Demokrati - hvad rager det mig?
En litteraturliste fra Hjørring Bibliotekerne
100-året for kvinders valgret og 1915-grundloven:
http://www.100aaret.dk/front-page samt en facebookside.

32.15
Andersen, Lene (f. 1968-05-15)
Demokratihåndbog / forfatter: Lene Andersen. - 1. udgave. - Kbh. : Det Andersenske Forlag, 2010.
- 312 sider. Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside.
Indhold: Demokratiets institutioner og forudsætninger ; Demokrati første gang ; Demokrati anden
gang ; Truslerne mod demokratiet ; Dig og demokratiets fremtid

32.15
Demokratiets historie [Tekst (online)] / forfatter: Kristoffer Granov
Adgangsmåde: Internet <URL: http://www.faktalink.dk/titelliste/demokratiets-historie>. Kan ses
gratis fra pc på bibliotekerne. Kan også ses gratis hjemmefra, hvis du er bosat i kommunen og hvis
du er registreret som biblioteksbruger og har en pinkode.
Det første demokrati opstod omkring år 507 f.v.t. i Athen. I dag forstås demokratiet som en
styreform, hvor alle har ret til at stemme, men definitionen af hvem alle er, har udviklet sig meget i
tidens løb.
Med filmklip. Med litteraturhenvisninger og links.

32.15
Demokratikanon [Tekst (online)]
Adgangsmåde: Internet <URL: http://www.faktalink.dk/titelliste/demo>. Kan ses gratis fra pc på
bibliotekerne. Kan også ses gratis hjemmefra, hvis du er bosat i kommunen og hvis du er
registreret som biblioteksbruger og har en pinkode.

Demokrati - hvad rager det mig?
En litteraturliste fra Hjørring Bibliotekerne
Den danske demokratikanons formål er at udpege de centrale begivenheder, filosofiske
strømninger og politiske tekster, som har bidraget til debatten om og påvirket udviklingen af
frihedsrettighederne og folkestyret i Danmark.
Med litteraturhenvisninger - Med internetadresser.

32.26
Folket styrer [Tekst (online)] : en grundbog om demokrati / forfattere: Peter Bejder, Per Straarup
Søndergaard. - 1. udgave. - Turbine, 2010. - 128 sider : ill. i farver.
Hertil findes elevopgaver og lærervejledning på forlagets hjemmeside. Adgang til lån hos
eReolen.dk.
Indhold: Demokrati - som styreform og ideologi ; Demokratiets vugge : Athen ; På vej mod
demokrati i Danmark ; Danmark får en grundlov ; Et land i bevægelse - om bonde-, arbejder- og
kvindebevægelsen ; Skal folket styre eller styres - om Hal Koch og Alf Ross ; Dagens Danmark :
velfærdsstat og demokrati folder sig ud ; Krigen, der aldrig blev helt varm, øst-vest og EU ;
Demokrati i skolen ; Fremtidens demokrati : skal vi stemme mere? ; Demokratiske dilemmaer
Med litteraturhenvisninger og links.

91.43
Friisberg, Claus
Den gode borger : individet og staten i det gamle Grækenland / forfatter: Claus Friisberg. - [Varde]
: Sydvestjysk Kulturforlag, 2014. - 450 sider : ill. i farver.
Med udgangspunkt i litterære kilder beskrives forholdet mellem individ og samfund i det gamle
Grækenland ca. 750-333. Med litteraturhenvisninger.
Indhold: Polis ca. 750-500 (Individ og samfund ; Grækenland til ca. 550 ; Var heltene smukke og
gode? ; Polis og erhverv hos Homer ; Kampen om værdierne og magten ; Hesiod - kravet om
retfærdighed ; Patrioten Solon) ; Athen bliver den dominerende bystat (Fra tyranni til demokrati ;
Perikles' radikale, eksklusive demokrati ; Samfundet ; Athens storhed og fald ; Forholdet mellem
individ og stat til debat ; Herodot - en patriot med udsyn ; Tro og moral ; Tidens strømninger og
problemer ; Patriotisme og demokrati hånd i hånd ; En overgangsfigur - Sokrates) ; Bystaternes
dødskamp (Kampen om overherredømmet i Grækenland ; Demokratiet i Athen reformeres ;
Debatten om mandsideal og demokrati ; Gik 5. årh.s borgerideal i graven? ; Gravlæggelsen)
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En litteraturliste fra Hjørring Bibliotekerne
30.1664
Generation fucked up? [Tekst (online)] / forfattere: Morten Albæk, Rasmus Hylleberg. - 1. ebogsudgave. - Gyldendal, 2011
Adgang til lån hos eReolen.dk. Gennem emails debatterer forfatterne deres egen generation, der
er født i 1970'erne og 1980'erne. Om generationens evne og vilje til at påtage sig ansvar for den
fælles fremtid.
Downloades i EPUB-format. Med litteraturhenvisninger.

