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Året er 1894. Den tuberkuloseramte Bjørne på ni år begynder
at interessere sig for socialisme og er klar til at bidrage, da
den svenske konge besøger det fattigdomsramte Lapland.
Konflikten om gudstjenesten giver en tematisk nylAesning af
Lukasevangeliets kendte tekster om Jesus og sabbatten.
Bogen prAesenterer en tolkning, der udvider for-staelsen af,
hvad der er gudstjeneste til ogsa at omfatte befriende
handlinger i hverdagen. Gudstjeneste betyder simpelthen
befrielse i Lukasevangeliet, og be-friende handlinger forstas
som gudstjeneste. Bag Lukasevangeliet anes konturerne af
den Aeldste kirke i konflikt med den jodiske synagoge. Bogen
er et bidrag til urkristendommens historie.
Hvordan far man skabt en entrepreneuriel videnskultur og et
entrepreneurielt samspil mellem universiteter, det etablerede
forretningsliv og ivAerksAetterne? Entrepreneurship i
vidensamfundet giver svaret. I vidensamfundet skabes
samfundsvAerdierne ved at omsAette viden til praksis. Da
Danmark befinder sig i toppen af verdenssamfundet, kan
danske virksomheder kun konkurrere i kraft af et stadigt
hojere videnindhold i produkter og organisationer. Det har for
alvor rettet opmAerksomheden mod de videregaende
uddannelser. Hvert ar springer tusindvis af ivAerksAettere ud
som selvstAendige, men mellem den teoretiske og praktiske
verden er der imidlertid fortsat en stor kloft. For at losne op for
denne problemstilling folger bogen to spor. Forst folges skridt
for skridt videnomraderne. DernAest skildres leddene i
forretningsanalysen - lige fra forretningsarenaen til
etableringen af en vAekstvirksomhed. Der lAegges vAegt pa,
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at forrretningspotentialer findes alle vegne, at nye,
levedygtige virksomheder i hoj grad udspringer af
eksisterende forretningsmiljoer, og at universiteterne isAer
skal spille sammen med de storre forretningsmiljoer, hvor
Danmark gor sig stAerkt gAeldende i verden.
I 1875 fik den første kvinde lov til at studere ved Københavns
Universitet, efter at mænd i næsten 400 år havde haft eneret.
Men det betød ingenlunde, at kvinderne derefter fik frie tøjler
til at uddanne sig – og endnu mindre til at gøre karriere inden
for akademia. I løbet af de seneste 40 år er
uddannelsessystemet imidlertid undergået en markant
forandring. Antallet af kvinder, der tager en højere
uddannelse, er øget markant – og er sågar højere end
antallet af mænd – men i toppen af uddannelsessystemet har
kvinderne stadig trange kår. Som en kønshistorisk
introduktion forholder Har videnskaben køn? sig til såvel
denne udvikling som til de lærde foregangskvinder i Danmark
og Norden op gennem historien. Denne historiske udgravning
bliver til i samspil med en fyldig forskningsoversigt over nyere
kønsforskning. Ved hjælp af dette mere generelle vue viser
Rosenbeck, at kvinders uddannelseshistorie er en historie om
fremgang, men også om modstand og tilbageslag. Hun viser,
at arnestedet for den feministiske teori findes i viljen til at
kritisere de argumenter og opfattelser, som har været taget
for givet i forskellige historiske perioder og fagområder, altså
opfattelser, der cirkulerer om magt og fastholdelse af de
eksisterende strukturer og opfattelser af køn. Rosenbeck gør
det således tydeligt, at kønsforskningen ikke altid blot handler
om kønnet som konkret størrelse, men at den også i sig selv
indtager en kritisk videnskabelig position, der søger at udvide
rammerne for videnskaben. Kønsforskningen viser med andre
ord, at videnskaben aldrig er værdifri. Kombinationen af det
historiefaglige og den kønsteoretiske forskningsoversigt
udgør dermed baggrunden for bogens debatterende
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afslutningskapitler, hvor der mere overordnet spørges til,
hvordan kønsforskningen har ændret videnskaben.
