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Fortiden forandrer seg ikke, men vår forståelse av den er stadig i bevegelse. Denne boka tar for seg historikere
og historieskrivning fra antikken til i dag, og gir innsikt i hvordan de ulike fremstillingene av historien er
formet av historikernes samtid og teoretiske overbevisning. Det finnes ikke en objektiv sannhet, bare ulike
fortolkninger. Derfor er det viktig å bli bevisst hvordan ulike verdivurderinger og ideologiske ståsteder har
preget, og preger, vår forståelse av fortiden.
HISTORIE tar deg med på en heseblesende reise til fortiden, der du får med deg historiens største dramaer fra
første rad. Historie betegner i videste forstand både det som har skjedd, beretningen om det som har skjedd og
det vitenskapelige studium av det som har skjedd. I praksis mener. Abonner på Historie. Bladet Historie
inneholder verdenshistoriens største dramaer og de mest betydningsfulle øyeblikkene. Hvem leser bladet
Historie Vi bruker informasjonskapsler til å huske innstillingene dine og gi deg en best mulig
brukeropplevelse. Denne informasjonen kan deles med tredjepart. Søk etter historie; Om oss; Kontakt × Velg
fylke i menyen. Derfra kan du gå inn. Årstall fra verdenshistorien Peil deg inn på årstall ved først å finne riktig
årtusen, deretter århundre, tiår og år. Årstall etter 1950 Historie har mange ulike retninger, og det er mulig å
spesialisere seg innenfor blant annet en historisk epoke, historie fra et bestemt land eller område, eller et.
Omslaget er designet av Mette Damsleth, Ellipse AS. Bildet av ukjent kunstner forestiller Fernando Cortez
som stiger i land i Mexico i 1519. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av
fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 250 000 leste artikler. Å studere

historie er å forstå hvordan og hvorfor verden er blitt som den er. Studerer du bachelor i historie, vil du forstå
nåtiden bedre.