30.1664
Generation fucked up? / Morten Albæk & Rasmus Hylleberg. - 2. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal,
2005. - 160 sider.
Gennem emails debatterer forfatterne deres egen generation, der er født i 1970'erne og 1980'erne.
Om generationens evne og vilje til at påtage sig ansvar for den fælles fremtid. Med litteraturhenvisninger.
Emne: unge * generationer * ansvar * samfund * demokrati * Danmark

32.15
Hansen, Mogens Herman (f. 1940)
Demokratiets historie fra oldtid til nutid / forfatter: Mogens Herman Hansen. - Kbh. : Museum
Tusculanum, 2012. - 290 sider.
Indhold: Demokratiet i oldtiden ; Demokratiet i den politiske tænkning fra Cicero til Rousseau ; Det
moderne demokratis historie ; Retsstat og demokrati
Med litteraturhenvisninger.

96.4
Knudsen, Birgit (f. 1945)
1915 : kampen for valgret til alle / forfatter: Birgit Knudsen. - 1. udgave. - Kbh. : Alinea, 2015. - 72
sider : ill (nogle i farver) ; 29 cm. - (Punkt på tidslinjen)
Kronologisk gennemgang af kampen for valgret og valgbarhed til alle.
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En litteraturliste fra Hjørring Bibliotekerne
Indhold: Demokratiets start ; Vandring fra land til by ; De arbejdede for kvinders rettigheder ; Det
nye parti socialdemokratiet og kvinderne ; Om deltagelse i demokratiet ; Den nye redaktør ;
Parlamentarisme ; Rigsdagen - det næste mål ; Første danske folkeafstemning ; Snart dages det
brødre ; Landstinget afskaffes og kvindelig arvefølge bliver mulig

32.15
Lykkeberg, Rune
Alle har ret [Tekst (online)] : demokrati som princip og problem / forfatter: Rune Lykkeberg. - 1. ebogsudgave. - Gyldendal, 2012. - 370 sider.
Adgang til lån hos eReolen.dk. Om demokratibegrebet og de modsætninger og dilemmaer, der
findes i det moderne demokrati, hvor der er stor afstand mellem det demokrati, vi taler om, og det
demokrati, vi praktiserer. Demokrati som etisk princip har vundet indpas i familien og de nære
relationer, mens det politisk set er blevet svækket
Indhold: Hvad er demokrati? ; Demokratiske mennesker ; Demokratiet og sandheden ;
Intellektuelle før demokratiet : Holberg og Kierkegaard ; Intellektuelle i demokratiet : Brandes,
Blixen og Løgstrup ; Demokrati og verden
Med litteraturhenvisninger.

32.15
Lykkeberg, Rune
Alle har ret : demokrati som princip og problem / forfatter: Rune Lykkeberg. - [Kbh.] : Gyldendal,
2012. - 370 sider.
Om demokratibegrebet og de modsætninger og dilemmaer, der findes i det moderne demokrati,
hvor der er stor afstand mellem det demokrati, vi taler om, og det demokrati, vi praktiserer.
Demokrati som etisk princip har vundet indpas i familien og de nære relationer, mens det politisk
set er blevet svækket
Indhold: Hvad er demokrati? ; Demokratiske mennesker ; Demokratiet og sandheden ;
Intellektuelle før demokratiet : Holberg og Kierkegaard ; Intellektuelle i demokratiet : Brandes,
Blixen og Løgstrup ; Demokrati og verden.
Med litteraturhenvisninger.
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32.15
Poulsen, Jens Aage (f. 1953). Hvem skal høres? : en bog om magt og demokrati / Jens Aage
Poulsen ; billedredaktion: Jens Aage Poulsen. - 1. udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : Gyldendal
Uddannelse, 2001. - 64 sider : ill.. - (Samfundsstudier/Emne).
Indhold: Beslutninger skal tages ; Det danske system ; Retfærdigt styre ; Mellem demokrati og
diktatur ; Demokrati under forandring ; Børn, unge og demokrati ; Nye udfordringer
Med litteraturhenvisninger.

32.8
Østergaard, Per (f. 1950)
Folketinget / forfatter: Per Østergaard ; illustrator: Eva Wulff. - 1. udgave. - Kbh. : Gyldendal, 2014.
- 36 sider : ill. i farver. - (De små fagbøger)
Hertil findes opgaver på internettet.
Indhold: Fra enevælde til demokrati ; Grundloven ; Christiansborg ; Valg til Folketinget ;
Regeringen ; Danmark besat ; I folketingssalen ; Folketinget åbner ; Fra Idé til lov ; Statsrådet ;
Ungdomsparlamentet ; Politiker for en dag ; Løsgænger ; Nye statsborgere
Med litteraturhenvisninger og links.

Velkommen på biblioteket – både fysisk og online.

