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BESKRIVNING

Humanistiskt och naturvetenskapligt orienterade forskare har inte samma erfarenheter av tidsbegreppet.
Likväl finns tangeringspunkter. Frågor om vad tid är, hur den konceptualiseras, vad den betyder och hur
dess parametrar utstakas av naturen är intrasslade i varandra. Och perspektiven är otaliga.
Naturvetenskapens tid är objektiverad och förrumsligad, medan litteraturen också fångar den tid vi som
människor är och lever i. Mekaniskt mätt tid är endimensionell och objektiv medan upplevd tid är
mångdimensionell och subjektiv, samtidigt som livscykelns fysiologiska dimension genomsyrar våra
sociala liv. I alla dessa processer finns och verkar således tiden, men att medvetet tänka på den är, så vitt vi
vet, ett privilegium för människan. Tanken med denna tvärvetenskapliga antologi är att greppa tiden i dess
komplexitet och stimulera till dialog mellan olika synsätt och vetenskapsdiscipliner.Tanken med denna
tvärvetenskapliga antologi, med bidrag av forskare inom fysik, geologi, sociologi, etnologi, historia,
idéhistoria, litteraturvetenskap och filmvetenskap, är att greppa tiden i dess komplexitet och stimulera till
dialog mellan olika synsätt och vetenskapsdiscipliner. Läs om tidsskildringar i historiska tv-dramer, om
den tidsperiod som numera kallas för "antropocen", om rumtid och tidsaktivism, om tid som mäts av den
märkvärdiga "tiotusen årsklockan", om tiden i mikrokosmos och tiden i rymdenbåde den faktiska rymden
och den som skapades av Harry Martinson.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Jansson: Wern - Tiden

Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag, med ambitionen att också vara det modernaste.
Vår utgivning omfattar skönlitteratur och fakta och ...

En rolig historia: Tidens historia - UR Skola

Ta reda på aktuell lokal tid i vilken som helst av världens tidszoner med hjälp av vår världsklocka. Ett
pålitligt verktyg när du reser eller ringer utomlands ...

Tid - Wikipedia

Man ställer om till sommartid lördagen den 24 mars 2018. Då flyttar vi fram klockan 1 timme vilket gör
att det blir ljusare ute senare på kvällen samt även på ...
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TIDEN

https://www.bo-fi.club/?p=TIDEN&ln=se
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