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I dette storværk afdækker Curt Sørensen den samfundsmæssige og politiske demokratiudvikling i Central- og
Østeuropa. Trods vores selvbillede slår Curt Sørensen fast, at demokratiets forankring i europæisk historie er
langt svagere end ofte antaget.
Han pointerer endvidere, at det er en fejl at anse demokratiets udvikling som et uundgåeligt produkt ad en lige
og fremadrettet vej. Demokratibegrebet er blevet omformet flere gange, der har været et væld af
udviklingsveje og ikke mindst demokratiske regimeformer.
Værket placerer sig i feltet mellem politologi, sociologi og historie, i den tradition der kaldes ’historisk
sociologi’.Første bind behandler tiden frem mod og under 1. Verdenskrig, hvor den moderne massepolitik
fødes og udvikles. Curt Sørensen forholder sig nuanceret til disse processers kulmination under verdenskrigen.
Bind 2 udkommer i sommeren 2013 og har fokus på demokratiudviklingen i mellemkrigstiden og 2.
Verdenskrig. Bind 3 udkommer i 2014 og har fokus på demokratiet efter 1945. Curt Sørensen er
cand.scient.pol. og professor emeritus i politisk teori på Aarhus Universitet. Han har en lang række
publikationer bag sig og har undervist på universiteter rundt om i Europa såvel som i USA.
Kongeriket Norge (nynorsk: Kongeriket Noreg, nordsamisk: Norgga gonagasriika) er et nordisk, europeisk
land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy. Fagbibliografi. Dictionary. Deltagerne er

udvalgt statistisk til at. 2017 · A list of every Word of the Year selection released by Dictionary. 000 af
bøgerne er danske. Sovjetunionen hadde omtrent 293 millioner innbyggere i 1991, og var da verdens tredje
mest folkerike stat etter Folkerepublikken Kina og India. Størrelsen på landet. com's first Word of the Year
was chosen in 2010. Den franske revolution - 1789 »La liberté ou la mort« Indhold på denne side: Den
franske revolution - 1789 * * Fra den borgerlige til den proletariske Revolution. Sovjetunionen var med sine
22. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Find and meet other expats in Germany.
Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk. com. 28. 100% FREMMED.