This white paper is part of a series that promotes knowledge
about language technology and its potential. It addresses
educators, journalists, politicians, language communities and
others. The availability and use of language technology in
Europe varies between languages. Consequently, the actions
that are required to further support research and development
of language technologies also differ for each language. The
required actions depend on many factors, such as the
complexity of a given language and the size of its community.
META-NET, a Network of Excellence funded by the European
Commission, has conducted an analysis of current language
resources and technologies. This analysis focused on the 23
official European languages as well as other important
national and regional languages in Europe. The results of this
analysis suggest that there are many significant research
gaps for each language. A more detailed expert analysis and
assessment of the current situation will help maximise the
impact of additional research and minimize any risks. METANET consists of 54 research centres from 33 countries that
are working with stakeholders from commercial businesses,
government agencies, industry, research organisations,
software companies, technology providers and European
universities. Together, they are creating a common
technology vision while developing a strategic research
agenda that shows how language technology applications
can address any research gaps by 2020.
Bibel og etik behandler sporgsmalet om, hvilken autoritet man
skal tillAegge Bibelen i forbindelse med aktuelle etiske
problemstillinger. Sporgsmalet droftes ud fra en analyse af
konkrete emner og principielle overvejelser. I bogens
konkrete del undersoges seks emneomrader: forholdet
mellem fattige og rige; vold, ikke-vold og fjendekAerlighed; de
Page 3/7

Access Free Luk Samfundet Op Free Ebooks
About Luk Samfundet Op Or Read Online Viewer
kristne og staten; kvinde og mand - underordning eller
ligestilling; homoseksualitet samt Aegteskab og skilsmisse.
Pa nogle omrader er der vAesentlige forskelle mellem de
bibelske udsagn. Det er derfor nAerliggende at sporge, om
det er muligt at skelne mellem forpligtende og ikkeforpligtende udsagn. Hvilke tekster og hvilke perspektiver
onsker vi at prioritere og hvorfor? I den principielle del af
bogen droftes en rAekke etiske modeller. Her overvejes isAer
Bibelens forhold til tre andre etiske kilder: tradition, fornuft og
erfaring. Endelig gives der i bogens sidste del en analyse af
etikken i spAendingsfeltet mellem menighed og samfund.
Nytestamentlig etik er forst og fremmest en fAellesskabsetik,
og det medforer, at den etiske refleksion ma have karakter af
en fAelles lAereproces. Det er nodvendigt at finde en model
for, hvorDanish man sammen kan tackle uenighed om etiske
problemstillinger.
Due to the scarcity of sources regarding actual Jewish and
Muslim communities and settlements, there has until now
been little work on either the perception of or encounters with
Muslims and Jews in medieval Scandinavia and the Baltic
Region. The volume provides the reader with the possibility to
appreciate and understand the complexity of Jewish-ChristianMuslim relations in the medieval North. The contributions
cover topics such as cultural and economic exchange
between Christians and members of other religions; evidence
of actual Jews and Muslims in the Baltic Rim; images and
stereotypes of the Other. The volume thus presents a
previously neglected field of research that will help nuance
the overall picture of interreligious relations in medieval
Europe.
I Jesus og Kristus søger Villy Sørensen gennem en kritisk
læsning af især de tre første evangelier at afdække forholdet
mellem det tidsbundne og det eviggyldige i forkyndelsen.
Landes økonomiske tilstand bestemmes på kort sigt af
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konjunktursvingninger, siger økonomerne. På længere sigt
tæller indsatsen af kapital og arbejdskraft mere. Men på den
helt lange bane er det faktisk mobilisering af kreativitet, der
gør den største forskel, viser Lars Tvede i denne bog.
