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Humanistisk forskning og uddannelse står løbende til debat i Danmark og andre lande. Hvad er værdien af
humaniora, og hvad er humaniora i det hele taget for en størrelse?

 

Denne bog giver et aktuelt overblik over dansk humanistisk forskning og er baseret på en treårig
kulegravning af området. Bogen viser, at humaniora i dag er et mangesidet fagfelt, der i meget vidt omfang
leverer indsigter og svar på spørgsmål, der rækker ud over "klassisk" humaniora, bl.a. klima, teknologi,

politik og samfund, og som varetager en stadig udvikling af emneområder som sprog og kultur.

 

Samlet set dokumenterer bogen, at humaniora har ændret afgørende karakter de senere år og i dag fremstår
som et mangfoldigt fagfelt på linje med natur- og samfundsvidenskab.

 

Bogen er skrevet af David Budtz Pedersen og Frederik Stjernfelt (Aalborg Universitet København) i
samarbejde med forskere ved det tværfaglige Humanomics Research Centre.
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