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Annan Information
Jonathan Culler gör mer på 120 sidor än de flesta andra gör i 500. Åh ja, många.Detta är en
rockande liten introduktion till ett formidabelt ämne. Frågan som är kvar för mig från denna
korta introduktion är hur långt den postmoderna kritiken logiskt kan tillämpas på ett visst
arbete. Perfekt för Uni-studenter, bra för lärare som vill hålla kontakten. Börja med att
markera "Literary Theory: A Very Short Introduction" som vill läsa.
Från ämnen som litteratur och social identitet till poesi, poetik och retorik, litteraturteori: En
mycket kort introduktion är en välkommen guide för alla som är intresserade av litteraturens

betydelse och debatterna kring den. För Lacan består självet av språk, ett språk som aldrig är
ens eget, alltid andras, alltid redan i bruk. De specifika kraven eller preferensen för din
granskningsutgivare, klassrumslärare, institution eller organisation ska tillämpas. Det
introducerades för många teoretiker och några av deras arbete: Jacques Derrida, Michel
Foucault, Louis Althusser. Det har länge sedan upphört att vara ett esoteriskt metalspråk som
används av ett litet band av elit litterära forskare som skriver reconditera artiklar och böcker
för varandra. Cullers kapitel om berättelsen är tight, en bra sammanfattning av
problemteoretiker som Bal har ägnat hundratals. Den enstaka övertygade övertygelsen (en
underförstådd teori) att litteraturen är ett förvar av allt som är meningsfullt och förstärkt i den
mänskliga erfarenheten, en uppfattning som förespråkas av Leavis-skolan i Storbritannien,
kan inte längre erkännas med namn men är fortfarande en nödvändig motivering för den
nuvarande strukturen av amerikanska universitet och liberalistiska läroplaner. Litterärbiografi
var och är fortfarande en viktig tolkningsmetod in och ut ur akademin; versioner av moralisk
kritik, inte till skillnad från Leavis School i Storbritannien, och estetiska (t.ex. genre studier)
kritik var också generellt inflytelserika litterära praxis. Hans strukturistiska poetik: strukturism,
språkvetenskap och litteraturstudier, vann MLAs Lowell-pris och upprättades. Denna idé
uttrycks i performance, som senare diskuteras i kapitel 7 i litteraturteorin.
Klicka på bilden för att gå till Amazon Följ mig på Twitter Mina tweets Senaste inlägg. Jag tror
inte att avdelningen kommer att tycka om kostnaderna men det kan inte hjälpas. När jag gick
på college var det omöjligt att ta en humaniora klass och inte ha någon nämna Foucault eller
Althusser. Goodreads hjälper dig att hålla reda på böcker du vill läsa. Teorin erbjuder då inte
en uppsättning lösningar men utsikterna till ytterligare tanke. När jag läste den här boken
kunde jag inte låta bli att önska att jag hade det då, för när alla professorer älskade att tippa
kritisk teori var det teatervärdet att alla i klassen visste vad de pratade om och som nybörjare
från Mellanvästern , Det gjorde jag inte. Ladda ner och läs böcker på nätet Litteraturteori: En
mycket kort introduktion Online Christal Boren, det enkla sättet att ladda ner litteraturteori: En
mycket kort introduktionsböcker för flera enheter. Det är litteraturteori som formulerar
förhållandet mellan författare och arbete; litteraturteori utvecklar betydelsen av ras, klass och
kön för litteraturstudier, både från upphovsmannens biografi och en analys av deras tematiska
närvaro inom texter. Etik och estetik; Bilaga: Teoretiska skolor och rörelser; referenser; Vidare
läsning; Index. Eller snarare är det utomordentligt svårt att sammanfatta viktiga litterära
teoretiska problem utan att dumma dem ner - och därigenom undergräva den noggranna,
tålmodiga inställningen till läsning och tolkning som är en av de viktigaste legatema i själva
teorin.
Sedan kom kapitlet om kulturstudier, och det tog en nedåtgående vändning därifrån. En nära
läsning kommer att göra den förra medan en mer metaforisk hållning leder till den senare.
Som en viktig följd av denna systematiska intellektuell förtryck och utslagning är kvinnors liv
och kroppar i historiska samhällen också föremål för repression. Alla våra produkter listas,
packas och skickas av volontärer som kommer att sträva efter att få ditt köp så snabbt och
säkert som möjligt. När allt är "xxx religion i fara!" Är alltid ett effektivt rallykryp.
Men för allt det är det fortfarande ingen lätt sak att skriva en synoptisk översikt över fältet.
Identitet, Identifiering och Ämne; Teoretiska skolor och rörelser; referenser; Vidare läsning;
Index visar mer. Kritiker som förklarar den klimatiska drunkningen av Edna Pontellier i
Awakening som en självmord kallar vanligtvis en stödjande arkitektur av feministisk och
genusteori. Här förklarar Jonathan Culler teorin, inte genom att beskriva krigande skolor, men
genom att skissera viktiga drag har teorin uppmuntrats och talar direkt om teorimässiga