Forskellige nationer og civilisationer har gennem tiden
håndteret dette meget forskelligt. Mange har været kreative
for en tid, men er så sandet til og forgået. Hvordan kan vi
med mere fokus på kreativitet forme en bedre fremtid? Og
omvendt: Hvordan kan vi tabe alt som mange civilisationer før
os, hvis vi hæmmer kreativiteten? Hvis man vil forstå, hvilken
forskel kreativitet kan gøre, er Tvedes bog det rette sted at
starte. Tag derfor med på rejse gennem menneskehedens
historie og se bl.a. her, hvorfor homo sapiens udkonkurrerede
neandertalerne, og hvordan Vesten startede en uhørt kreativ
eksplosion i middelalderen, samtidig med at de tidligere mere
dynamiske islamiske og kinesiske folkeslag gik i stå. Læs
også hans forklaring på, hvordan kreativitet dybest set opstår
– uanset om det er i naturen, i erhvervslivet eller blandt
nationer. Dybest set kan det koges ned til blot fire
fænomener, der skal kombineres for at få kreativitet og
mangfoldighed til at blomstre – hver gang. Men hæmmer man
kreativiteten, får man ikke blot statiske samfund, ifølge Tvede,
man får forvitring, gældssætning, pessimisme og til sidst
forfald eller kollaps. Vestlige nationer tager nu tilløb til
sådanne problemer, og nogle frygter nedture som Argentinas
eller værre. Men fremtiden kan også blive forbavsende god,
siger Tvede, og skitserer en række positive og i øvrigt ofte
anti-intuitive konsekvenser, hvis vi virkelig evner at åbne de
kreative sluser.
Erik H. Erikson hører til de centrale skikkelser i amerikansk
psykoanalyse, og hans Barnet og samfundet er en klassiker
på sit felt. Mens Freud betonede seksualitetens betydning i
den tidlige barndom, lægger Erikson vægt på den psykosociale udvikling, dvs. samspillet mellem følelser og behov på
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den ene side og opdragelse og menneskelige relationer på
den anden. Med eksempler fra oprindelige nordamerikanere
viser Erikson, hvordan individet og det psykiske liv formes af
de sociale og kulturelle omstændigheder, og i bogens sidste
del gennemgår han systematisk Jeg’ets udvikling fra
oplevelsen af fundamental tillid til selvstændig integritet.
Barnet og samfundet udkom første gang på dansk i 1971 og
genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.
Om hvordan og hvorfor specifikke humanistiske færdigheder
kan være med til at bidrage til dansk erhvervslivs evne til at
omstille sig og handle innovativt.
Sunday Times-bestseller Tara er TV-producer, singlemor og
på jagt efter kærligheden. Eller i hvert fald en mand, der kan
overbevise hende om at give den en chance. En aften tager
hun på date – en date, der ikke går helt som planlagt. Dagen
efter er hun en internetsensation, da en video af hende er
gået viralt. Cam er en supersuccesfuld livsstilsblogger, der er
mest til korte forhold, der ikke kræver, at hun forpligter sig
eller giver køb på det liv, hun har bygget op og elsker. Da hun
læser om Tara, opfordrer hun i et blogindlæg sine læsere til
at stoppe heksejagten på hende. Da Tara svarer hende,
begynder de to kvinder, der aldrig har mødt hinanden, at
skrive sammen, og et uventet venskab springer frem. Et
andet sted i byen planlægger Stella, hvis kæreste netop har
slået op med hende, at forføre sin chef for at opnå det, hun
ønsker sig allermest i verden: at blive mor. Men han har
netop været på date med en interessant kvinde, der arbejder
med TV og er mor til en lille datter, og nu er han forelsket...
De tre kvinders liv flettes sammen i en bog om kærlighed,
sorg og venskab og modet til at leve på ens egne præmisser.

Though the revised edition of A Theory of Justice,
published in 1999, is the definitive statement of Rawls's
view, so much of the extensive literature on Rawls's
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theory refers to the first edition. This reissue makes the
first edition once again available for scholars and serious
students of Rawls's work.
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