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POPIS KNIHY TYRANIE OKAMŽIKU
Také si lámete hlavu nad tím, proč musíte pořád odkládat zásadní a průlomové projekty,
zatímco zvládat každodenní agendu se vám daří jen s nasazením všech sil? A koho by před
čtvrtstoletím napadlo, že všechny úžasné technologie vynalezené k úspoře času povedou
nezadržitelně k tomu, že budeme mít nevyvratitelný pocit, že času máme stále méně? Co
rozumíme taylorizací rodinného života? Proč rychlý čas v konfrontaci s pomalým vždy
vítězí? A co mají tyto jevy společného s tzv. vyhořením? Tyto otázky rozebírá Tyranie
okamžiku - originální komentář odborníka v oboru sociální antropologie, formulovaný s
vtipem a nadhledem. Nudit se nebude nikdo, kdo se zamýšlí nad zákonitostmi naší epochy
a vývojem informační společnosti. Norský sociální antropolog Thopmas Hylland Eriksen
(1962) přichází v knize Tyranie okamžiku s neotřelou perspektivou a nečekanými
souvislostmi. Jeho esej však nabízí i několik originálních řešení, jak zvládat stres vyvolaný
moderními technologiemi.
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Originální esej odborníka v oboru sociální antropologie, formulovaný s vtipem a nadledem.
Proč všechny úžasné technologie vynalezené k úspoře času vedou nezadržitelně k tomu, že
budeme mít... Tyranie okamžiku Eriksen je popularizátorem vědy a čtenáře jistě potěší
jeho jednoduchý a osobní styl psaní. Na druhou stranu je však autor na mnoha místech
didaktický a ponechává čtenáři málo prostoru na vlastní zamyšlení, po každé otázce
přichází příliš rychlá odpověď. Kniha: Tyranie okamžiku - Eriksen, Thomas Hylland ; Také
si lámete hlavu nad tím, proč musíte pořád odkládat zásadní a průlomové projekty, zatímco
zvládat každodenní agendu se vám daří jen s nasazením všech sil? A koho by před. Tyto
otázky rozebírá Tyranie okamžiku - originální komentář odborníka v oboru sociální
antropologie, formulovaný s vtipem a nadhledem. Nudit se nebude nikdo, kdo se zamýšlí
nad zákonitostmi naší epochy a vývojem informační společnosti. Nudit se nebude nikdo,
kdo se zamýšlí nad zákonitostmi naší epochy a vývojem informační společnosti.Norský
sociální antropolog Thopmas Hylland Eriksen (1962) přichází v knize Tyranie okamžiku s
neotřelou perspektivou a nečekanými souvislostmi. Tyranie okamžiku Alza.cz Media a
zábava Hračky Parfémy a hodinky MAXI Drogerie Sport a outdoor Hobby a auto/moto
Slevové tornádo zlevnilo tisíce produktů ve všech kategoriích. Jen do neděle! Zobrazit
katalog ». Eriksen Thomas Hylland. Tyranie okamžiku. Také si lámete hlavu nad tím, proč
musíte pořád odkládat zásadní a průlomové projekty, zatímco zvládat každodenní agendu
se vám daří jen s nasazením všech sil? Také si lámete hlavu nad tím, proč musíte pořád
odkládat zásadní a průlomové projekty, zatímco zvládat každodenní agendu se vám daří jen
s nasazením v... Článek 'Thomas Hylland Eriksen: Tyranie okamžiku', publikovaný
26.10.2010 v 23:27 (autor Wu). Norský sociální antropolog Thomas Hylland Eriksen
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(1962) přichází v knize Tyranie okamžiku s neotřelou perspektivou a nečekanými
souvislostmi. Jeho esej však nabízí i několik originálních řešení, jak zvládat stres vyvolaný
moderními technologiemi. Tyranie okamžiku Thomas Hylland Eriksen: Tyranie
okamžiku.Přel. Daniela Zounková a Miluše Juříčková.Doplněk, Brno 2005. 166 stran.
