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Annan Information
Jag öppnar snabbt mitt e-postmeddelande för att se vem jag behöver ringa. Min mamma var en
Okie av Beth Lightfoot (en KitchenScraps-historia som publicerades på kvinnornas
memoarer). ADA vid 25 Oral History and Folklife Research intervjuade Maine invånare som
var inblandade i handikapprörelsen eller påverkades av den. ? Amerikanska livshistorier.

Fokus ligger helt på historien, till att börja med. Betjäna den marknaden blir ett småföretag.
Frank Brady diskuterar Bobby Fischers komplicerade liv (Joe Roberts, Other People's
Business, 3-16-11). Kan vi skilja Bobby Fischer-genialet och de bidrag han gjorde till
schackvärlden från Bobby Fischer som lovordade Mein Kampf och levde en väldigt orolig
existens av sin egen design. En ghostwriter som är medkännande, men också dispassionate,
kan skriva ett autentiskt manuskript utan barriären för sina egna känslor. Weeksville historiska
samhälle i Brooklyn skapades gratis afrikanska amerikaner (Curbed NY, video på Facebook)
En samhällsorganiserad arkeologisk gräsmatta räddade denna historiska Brooklyn uppgörelse,
grundad av en före detta slav. ? Vi hittade vår son i tunnelbanan (Peter Mercurio, Townies,
NY Times Opinionator sida, 2-28-13). Storytelling och listening kan vara ett partiellt
botemedel i en tid med konstant ljud. ? BBCs Great Life Series (biografisk radio och
podcastserie där gästerna väljer någon som har inspirerat sina liv). En självbiografi är den
inspirerande berättelsen om människans hela liv och samhällets inställning, medan memoarer
har ett smalare fokus på berättelsen av en viss tidsperiod inom ämnets livstid.
Afroamerikanska historia (Ancestry.com). Slaveberättelser, truppregister för amerikanska
färgade trupper i inbördeskriget, Freedmans bank- och presidiespår, utkastskort från
världskriget etc.? Forskning på ditt inbördeskrigsförfäder Online (Kathleen Brandt, AARP 411-11). Särskilt de som kan säga allt är bra, men kommer att förändras från villiga att ovilliga
när de publiceras och förstår vad de har gett dig. Trodde vi att vi ger utmärkt uppsats att skriva
en för din första order med kod new20. Snabba upp och lära dig hur du får mest ut av
Scrivener med denna kurs. Autobiografi, biografi och memoir faller inom den alltmer
populära genren av livskrifter. Härmed ger jag dig tillåtelse att ställa frågor och avlyssna på
konversationer (utan att vara oförskämd, förstås). Jag har försökt skriva min livshistoria i ca 7
år nu. Det är inte en lätt uppgift att byta en självbiografi till en bästsäljare, men det är möjligt
att göra det. Att lägga till mycket på en gång kan vara distraherande för läsaren.
Det finns en flik för Resurser - Kanada i guldbokstäver som tar dig till min lista med länkar till
bra ställen att leta efter information om kanadensa förfäder. Ha så kul. Memoarer som
dokumenterar fängelse av Nazi Tyskland under kriget inkluderar Primo Levi 's If This Is a
Man, som täcker hans arrestering som medlem av den italienska motståndsrörelsen, följt av sitt
liv som fånge i Auschwitz; och Elie Wiesel 's Night, som bygger på sitt liv före och under sin
tid i Auschwitz, Buna Werke och Buchenwald koncentrationsläger. Vänligen skicka feedback
till nätverkskoordinatorn. Kontakta. Kanske är du inte helt säker än vad din avsikt är att skriva
din livshistoria; du vet bara att du måste göra det. Steg-för-steg memoir skrivning, med
läkning från emotionell smärta som ett mål; full av intressanta psykologiska insikter. ?
Omdirigering: Ändra historierna vi lever av Timothy D. Wilson. Jag hittade den här boken
genom en utmärkt historia om ämnet: Skriva din väg till lycka av Tara Parker-Pope (Well
blog, NY Times, 1-19-15). Biografer rädsla för att förlag har förlorat sin aptit för allvarliga
ämnen (Vanessa Thorpe, Guardian Observer, 11-14-10). Skulle vi dela dessa uppsatstitlar bara
om du verkligen vill att studenter söker karriärer med få klick. Om det finns motgång
(bilbrott, hitta stugan i en fruktansvärd stat eller andra dramatiska incidenter), gör dessa fokus.
