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Karl Marx i tilbageblik efter murens fald Hans-Jørgen Schanz Hent PDF Karl Marx har haft enorm indflydelse
på det tyvende århundredes politiske ideologier både for hans tilhængere og dem, der har brugt marxismen

som skræmmebillede. Da Berlinmuren faldt, måtte mange ideer og vedtagne sandheder tages op til
genovervejelse, da man pludselig kunne se fortiden i et nyt og skarpere lys.

Hans-Jørgen Schanz‘ bog om Karl Marx er skrevet lige efter murens fald og giver en kort oversigt over den
marxske tænknings historie samt en gennemgang af Marx‘ forfatterskab. Bogen afsluttes med en refleksion

over marxismens skæbne efter murens fald.

Hans-Jørgen Schanz (f. 1948) er en dansk forfatter og professor i idehistorie. Han har udgivet en lang række
bøger om filosofi og idehistorie samt kapitalisme og marxisme. Hans-Jørgen Schanz tidligere forfatterskab
bærer præg af hans stærke marxistiske holdninger, som han senere bevægede sig væk fra for i stedet at flytte

sit forskningsmæssige fokus til relationen mellem modernitet og metafysik.

 

Karl Marx har haft enorm indflydelse på det tyvende århundredes
politiske ideologier både for hans tilhængere og dem, der har brugt
marxismen som skræmmebillede. Da Berlinmuren faldt, måtte

mange ideer og vedtagne sandheder tages op til genovervejelse, da
man pludselig kunne se fortiden i et nyt og skarpere lys.

Hans-Jørgen Schanz‘ bog om Karl Marx er skrevet lige efter murens
fald og giver en kort oversigt over den marxske tænknings historie
samt en gennemgang af Marx‘ forfatterskab. Bogen afsluttes med en

refleksion over marxismens skæbne efter murens fald.

Hans-Jørgen Schanz (f. 1948) er en dansk forfatter og professor i
idehistorie. Han har udgivet en lang række bøger om filosofi og
idehistorie samt kapitalisme og marxisme. Hans-Jørgen Schanz
tidligere forfatterskab bærer præg af hans stærke marxistiske

holdninger, som han senere bevægede sig væk fra for i stedet at flytte
sit forskningsmæssige fokus til relationen mellem modernitet og

metafysik.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Karl Marx i tilbageblik efter murens fald&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