Thomas Hylland Eriksen (nar. 1962) je profesorem sociální antropologie na univerzitě v
Oslo a mezi hlavní okruhy jeho zájmu patří nacionalismus, národní identita,
multikulturalismus a globalizace. Hledáte Tyranie okamžiku od Thomas Hylland Eriksen?
Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 31 prodejen po celé ČR Tyranie
okamžiku - Eriksen Thomas Hylland. Také si lámete hlavu nad tím, proč musíte pořád
odkládat zásadní a průlomové projekty, zatímco zvládat... Tyto otázky rozebírá Tyranie
okamžiku - originální komentář odborníka v oboru sociální antropologie, formulovaný s
vtipem a nadhledem. Nudit se nebude nikdo, kdo se zamýšlí nad zákonitostmi naší epochy
a vývojem informační společnosti. Kniha: Tyranie okamžiku (Thomas Hylland Eriksen).
Nakupujte knihy online ve vašem oblíbeném knihkupectví Martinus.cz!
TYRANIE OKAMŽIKU - THOMAS HYLLAND ERIKSEN | KOSMAS.CZ
Cena 200 Kč. Dnes ušetříte 50 Kč díky 20% slevě. Kupte knihu Tyranie okamžiku Thomas Hylland Eriksen s 20% slevou v eshopu za 180 Kč v knihkupectví
Levneucebnice.cz Také si lámete hlavu nad tím, proč musíte pořád odkládat zásadní a
průlomové projekty, zatímco zvládat každodenní agendu se vám daří jen s nasazením všech
sil?… Tyranie okamžiku. Také si lámete hlavu nad tím, proč musíte pořád odkládat zásadní
a průlomové projekty, zatímco zvládat každodenní agendu se vám daří jen s nasazením
všech sil?A koho by před čtvrtstoletím napadlo, že. Tyto otázky rozebírá Tyranie okamžiku
- originální komentář odborníka v oboru sociální antropologie, formulovaný s vtipem a
nadhledem. Nudit se nebude nikdo, kdo se zamýšlí nad zákonitostmi naší epochy a
vývojem informační společnosti. 0,00 kč 0 ks zboží . psychologickÁ literatura;
doporučujeme; pŘipravujeme; rekodifikace; prÁvnickÁ literatura ERIKSEN, Thomas
Hylland. Tyranie okamžiku : [rychlý a pomalý čas v informačním věku].Translated by
Daniela Sobková Zounková - Miluše Juříčková. Téma pokusu ovládnutí času rozhodně
dobré. Některé vedlejší roviny, které na základní myšlenku tvůrčí tým „nabalil", mě zaujaly
více, jiné méně. Tyto otázky rozebírá Tyranie okamžiku - originální komentář odborníka v
oboru sociální antropologie, formulovaný s vtipem a nadhledem. Nudit se nebude nikdo,
kdo se zamýšlí nad zákonitostmi naší epochy a vývojem informační společnosti. Tyranie
okamžiku-- autor: Eriksen Thomas Hylland Tyranie okamžiku-- autor: Eriksen Thomas
Hylland Tyranie: 20 lekcí z 20. století-- autor: Snyder Timothy Tyranie noci-- autor: Cook
Glen O tyranii-- autor: Snyder Timothy. Komentáře ke slovu tyranie Nudit se nebude
nikdo, kdo se zamýšlí nad zákonitostmi naší epochy a vývojem informační
společnosti.Norský sociální antropolog Thopmas Hylland Eriksen (1962) přichází v knize i
Tyranie okamžiku s neotřelou perspektivou a nečekanými souvislostmi. Tyranie okamžiku
has 216 ratings and 26 reviews. Una said: Interesanta un svarīga grāmata, ko būtu
vajadzējis izlasīt pirms vairākiem gadiem. Sarakstīta. Pod tlakem času Thomas Hylland
Eriksen: Tyranie okamžiku, přeložily Daniela Zounková a Miluše Juříčková, Doplněk, Brno
2005 . Brněnské nakladatelství, které se v roce 2002 rozhodlo rozšířit svůj záběr o vydávání
norské literatury, přišlo před Vánoci s útlou knihou, jejímž autorem je mladý norský vědec
a popularizátor oboru sociální antropologie Thomas. status půjčeno do dílčí knihovna
sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatura
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