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PLATON: VÆRK OG VIRKNING er et supplementsbind til udgivelsen af Platons samlede værker i seks
bind.
Platon er en af de væsentligste skikkelser i europæisk åndsliv og hans indflydelse har stort set været konstant
fra antikken til i dag. Med PLATON: VÆRK OG VIRKNING får vi helt nye perspektiver på hans
forfatterskab og dets virkninger. Værket består af 26 kapitler skrevet af nordiske forskere, flere af dem
oversættere af Platon. Artiklerne falder i to hovedsektioner. Den ene fokuserer på enkelte dialoger, f.eks.
Staten, eller centrale begreber hos Platon, f.eks. fornuft eller samfundskritik, mens den anden giver et fyldigt
billede af Platons virkningshistorie og hans betydning for Aristoteles, for den arabiske tradition, eller for vores
nutidige gymnasium bl.a.
Af Bloggens filmexpert fra Gudhjem Uptown, Jesper Rovsing Olsen: Overtegnede skribent er glad for
biografier om store personligheder, og en af de mest skattede på bogreolen er om Katherine Graham.
SADOLIN Ebbe. SAERENS Edouard. SACHS Jan. SAABYE Erhard Johannes. SAIETZ Gunnar Filosofi.
SADOLIN Dan. Af Bloggens filmexpert fra Gudhjem Uptown, Jesper Rovsing Olsen: Overtegnede skribent
er glad for biografier om store personligheder, og en af de mest skattede på bogreolen er om Katherine
Graham.

SADOLIN Dan. SAGILD Uffe. SADOLIN Dan. SAGILD Uffe. S. SABROE Axel S. SAGILD Uffe. En
væsentlig del af Aristoteles' filosofi er hans udredning af forandringens og … dannelse, betegnelse for dels en
pædagogisk norm ved valg af indhold i opdragelse og undervisning, dels en social norm, der udpeger en
bestemt adfærd, væremåde, opførsel og viden som dannet. Aristoteles er især kendt for sit værk 'Metafysik',
hvori han undersøger og opstiller helt grundlæggende begreber. SABROE Povl. SAABYE Svend. S.
SAGILD Uffe.

