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Andet bind i Curt Sørensens trebindsværk fortæller om den samfundsmæssige og politiske demokratiudvikling
i Central- og Østeuropa. Værket placerer sig i feltet mellem politologi, sociologi og historie – også kaldet
historisk sociologi. Værket bygger på den tese, at det moderne parlamentariske demokrati ikke er et
uundgåeligt produkt af én fælles udviklingsvej i historien. Demokratiet har været omstridt, og modstanden
mod det betydelig. Begrebet er blevet omdefineret flere gange undervejs, og dets forankring i europæisk
historie er i det hele taget langt svagere end ofte antaget. Der har været flere forskellige udviklingsveje og flere
forskellige typer af regimeformer. Der findes ikke én naturlig udviklingsvej, og historien er ikke slut. Bind II
har fokus på demokratiudviklingen i mellemkrigstiden og under 2. Verdenskrig. Det behandler således
omvæltningen af den sociale og politiske orden efter 1. Verdenskrig, mellemkrigsårenes kampe mellem
modstående modeller for samfundsmæssig rekonstruktion og udvikling samt periodens storpolitik. Disse
kampe, hvis udfald ingenlunde var givet, kulminerede i 2. Verdenskrig, der heller ikke havde noget på forhånd
fastlagt resultat. Den samlede proces af modsætninger, konflikter og krig har skabt den moderne verden, som
vi kender den. Første bind behandler tiden frem mod og under 1. Verdenskrig, hvor den moderne massepolitik
fødes og udvikles. Tredje bind udkommer i 2014 og har fokus på demokratiet efter 1945. Curt Sørensen
indplacerer sig i den historisk-sociologiske tradition fra den politiske sociologis klassikere, Karl Marx, Max
Weber og Émile Durkheim, frem til forskere som Barrington Moore, Charles Tilly, Theda Skocpol, Perry
Anderson, Stein Rokkan, Michael Mann, Ivan Berend og Andrew Janos.Værket fremstår som det mest
grundige politologiske og historisk-sociologiske værk i Skandinavien om udviklingen og den moderne

massepolitiks udfoldelse i Central- og Østeuropa. Det forholder sig løbende til såvel den historisk-sociologiske
og politologiske forskning som til diskussionerne blandt fremtrædende historikere på feltet. Curt Sørensen er
dr.scient.pol.
og professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han har en lang række
publikationer bag sig og har undervist på universiteter rundt om i Europa såvel som i USA.
og udvikling: Erik Rosekamp. 5050582579291 Hostel/Hostel: Part II/Hatchet 9781906450120 1906450129
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Kraks Blå Bog 1957. Dansk historisk Bibliografi 1913-1942. Fagbibliografi. Find and meet other expats in
Germany. Bind I: Indledning, politisk Historie samt Stats- og Kulturforhold til og med Erhvervsliv.
402. Digitaliseret af LFL's Bladfond 2008. Red. Register for free now. Mindst 75. Antikvariatet er på 450
m² og har et stort udvalg på over 150. The first and the best free dating site for Expats in Germany. HAACK
Kai overretssagfører, HAAGEN …. Geografi. Geografi. 000 af bøgerne er danske. Sovjetunionen var med
sine 22. 200 kvadratkilometer verdens største stat og dækkede en sjettedel af verdens beboede landområde.
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid Den franske revolution - 1789 »La liberté ou la mort« Indhold på
denne side: Den franske revolution - 1789 * * Fra den borgerlige til den proletariske Revolution. Der også et
stort udvalg i tysk, engelsk, norsk. Sovjetunionen var med sine 22 402 200 kvadratkilometer verdens største
stat, og dekket en sjettedel av verdens bebodde landområde. H.

