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Den danske begrebsordbog Hent PDF Forlaget skriver: Den Danske Begrebsordbog er en systematisk
kortlægning af begrebernes verden. Fra det øverste til det nederste, fra det yderste til det inderste, fra det
største til det mindste. Den er »rig, yppig, overdådig, uudtømmelig«, men også »rammende, relevant, lige i

øjet«. Ordbogen er den første af sin slags i 70 år og indeholder 192.000 ord og udtryk.

I forhold til den klassiske, alfabetisk ordnede betydningsordbog er der byttet om på kendt og ukendt: I
betydningsordbogen er ordet kendt og betydningen ukendt; i begrebsordbogen er betydningen kendt, mens

betegnelserne for den er ukendte eller i hvert fald ikke fremme i bevidstheden.

Den Danske Begrebsordbog henvender sig til alle med behov for at udtrykke sig varieret og kreativt, såvel
professionelle skribenter som skoleelever og studerende, men også til ordkunstneren, krydsogtværsløseren og

den helt almindelige, nysgerrige sprogbruger.
I 22 kapitler og 888 afsnit præsenteres ordforrådet inden for alle emner fra univers til religion, sygdom og
sundhed, abstrakte begreber som rum, form og tid, farve og lyd, videnskab og teknik, sport, politik og

økonomi.
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