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I festskriftet "Det talende levende menneske" hyldes universitetslektor Karsten Fledelius, som fyldte 75 år i
2015. Mag. art. Anne Hedeager Krag og Ph.d. stipendiat Kim Frederichsen er festskriftets redaktører, og de
har samlet en forfattergruppe bestående af Karsten Fledelius´ nære kolleger og samarbejdspartnere og hans to

døtre.

Karsten Fledelius har siden 1969 været ansat på Københavns Universitet. Han er en enestående formidler af
forskningsviden, og han har en omfattende foredragsvirksomhed, bl.a. om Balkan, som står hans hjerte nær.
Karsten Fledelius favner bredt. Han har stor indsigt og engagement i kirkelige forhold, han har tillidshverv i
talrige NGO´er, græsrodsorganisationer og faglige selskaber. Mange har også nydt godt af at have Karsten
Fledelius som engageret og vidende ekskursionsleder eller rejseleder på rejser til Syd- og Østeuropa,

Kaukasus, Afrika og Mellemøsten. I 1999 blev Karsten Fledelius tildelt Rosenkjærprisen for sin formidling.

Festskriftet indeholder 21 artikler. Med udgangspunkt i Karsten Fledelius´ mange interesser og omfattende
virke er festskriftet opdelt i fire temaer: Film, medier og historie. Den slaviske verden. Kirke og kristendom.

Menneskerettigheder.

Festskriftets 21 artikler:  Min fantastiske far (project manager Andrea Fledelius-Gehrke), Hymnedigteren
Symeon den nye Teolog (cand.mag. Klara Preben-Hansen), Stillehavskrigen fra en dykkers perspektiv (cand.
mag. Filippa Damm Fledelius), Soldaterkammerater på propagandamanøvre. Afspejlinger af Den Kolde

Krig i danske spillefilm (Ph.d. stipendiat Kim Frederichsen), Interview med en krigsforbryder. Et kig ind bag
en bosnisk serbers panser af benægtelse (journalist, forfatter og tidligere minister Birte Weiss), Rasmus

Æreboe og Den Ryssiske Lov af 1649 (professor emeritus, dr. jur. Inger Dübeck), Harald Scavenius. En dansk
diplomat i Europa 1904-39 (cand.mag. Bernadette Preben-Hansen), Ørnen, Bjørnen og Skt. Jørgen

(mag.art. Lars P. Poulsen-Hansen), Rusland og den nye verdens(u)orden (lektor Søren Riishøj), Ukraines
vanskelige transition. 20 år med Europarådet på vejen til Europa (cand.mag. Hanne

Severinsen), Kristendommen, kejserdømmet og Konstantinopel. Et forsøg på en syntese af Det byzantinske
Riges Historie (historiker Jon Gissel), Epifani (kunsthistoriker og sognepræst Anne-Mette Gravgaard), 
Herodot i de byzantinske skriptorier (lektor Christian Troelsgård), Arven fra det kristne Egypten. Koptiske
tekstiler i danske samlinger (mag.art. Anne Hedeager Krag), Det byzantinske spor i den folkekirkelige arv.
Et essay med Grundtvig i en hovedrolle (tidl. sognepræst Johannes Værge),  Kirkens og kirkernes enhed
(domprovst Anders Gadegaard),  Menighedsudvikling (lektor Inge Lise Pedersen), Paradiset - De tidlige
jordiske og himmelske haver (Ph.d. og mag.art. Iben Skibsted Klæsøe), Helsinki-slutakten og Helsinki-
Komiteerne - startskuddet til proaktivt menneskeretsarbejde (cand.jur.Margareta Kepinska Jakobsen og
journalist og forfatter Henrik Døcker), To danske heltinder hos et folk uden land (historiker Britta June

Claridge Johnsen), Med Karsten på rejse (direktør, cand. merc. Troels Jensen).

Forsideillustrationen er Arne Haugen Sørensens "Vandringsmanden", som hænger i foredragssalen på Vartov.
Maleriet er blevet til på baggrund af indtryk fra Balkan-krigen og Karsten Fledelius´ reportager om samme i

1990´erne. (Forsidefotografi ©Ole Hein Pedersen)    

 

Forlaget skriver:

I festskriftet "Det talende levende menneske" hyldes
universitetslektor Karsten Fledelius, som fyldte 75 år i 2015. Mag.
art. Anne Hedeager Krag og Ph.d. stipendiat Kim Frederichsen er

festskriftets redaktører, og de har samlet en forfattergruppe bestående
af Karsten Fledelius´ nære kolleger og samarbejdspartnere og hans to

døtre.