Vi har hjälpt många första och erfarna författare med att själv publicera sin bok och säkra
lukrativa bokhandel genom traditionella publiceringsvägar.
Det verkar som att den boende han hade valt för poliklinisk vård hade kommit ner med
tuberkulos och hade skickats till ett sanatorium. Hur man bevarar din familjers arv (WSJvideo, 8-14-15) WSJ intervjuar Iris Wagner om processen att skapa en personlig dokumentär.
Komplicera historiens progressiva problem. Utmaningarna blir större och större som historien

fortsätter. Varför? Eftersom en lat person kommer leta efter ett enkelt sätt att göra det. Så när
Jeremy Corbyn skriver sin memoir, kan några meningar om hans attityd till kläder hjälpa oss
att förstå honom. Socialt minne och historia, antropologiska perspektiv ed. av Jacob J. Climo
och Maria G. Cattell (2002). Uppsatser om hur socialt minne byggs, hur minne beror på kultur
och sammanhang, hur det överför eller tävlar kultur, hur det konstruerar nutiden och
rekonstruerar förflutna. ? Mentalhistoria i socialt arbete: Forskning, bedömning och
intervention av Ruth R. Endast igår: En informell historia från 1920-talet av Frederick Lewis
Allen (ursprungligen publicerad på 1930-talet, är det ett klassiskt redogörelse för vad som
hände i USA från slutet av andra världskriget till början av depression.? Igår: 1930-talet i
Amerika (Frederick Lewis Allen i perioden från 3 september 1929 till 3 september 1939)? The
Glory and the Dream: En berättande historia av Amerika, 1932-1972 av William Manchester.
Kriget var över, men vi var annorlunda från andra ungdomar, tystare, försiktigare som vi
pratar med, känner sig fortfarande osäkra. Jag kommer inte ihåg mycket av min tidiga
barndom, men min mamma sa att jag var ett mycket aktivt, nyfiken och kommunikativt barn.
Här är några tips och tricks för att få din historia på vägen till framgång: Känn syftet med att
skriva din självbiografi. Framtid kan vara ganska svår att hantera när man skriver en
självbiografi. Så här skriver du en bra memoir (Katie Roiphe, Slate, 1-9-13). Efter att ha
arbetat i offentliga skolor i många år har hon nu varit en del av förlagsbranschen i femton år
och ger en kreativ och stödjande miljö. Foton avslöjar resor från Frontenac-paret tack vare
Facebook (Susan Weich, St. Efter 27 år fick äktenskap telefonsamtal från stadsofficer till att
jag måste gå till sjukhuset. London-börsen (42 intervjuer, Institute of Historical Research,
University of London's School of Advanced Study). Nackdelen är att memoirists ibland
använder så många fiktiva tekniker som deras böcker blir, i huvudsak fiktion. Se även Park
Histories (National Park Service Dokument). Studera det och bestämma: Är det du planerar att
skriva en självbiografi eller ett memoir.
Det låter som mycket, men den sista punkten är något du kan göra just nu. Herr Finertie, av
Walnut Creek, Kalifornien, sa att det "har varit en helande resa som har hjälpt mig att nå så
många saker i mitt förflutna. Memoarer accepterar inte längre nya böcker någon gång i få
klick. Viktigt mest som ett begrepp: Gör en bok med bilder av saker av betydelse i ditt liv lägg till historier, inklusive historien bakom de saker som är viktiga i ditt liv. ? Prata med mig:
Autentiska samtal mellan föräldrar och barn. Att spendera en halvtimme eller så varje kväll
med en tidskrift eller brännare är inte en vanlig sak att göra, och när de har kommit fram ur
akne och krossar ungdomstiden, gör alla som skriver en dagbok ett öga på
litteraturtraditionen.
