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Vi har ingen tradition for filosofisk æstetik i Danmark. Da den filosofiske æstetik er filosofien om den
æstetiske erfaring forstået som en form for sand erkendelse, er det en hel erkendelsesteori, vi savner. Det er
oven i købet en væsentlig del af vor erfaringsverden, vi dermed forsømmer at reflektere systematisk over. For
æstetiske erfaringer er meget mere end sanselige oplevelser af lækre former. Æstetiske erfaringer åbner verden
på en måde, så vi fornemmer dimensioner, vi i almindelighed bare overser. I Historien som værk viser Dorthe
Jørgensen, at den filosofiske æstetik derfor ikke kun er relevant for æstetikere. Æstetikken har også noget at
give historieskrivningen og overvejelserne over, hvad idéhistorie er. Idéhistorikere afviser ofte spørgsmålet
om, hvad det vil sige at behandle noget på en idéhistorisk måde. For der findes angiveligt intet svar. Men
måske skulle den idéhistoriske tænkning tage ved lære af den filosofiske. Dorthe Jørgensen viser i Historien
som værk, at historieskrivningen, herunder den idéhistoriske, med fordel kan hente inspiration i den
filosofiske æstetik, f.
eks. i værkbegrebet og værkforståelsens historie.Æstetikken rummer tilmed stof til kritik af den
karrierelivsform, der breder sig i disse år med stress og uro til følge. Den filosofiske æstetik kan hjælpe os i
vor søgen efter det gode liv. Men kun hvis vi lader æstetikken være, hvad den er, i stedet for at gøre den til
noget andet. Kun hvis vi lærer at opfatte den som filosofien om den æstetiske erfaring forstået som en form for
sand erkendelse.

Historien om Danmark er en dokumentarserie på ti afsnit produceret af DR, der gennemgår Danmarks historie
fra stenalderen og frem til moderne tid. Jeg savner argumenter. Hvert afsnit. Lars Hedegaard fik bøde på 10.
Historien om Danmark er en dokumentarserie på ti afsnit produceret af DR, der gennemgår Danmarks historie
fra stenalderen og frem til moderne tid. til. Grundbog til 8. Grundbog til 8. HIT MED HISTORIEN. Danser
med Drenge's historie. En klat mørtel - og flere sten. Danser med Drenge's historie. Odals Værk ble startet
som en industrivirksomhet på slutten av 1600-tallet da Lars Robsahm fant jernmalm i grunnen på Valstad
gård, der Odals Værk. Positivismen har for længe siden måttet vie for socialkonstruktivismen, og kan derfor
sagtens opfattes som mere primitiv. Hans Gjedsted. Mathiesen Eidsvold Værk Ans er her: Hurdal. Gislum
og Vognsild Sognes historie i 1700-årene Ved indgangen til det nye år, var der udstedt 326
lokalradio-sendetilladelser. Oplysende fremstilling af den arabiske verdens historie fra senmiddelalderen til i
dag set med arabernes øjne.
Rækkeslag / Slagsnegl: Ure med slagsnegl - her er timeviseren monteret direkte på slagskiven som sørger for
indikation af antal slag, derfor kommer denne type. Bibliotek har i tusindvis af sjældne manuskripter og
enestående arkiver efter danske kultur- og videnskabsfolk.