Karsten Fledelius har siden 1969 været ansat på Københavns
Universitet. Han er en enestående formidler af forskningsviden, og
han har en omfattende foredragsvirksomhed, bl.a. om Balkan, som
står hans hjerte nær. Karsten Fledelius favner bredt. Han har stor
indsigt og engagement i kirkelige forhold, han har tillidshverv i

talrige NGO´er, græsrodsorganisationer og faglige selskaber. Mange
har også nydt godt af at have Karsten Fledelius som engageret og
vidende ekskursionsleder eller rejseleder på rejser til Syd- og

Østeuropa, Kaukasus, Afrika og Mellemøsten. I 1999 blev Karsten
Fledelius tildelt Rosenkjærprisen for sin formidling.

Festskriftet indeholder 21 artikler. Med udgangspunkt i Karsten
Fledelius´ mange interesser og omfattende virke er festskriftet opdelt
i fire temaer: Film, medier og historie. Den slaviske verden. Kirke og

kristendom. Menneskerettigheder.

Festskriftets 21 artikler:  Min fantastiske far (project manager
Andrea Fledelius-Gehrke), Hymnedigteren Symeon den nye Teolog
(cand.mag. Klara Preben-Hansen), Stillehavskrigen fra en dykkers

perspektiv (cand. mag. Filippa Damm
Fledelius), Soldaterkammerater på propagandamanøvre.

Afspejlinger af Den Kolde Krig i danske spillefilm (Ph.d. stipendiat
Kim Frederichsen), Interview med en krigsforbryder. Et kig ind bag
en bosnisk serbers panser af benægtelse (journalist, forfatter og

tidligere minister Birte Weiss), Rasmus Æreboe og Den Ryssiske Lov
af 1649 (professor emeritus, dr. jur. Inger Dübeck), Harald
Scavenius. En dansk diplomat i Europa 1904-39 (cand.mag.
Bernadette Preben-Hansen), Ørnen, Bjørnen og Skt. Jørgen
(mag.art. Lars P. Poulsen-Hansen), Rusland og den nye

verdens(u)orden (lektor Søren Riishøj), Ukraines vanskelige
transition. 20 år med Europarådet på vejen til Europa (cand.mag.

Hanne Severinsen), Kristendommen, kejserdømmet og
Konstantinopel. Et forsøg på en syntese af Det byzantinske Riges
Historie (historiker Jon Gissel), Epifani (kunsthistoriker og

sognepræst Anne-Mette Gravgaard),  Herodot i de byzantinske
skriptorier (lektor Christian Troelsgård), Arven fra det kristne
Egypten. Koptiske tekstiler i danske samlinger (mag.art. Anne

Hedeager Krag), Det byzantinske spor i den folkekirkelige arv. Et
essay med Grundtvig i en hovedrolle (tidl. sognepræst Johannes

Værge),  Kirkens og kirkernes enhed (domprovst Anders
Gadegaard),  Menighedsudvikling (lektor Inge Lise Pedersen),

Paradiset - De tidlige jordiske og himmelske haver (Ph.d. og mag.art.
Iben Skibsted Klæsøe), Helsinki-slutakten og Helsinki-Komiteerne -
startskuddet til proaktivt menneskeretsarbejde (cand.jur.Margareta
Kepinska Jakobsen og journalist og forfatter Henrik Døcker), To
danske heltinder hos et folk uden land (historiker Britta June
Claridge Johnsen), Med Karsten på rejse (direktør, cand. merc.

Troels Jensen).



Forsideillustrationen er Arne Haugen Sørensens "Vandringsmanden",
som hænger i foredragssalen på Vartov. Maleriet er blevet til på
baggrund af indtryk fra Balkan-krigen og Karsten Fledelius´

reportager om samme i 1990´erne. (Forsidefotografi ©Ole Hein
Pedersen)    

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Det talende levende menneske&s=dkbooks

