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Warfare and Society n a Hent PDF Krigsstudier har ofte behandlet krig som noget enestående, næsten
personificeret. Forfatterne til de 28 bidrag til denne bog har taget de antropologiske og arkæologiske

analytiske briller på for at se på det altid komplekse forhold mellem krig og samfund.Emnerne spænder over
teoretiske opfattelser af krig inden for forskellige discipliner, krig i før-statslige samfund og krigs relation til
statsdannelse, rituel krig og massegrave, gamle våben og materiel kultur samt krig og identitet. Bogens

eksempler går fra Fiji til vore dages Kroatien og fra Gilgamesh til "Terminator", og forfatterne supplerer de
arkæologiske og antropologiske værktøjer med historie, samfundsvidenskab og filosofi. Bogen stiller nye
spørgsmål til årsagerne til krig og finder - om ikke alle, så dog nogle - svar. Bogen henvender sig med en

blanding af teori og dramatiske case-studies både til akademikere og lægfolk.

 

Krigsstudier har ofte behandlet krig som noget enestående, næsten
personificeret. Forfatterne til de 28 bidrag til denne bog har taget de
antropologiske og arkæologiske analytiske briller på for at se på det
altid komplekse forhold mellem krig og samfund.Emnerne spænder
over teoretiske opfattelser af krig inden for forskellige discipliner,
krig i før-statslige samfund og krigs relation til statsdannelse, rituel
krig og massegrave, gamle våben og materiel kultur samt krig og

identitet. Bogens eksempler går fra Fiji til vore dages Kroatien og fra
Gilgamesh til "Terminator", og forfatterne supplerer de arkæologiske
og antropologiske værktøjer med historie, samfundsvidenskab og
filosofi. Bogen stiller nye spørgsmål til årsagerne til krig og finder -
om ikke alle, så dog nogle - svar. Bogen henvender sig med en

blanding af teori og dramatiske case-studies både til akademikere og
lægfolk.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Warfare and Society&s=dkbooks

