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First published in 1951 Arnold Hausers commanding work presents an account of the development and
meaning of art from its origins in the Stone Age through to the Film Age. Exploring the interaction between
art and society, Hauser effectively details social and historical movements and sketches the frameworks in
which visual art is produced. This new edition provides an excellent introduction to the work of Arnold
Hauser. In his general introduction to The Social History of Art, Jonathan Harris asseses the importance of the
work for contemporary art history and visual culture. In addition, an introduction to each volume provides a
synopsis of Hausers narrative and serves as a critical guide to the text, identifying major themes, trends and
arguments.
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Furuseth, Sissel; Thon Holljen, Jahn; Vassenden, Eirik. 2010. Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter
1880. Tapir Akademisk Forlag. 310 sider. Vakttelefoner. Legevakt: 116 117 Veterinærvakt: 482 80 149
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3) Det greske ordet «krinein» står for «å skille », «å dømme», «å avgjøre», det vil si for evnen til utprøving og
vurdering av påstander med det. Symptomer og tegn på depresjon Depresjon er en forstyrrelse i hjernen med
endringer i hvordan hjernen arbeider. Det gir seg uttrykk i nedstemthet, tap av livsglede.
Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap? av Leif-Runar Forsth.
Hovedoppgave i filosofi ved Universitetet i Oslo Våren 2002. Sammendrag. Denne oppgaven stiller.

