
Klassisk og moderne politisk teori
Hent bøger PDF

Klassisk og moderne politisk teori Hent PDF Forlaget skriver: Klassisk og moderne politisk teori er en bred
indføring i den politiske teoris centrale teorier, personer, temaer og begreber fra Platon og Aristoteles til i dag.
Bogen er skrevet af førende forskere og eksperter og er en autoritativ milepæl i dansk samfundsvidenskab.   

Klassisk og moderne politisk teori er opbygget kronologisk og består af fem dele: 
Fra antikken til den begyndende renæssance

Klassiske tænkere - fra renæssancen til oplysningstiden
Det lange århundrede 1789-1914

1914-1945
Politisk teori efter 1945 

Hver del indledes med en præsentation af periodens politiske og sociale klima. Herefter gennemgår de
enkelte kapitler periodens centrale teoriers baggrund og grundideer. Hvert kapitel indeholder

endvidere biografiske oplysninger om teoriernes ophavsmænd samt en oversigt over nøglebegreber og
definitioner. 

Med bogen følger en gratis elektronisk udgave, der gør det muligt at printe enkelte kapitler og foretage
avancerede søgninger i bogen m.m.  

Klassisk og moderne politisk teori er redigeret af Jørn Loftager, lektor, ph.d., Aarhus Universitet, og Lars
Bo Kaspersen, professor, ph.d., CBS - Handelshøjskolen i København.

Tildelt Sven Henningsen-prisen for 2009 for årets bedste, alment tilgængelige bog inden for fagene
samtidshistorie, statskundskab og international politik. I deres udtalelse om bogen skriver legatbestyrelsen:
»Storværket Klassisk og moderne politisk teori er en kraftpræstation af redaktørerne, Lars Bo Kaspersen og
Jørn Loftager. Over 69 kapitler og 1273 sider har de organiseret en samlet præsentation af politisk teori i
bredeste forstand, der dækker perioden fra den klassiske antikke politiske teori og frem til de nyeste

overvejelser. Dermed tilbydes læseren et imponerende overblik over teoridannelser, der belyser politik fra
mange forskellige vinkler, alt sammen i læsevenlige bidrag, der forklarer nøglebegreber og præsenterer

komplekse indsigter uden at overforenkle. Bogen har været otte år undervejs og vil blive stående som et helt
centralt bidrag på sit felt.

Bogen er et på dansk unikt eksempel på, at selv komplicerede politiske teorier lader sig formidle og fremstille
på en alment tilgængelig måde. Efter bestyrelsens skøn, er det årets bedste eksempel.«

Med bidrag af:
Amnon Lev, Anders Berg-Sørensen, Andreas Beck Holm, Asbjørn Sonne Nørgaard, Birte Siim, Carsten
Bagge Laustsen, Carsten Daugbjerg, Christian F. Rostbøll, Christoffer Green-Pedersen, Erik Albæk, Erik

Oddvar Eriksen, Georg Sørensen, Gert Sørensen, Gorm Harste, Hans Fink, Hans Henrik Bruun, Henrik Jøker
Bjerre, Ib Martin Jarvad, Jan Ifversen, Jens Blom-Hansen, Jens Erik Kristensen, Jens Peter Frølund Thomsen,
Jesper Myrup, Jørgen Dalberg-Larsen, Jørgen Dige Pedersen, Jørn Loftager, Karin Hansen, Kasper Lippert-
Rasmussen, Kenneth Thue Nielsen, Lars Bo Kaspersen, Lars Bo Larsen, Lars Thorup Larsen, Lars Torpe,

Linda Thorsager, Mads Haunstrup Qvortrup, Mads P. Sørensen, Manni Crone, Mihail Larsen, Mikkel Thorup,
Niels Finn Christiansen, Ole Bernild, Ole Spiermann, Otto Brøns-Petersen, Palle Svensson, Per Mouritsen,
Peter Nannestad, Rasmus Dørken, Stefan Hermann, Svend Andersen, Søren Flinch Midtgaard, Søren Hviid

Pedersen, Thomas Gregersen, Thomas Højrup, Tore Vincents Olsen, Uffe Østergård.
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