Jag var förlovad för att göra en muntlig historia-baserad historia på 50 år, men ett orubbligt
manuskript om psykiatri från åren 1910 uppe, en planerad tjugo intervjuer blev till åttio,
fördubblades historien i storlek och fyrdubblades i komplexitet. Den som någonsin velat
skriva memoir behöver denna dyrbara lilla handbok för att ta reda på var och hur man ska
börja, och ännu bättre, hur man fortsätter i rätt riktning. "-Penny Porter, författare till
Heartstrings och Tail-Tuggers och Adobe Secrets , Pastor och medlemskapsstol, Föreningen
för Southwestern Författare. Jag hade en tvång att skriva om dessa pinsamma saker trots att
jag visste att jag riskerade allt. " Då föreslog en vän att jag först tänkte på det som ett häfte, inte
en bok (mindre skrämmande på det sättet): skriv en översikt via en lista över ämnen eller
berättelser som jag vill berätta, skriv varje kapitel som en av de här berättelserna, och sen Jag
ska ha en bok. Vi hyrde en ghostwriter för att hjälpa dig skriva din självbiografi. Vissa av våra
kunder väljer att kreditera oss som redaktörer eller medförfattare. Om du ställer dig fri och du

tillåter flödet av dina tankar att ta dig varhelst det tar dig, kommer du att märka nya idéer som
kommer upp. RICHES of Central Florida (regionalt initiativ för att samla historia, erfarenheter
och historier i Central Florida). De absolut bästa gratis lager bilderna (allt på ett ställe) (Daily
Tekk, 1-6-16). (Stock Up; Pexels; and StockSnap):? 22 fantastiska webbsidor med fantastiska
gratis bilder (Tucker Schreiber, Shopify, 3-1-15). Slutsats En självbiografi har en större
inverkan på en publik än någon annan publikation. Att skriva från personlig erfarenhet kan
omfatta alla typer av skrivning: reseskrivning, berättelser, inspirerande tal och mer.
Vad hör du på platser runt dig? (Sue Hessel, Association of Personal Historians blogg, 1-1115). Mycket av den viktorianska litterära anläggningen trodde självbiografi borde vara bevarad
för människor som hade något viktigt att säga eller var, som Blackwoods tidskrifter lade den
1829, siffror om "högt rykte". Jag rekommenderar starkt Susanne för en bra
redigeringsupplevelse och för en slutprodukt du kommer att vara stolt över. Jag reste en liten
röd tricycle med en bifogad vagn och hämtade mina tomma flaskor ner på uppfarten till
affären. Episodiska människor, å andra sidan, kommer ihåg följden av händelser på samma
sätt som det diakroniska folket gör, men de ser sig inte som en enda, oföränderlig
huvudperson. Jag bad att jag kan se min man för sista gången.
Håll mig uppdaterad om dina framsteg när du skriver din bok. Det är poängen: självbiografier
är för exceptionella människor. Under tiden kanske kanske den andra personen, läsaren, säger,
det finns ingen plot. Intervju filmade av Kate Geis och Allen Moore för National Genealogical
Society. ? National Archives (USA) (fantastiska resurser för släktforskare, familjehistoriker,
icke-fiktionforskning). Jag vill skriva en enkel roman med mina enkla ord i den. Det finns
blinda kvinnor som undervisar barn engelska i Tibet. Lyckligt för dig, vi har ett team av
begåvade ghostwriters som hjälper dig att formulera och forma berättelsen i din bok.
Han föddes med ett sällsynt tillstånd i ett tredje världsland utan tillgång till god sjukvård och
anläggningar och med unga föräldrar som inte var beredda för sådana travails. Så blev jag inte
bara en talare, utan också lyssnaren, med mina egna ord. Ny utgåva korrigerad; med
författarens senaste korrigeringar och förbättringar. Victorian Illustrated Shakespeare Archive
(Michael John Goodman). Se till att du arbetar med ett ansedd och erfaret företag. Och när vi
var färdiga hade han gjort mig medveten om att han är en av de mest fascinerande människor
som någonsin ringer på en hjälm. Du måste vara ärlig inte bara med publiken, men också med
dig själv. Confessions of a Ghost (Anonymous, Inc., 5-15-99) En bästsäljande ghostwriter
förklarar hur man gör affärsböcker och vad du inte vill veta om det. ? En rummage på
företagets vinden (Alicia Clegg, Financial Times, 7-24-08). Att ta ett steg tillbaka från
historiens handling för att reflektera över vad det hela betyder är ett bra sätt att lägga djup i din
självbiografi.