konsekvenser för att tänka på litteratur, mänsklig identitet och språkets kraft. Oxfords serie
med mycket kort introduktion packar mycket information i finstil i varje av sina böcker.
Boken har sina brister, däribland hänge sig i den pompösa vanan (som jag redan hade blivit
bekant) av att placera literär.
Det innebär att läsarna får en introduktion till de många moderna perspektiven, genom vilka
de kan utvärdera ett litterärt arbete: den marxistiska kritiken, den feministiska kritiken, den
freudianska kritiken och så vidare. Med teoretiker Jonathan Culler försöker förklara och
definiera litteraturteori i hans arbete Litterära teori: En mycket kort introduktion. Jag har nu en
starkare begreppsbas från vilken man kan förstå olika saker som text, och jag förstår bättre hur
forskare med en liknande bakgrund till Culler än mina kan komma till rätta med problem. Den
noggranna och informerade läsaren kommer att göra utmärkt användning av denna välskrivna
bok, som innehåller många användbara exempel. Litteraturteori erbjuder olika sätt att förstå
rollen som historisk sammanhang i tolkningen samt relevansen av språkliga och omedvetna
element i texten. Klicka på bilden för att gå till Amazon Köp Sonali här.
Hans tillvägagångssätt höll sig i engelska litteraturprogram i flera årtionden men förlorade
favör under uppbyggnaden av post-structuralism. Vänligen kopiera inte något av detta material
annat än för användning som undervisningshjälpmedel. Fransk feminism, och kanske all
feminism efter Beauvoir, har varit i samtal med den psykoanalytiska revisionen av Freud i
Jacques Lacans arbete. Hans vokalföreställning passar väl för denna typ av text. Hillis Miller,
Philippe Lacoue-Labarthe, Gayatri Spivak, Avital Ronell. Det var också märkbart att det var en
av de mycket tidiga VSI: erna som skulle publiceras, det var nummer 4 i serien. De tänkte att
dessa värden skulle hittas i litteraturen. Nietzsches kritik av kunskap har haft en djupgående
inverkan på litterära studier och hjälpt oss att inleda en era av intensiv litteraturteori som ännu
inte har passerat.
Jag tror att om du tar båda böckerna tillsammans har du en ganska fullständig bakgrund av
litteraturteori, eller så antar jag för närvarande. Ladda ner och läs onlineböcker Litterär teori:
En mycket kort introduktion Online Peggy Patterson, det enkla sättet att ladda ner
litteraturteori: En mycket kort introduktionsböcker för flera enheter. Men även efter examen
lärde jag mig en stor del av det. Lund (läsning från datortryck): 78% sexism, varav 49%
uppenbar; 68% rasistisk, varav 17% uppenbar 39% homofob, alla uppenbara Nästan allt var
förorenat på ett eller annat sätt. Detta tjänar en ingång till resten av boken (som rummer på en
liknande ton) om hur vi läser saker. Hur kan vi läsa litteratur på ett sådant sätt att vi förstår det
både i sitt sammanhang och som en enskild text. Det är kort, men snarare än att ytbehandla
ytan på så många teoretiska skolor som möjligt, tar Culler ett mer intressant (och sidoriktigt)
tillvägagångssätt genom att stöta på de olika skolorna genom en utforskning av tända teorins
praktiska problem. Vi presenterar miljontals läsarnas betyg på våra boksidor för att hjälpa dig
att hitta din nya favoritbok.
En del av Bestselling Very Short Introductions-serien - över tre miljoner exemplar som säljs
över hela världen. Detta passar perfekt till propositionen, som täcker många koncept och
teoretiker jag har introducerats under de senaste åren, men från ett annat perspektiv.
Handboken skisserar viktiga "rörelser" som teorin har uppmuntrat och talar direkt om
konsekvenserna för tankesättet om litteratur i framtiden, för mänsklig identitet och språkets
kraft. Det är dock minst hälften av den här bokens fel som jag klagade så mycket, så här är vi:
jag, med mitt intresse för litteraturteori som ligger i bitar, vill skriva en ytlig och okunnig
recension; och den här boken har misslyckats i sin uppgift att spänna mig om dess ämne.

Ladda ner och läs böcker på nätet Litteraturteori: En mycket kort introduktion Online Oma
Trivette, Ebooks söka nedladdningsböcker på ett enkelt sätt att ladda ner Litterär teori: En
mycket kort introduktionsböcker för flera enheter. Dessa punkter är för djupgående för den
här boken, så Jonathan Culler höjer så många frågor som han svarar. Fakulteten för engelsk
litteratur vid Oxford University grundades endast 1894. Om du vill autentisera med en annan
prenumeranterad institution som stöder Shibboleth-autentisering eller har egna inloggningar
och lösenord till Project MUSE klickar du på 'Authenticate'. Hämta och läsa onlineböcker
Litterär teori: En mycket kort introduktion Online Emmett Lyons, Ebooks söka
nedladdningsböcker på ett enkelt sätt att ladda ner Literary Theory: En mycket kort
introduktionsböcker för flera enheter. Faktum är att mycket av teorin som presenteras i boken
är poststrukturell, men Culler sparar dig detaljerna. Här lär man sig om litterära versioner av
teori som formalism, ny kritik, poststrukturism och historia.
Läsarna får också en kort introduktion till olika skolor av vad som i stor utsträckning kallas
"teori", en strävan präglad av dess multidisciplinära tillämpning. Ladda ner och läs böcker på
nätet Litteraturteori: En mycket kort introduktion Online Archie Vasquez, Ebooks söka
nedladdningsböcker på ett enkelt sätt att ladda ner Literary Theory: En mycket kort
introduktionsböcker för flera enheter. Culler är uppenbarligen väldigt bekväm i ämnet, och
han läser på det sättet som får mig att tro att hans föreläsningar (i Cornell, från vad jag samlar
på Wiki) är ett nöje att delta. Culler betonar hur mänsklig natur och personliga erfarenheter
påverkar hur vi läser och tolkar texter för att hitta de icke så uppenbara möjliga betydelserna.
Jamesons arbete med konsumentkultur, arkitektur, film, litteratur och andra områden
karakteriserar kollaps av disciplinära gränser som äger rum inom marxistiska och
postmoderna kulturteorier. Ladda ner och läs onlineböcker Litterär teori: En mycket kort
introduktion Online Blanca Wade, det enkla sättet att ladda ner litteraturteori: En mycket kort
introduktionsböcker för flera enheter.

