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Pierre Hyllested har med denne bog udfyldt et hul i den danske bogverden, da det er første gang, der på
dansk udgives en bog med det formål at udrede tanken i og hensigten med Antoine de Saint-Exupérys
litterære produktion, samt i hans liv og gerning at finde baggrunden for og impulsen til hans tanker. 

Hyllesteds interesse for at forske i Saint-Exupéry stammer helt fra studieårene ved Københavns universitet, og
det er et længe næret ønske at kunne lette forståelsen for Saint-Exupérys tankeverden for danske

læsere. Sædvanligvis opfattes Saint-Exupéry i Danmark ikke som tænker, men som en meget populær og
yndet forfatter til Den lille Prins, og til hans spændende og smukke - til dels selvbiografiske - bøger om hans

karriere som pilot.

Lektor Pierre Hyllested er født i København i 1939 og er cand. phil. i fransk. Som opvokset i et
fransktalende hjem, er han fuldstændigt tosproget.  Han har undervist på Københavns universitet,

Handelshøjskolen i København, Udenrigsministeriets Sprogskole samt de tre værns officersskoler med
hovedarbejdssted på Frederiksberg Slot, der huser Hærens Officersskole. I fjorten år indgik han i skolens
ledelse, hvor han havde ansvaret for al sprogundervisning. Ved sin afsked i 2006 blev Hyllested ansat som
konsulent i militærfagligt fransk ved Institut for Sprog under Forvarsakademiets Fakultet for Strategi og

Militære Operationer, hvor han siden har virket.

 

Forlaget skriver:

Pierre Hyllested har med denne bog udfyldt et hul i den danske
bogverden, da det er første gang, der på dansk udgives en bog med
det formål at udrede tanken i og hensigten med Antoine de Saint-
Exupérys litterære produktion, samt i hans liv og gerning at finde

baggrunden for og impulsen til hans tanker. 

Hyllesteds interesse for at forske i Saint-Exupéry stammer helt fra
studieårene ved Københavns universitet, og det er et længe næret
ønske at kunne lette forståelsen for Saint-Exupérys tankeverden for
danske læsere. Sædvanligvis opfattes Saint-Exupéry i Danmark ikke
som tænker, men som en meget populær og yndet forfatter til Den

lille Prins, og til hans spændende og smukke - til dels selvbiografiske
- bøger om hans karriere som pilot.

Lektor Pierre Hyllested er født i København i 1939 og er cand. phil.
i fransk. Som opvokset i et fransktalende hjem, er han fuldstændigt

tosproget.  Han har undervist på Københavns universitet,
Handelshøjskolen i København, Udenrigsministeriets Sprogskole

samt de tre værns officersskoler med hovedarbejdssted på
Frederiksberg Slot, der huser Hærens Officersskole. I fjorten år



indgik han i skolens ledelse, hvor han havde ansvaret for al
sprogundervisning. Ved sin afsked i 2006 blev Hyllested ansat som

konsulent i militærfagligt fransk ved Institut for Sprog under
Forvarsakademiets Fakultet for Strategi og Militære Operationer,

hvor han siden har virket.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Antoine de Saint-Exupéry og hans tankeverden&s=dkbooks

