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Narratologi Hent PDF Forlaget skriver: Narratologi er teorien om fortællinger. Forstået i snæver forstand
hænger anrratotlogi sammen med den franske strukturalisme og med studiet af litterære teksters forløb,

struktur og udsigelse. I dag anvendes narratologi som samlebetegnelse for et bredt felt af
erkendelsesinteresser, hvor man arbejder videre med spørgsmål, som rejstes af den strukturalistiske

narratologi, men stiller disse spørgsmål på nye måder og til et materiale, der rækker fra litterære fortællinger
over tegneserier og film til ikke-fiktive fortællinger som biografier og historie-skrivning.

Denne antologi præsenterer den klassiske narratologis grundtekster, belyser narratologiens udvikling og giver
indblik i de diskussioner, som dominerer de nyeste narratoligiske teorier. Spørgsmål som hvem taler? og

hvorfor tales der? diskuteres i sammenhæng med spørgsmål om tid, fiktion og etik i oversættelser af Wayne C
Booth, Franz K. Stanzel, Gérard Genette, Symour Chatman, Dorrit Cohn, Monika Fludernik, Brian

Richardson, Monika Fludernik, Brian Richardson og James Phelan.

 

Forlaget skriver: Narratologi er teorien om fortællinger. Forstået i
snæver forstand hænger anrratotlogi sammen med den franske

strukturalisme og med studiet af litterære teksters forløb, struktur og
udsigelse. I dag anvendes narratologi som samlebetegnelse for et
bredt felt af erkendelsesinteresser, hvor man arbejder videre med

spørgsmål, som rejstes af den strukturalistiske narratologi, men stiller
disse spørgsmål på nye måder og til et materiale, der rækker fra
litterære fortællinger over tegneserier og film til ikke-fiktive

fortællinger som biografier og historie-skrivning.

Denne antologi præsenterer den klassiske narratologis grundtekster,
belyser narratologiens udvikling og giver indblik i de diskussioner,
som dominerer de nyeste narratoligiske teorier. Spørgsmål som hvem
taler? og hvorfor tales der? diskuteres i sammenhæng med spørgsmål
om tid, fiktion og etik i oversættelser af Wayne C Booth, Franz K.
Stanzel, Gérard Genette, Symour Chatman, Dorrit Cohn, Monika
Fludernik, Brian Richardson, Monika Fludernik, Brian Richardson

og James Phelan.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Narratologi&s=dkbooks

