
Det lange lys
Hent bøger PDF

Det lange lys Hent PDF Forlaget skriver: Trådte mennesket ud af mørket med oplysningen, eller trådte det
ved siden af? Er oplysningens projekt for længst forældet, er det stadig i gang, eller er det i virkeligheden

knap nok begyndt?

Store spørgsmål vendes og besvares her i lyset af knap så omfattende, men dog vigtige emner: hvordan en
friere forfatning eller en idé som velfærd opstår, om læringsmål altid har været så bindende som i nutidens

pædagogik, om forholdet mellem vores identitet som køn eller bare menneske var bedre i balance før end nu,
om digterne spillede en mere fremtrædende rolle i oplysningstidens samfund, om jura og religion kom i

ligevægt, eller om man kan aflæse ideologi af en have. Og for resten: Hvem lagde grunden for den nordiske
model?

1700-tals svar på 2000-tals spørgsmål ledsages i bogen af billeder fra Christiansfeld - med eksempler på
funktionalisme i 1700-tallets arkitektur og design.
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eller trådte det ved siden af? Er oplysningens projekt for længst
forældet, er det stadig i gang, eller er det i virkeligheden knap nok

begyndt?

Store spørgsmål vendes og besvares her i lyset af knap så
omfattende, men dog vigtige emner: hvordan en friere forfatning
eller en idé som velfærd opstår, om læringsmål altid har været så
bindende som i nutidens pædagogik, om forholdet mellem vores

identitet som køn eller bare menneske var bedre i balance før end nu,
om digterne spillede en mere fremtrædende rolle i oplysningstidens
samfund, om jura og religion kom i ligevægt, eller om man kan

aflæse ideologi af en have. Og for resten: Hvem lagde grunden for
den nordiske model?

1700-tals svar på 2000-tals spørgsmål ledsages i bogen af billeder fra
Christiansfeld - med eksempler på funktionalisme i 1700-tallets

arkitektur og design.
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