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biologisk ordbok er den mest omfat-
tende boken i sitt slag i Skandinavia. 
Den favner bredt og vil være nyttig for 
studenter og yrkesutøvere innen medi-
sin, odontologi, veterinærmedisin, far-
masi, mikrobiologi, fysioterapi, psyko-
logi, botanikk, zoologi, kjemi/biokjemi, 
samt andre helsefag og biologiske fag.

Boken inneholder:
– en omfattende latinsk-norsk ord-

bok med over 20 000 oppslagsord. Hver 
artikkel inneholder en fornorsket ver-
sjon av det latinske oppslagsordet (der 
dette er naturlig), oppslagsordets 
betydning på norsk med ev. utfyllende 
informasjon, oppslagsordets gramma-
tiske karakteristika, samt dets etymo-
logi. Inkludert er en rekke prefikser, 
suffikser og ordstammer.

– en gresk-norsk ordliste der de 
greske ordene er skrevet både med 
latinske og greske bokstaver.

– en oversikt over det greske alfabe-
tet.

– en norsk-latinsk og gresk ordliste 
som kan gi en inngang til den latinsk-
norske hoveddelen og til den gresk-
norske ordlisten via norske ord.

– en omfattende latinsk grammatikk 
med særlig vekt på substantiver og 
adjektiver, samt omtale av ordklassene 
preposisjoner, tallord, adverb, konjunk-
sjoner og pronomen. Hovedvekten er 
lagt på tabellariske oversikter. Eksem-
pler er i stor grad hentet fra de aktuelle 
fagområdene. Regler for uttale er også 
behandlet.

– en kort latinsk og gresk språkhisto-
rie.

– en oversikt over biologisk syste-
matikk/taksonomi.»

Oslo: Cappelen Damm: 2018. 861 sider.
ISBN 9788202403409.

Arne Tronsmo
Innføring i mikrobiologi

orfatteren er pro-
fessor emeritus 

i anvendt mikrobiolo-
gi ved Norges miljø- 
og biovitenskapelige 
universitet, hvor han 
har undervist i celle-
biologi, molekylær-

biologi, generell mikrobiologi, mikrobi-
ell økologi og mykologi siden 1973

Her er forlagets egen presentasjon av 
boka:

«Endelig kommer en norsk grunnbok 
i mikrobiologi. «Innføring i mikrobio-
logi» er en rikt illustrert lærebok som 
gir en god og bred innføring i mikrobi-
ologi på bachelornivå.

Boken går grundig inn på sentrale 
tema som den prokaryote og eukaryote 
celletypen, klassifisering, vekst, kon-
troll av vekst, mikrobiell genetikk, og 

det fysiologiske og fylogenetiske 
mangfoldet til mikroorganismene. Den 
omhandler også tema som anvendt, 
industriell og medisinsk mikrobiologi.

Ettersom faget mikrobiologi bygger 
på kunnskaper i kjemi, biokjemi, mole-
kylærbiologi, cellebiologi og genetikk, 
inneholder boken også en kort innfø-
ring i disse fagområdene.

Boken har mange og gode illustra-
sjoner som gir økt forståelse for mikro-
organismenes livsformer, strukturer og 
prosesser. Det er også utarbeidet pre-
sentasjoner med bokens figurer til bruk 
i undervisningen. Lenke til presentasjo-
nene finner du på bokens nettside. 
Forelesere kan kontakte forlaget for 
passord. På nettsiden ligger det også 
oppgaver og løsninger til boken.»

Oslo: Universitetsforlaget, 2016. 383 sider.
ISBN 9788215025926.
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■ Nye bøker og anmeldelser
idendes redaksjon mottar et stort antall bøker, både om odontologi og andre 
fagområder innen helse, samt helse og samfunn med ulike vinklinger, fra 

forlag i inn- og utland. Mange av disse er det ikke aktuelt for Tidende å anmelde, 
mens mange sendes til anmeldelse. Det blir derfor jevnlig anmeldt et antall bøker 
i Tidende under Boknytt. Ofte går det imidlertid noe tid fra boken kommer ut til 
anmeldelsen foreligger.

For å gjøre bokutgivelser kjent for Tidendes lesere, presenterer vi bøker, både 
odontologiske fagbøker og de som omhandler andre temaer, med en kort 
omtale basert på vaskeseddelen fra forlaget, under vignetten Nye bøker. Pre-
sentasjonen kommer på det språket boken er skrevet; det være seg norsk, 
svensk, dansk eller engelsk, og er ledsaget av et bilde av bokens forside.

En presentasjon under Nye bøker i Tidende er ingen garanti for at det kom-
mer en anmeldelse av boken senere, samtidig som det heller ikke utelukker en 
anmeldelse i en senere utgave.
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