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BESKRIVNING

I inledningen till sin nya essäsamling återger Georg Klein en oroande och djupt berörande dikt - "Korpen"
av den ungerske poeten Ottó Orbán. Det är en dikt som inte släpper sitt grepp om honom. Korpen
symboliserar för Klein kulturens undergång.Långsamt, omärkligt och obönhörligt påverkar den våra själar
som en inifrån kommande förlamning.Kanske som en uppfordran, ett sätt att göra motstånd, tar Klein i sin
bok upp frågan om forskarens ansvar och forskningens roll i samhället. Lidelsefullt försvarar han - i
opposition mot dagens dekonstruktivistiska strömningar - naturvetenskapens förmåga att komma fram till
giltig och hållbar kunskap om den värld vi lever i. Men han redovisar också röster som är kritiska mot
hans hållning - en brevväxling med journalisten och författaren Göran Rosenberg hör dit.Klein hämtar
många exempel från genetik och cancerforskning, men berör också kulturskillnader, rasism och
antisemitism, naturvetenskap och humanism. Ett mellanspel utgörs av ett gripande porträtt av Georg
Kleins mor Ilonka.Omslagsformgivare: Jan Biberg
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Korpens blick - biblioteket.stockholm.se

2019 är i sin linda, men vi vill ändå gärna kasta en blick i backspegeln med milstolpen KIT i fokus.

Georg Klein - Wikipedia

Pris: 51 kr. E-bok, 2016. Laddas ned direkt. Köp boken Korpens blick av Georg Klein (ISBN
9789100146689) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser och ...

Korpen (Dikter) - Project Runeberg

Suomen suurimmasta e-kirjakaupasta löydät maan laajimman e-kirja- ja äänikirjavalikoiman. Osta kirja
Elisa Kirja -palvelusta milloin vain ja luet tai kuuntelet ...
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KORPENS BLICK

https://www.bo-fi.club/?p=KORPENS%20BLICK&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=KORPENS%20BLICK&ln=se
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