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Flydende modernitet Zygmunt Bauman Hent PDF Forlaget skriver: I de gode gamle dage var Rockefeller
optaget af at eje stadig flere boreplatforme, bygninger, maskiner og jernbaner. I dag har den nye kapitalismes
ikon, Bill Gates, gjort det til et succes-parameter, at nye produkter forsvinder lige så hurtigt som de lanceres

for straks at blive afløst af noget lige så flygtigt.

I Flydende modernitet viser Bauman sig endnu en gang som en blændende essayist med et sikkert blik for
tidens paradokser og forskydninger - og for den usikkerhed som fraværet af normer skaber blandt samfundets

svageste, der med god grund frygter at synke til bunds i udviklingens rivende strøm.

Zygmunt Bauman var professor ved Warszawas Universitet indtil 1968, hvor han som følge af antisemitisk
pres måtte forlade Polen. Efter tre år i Israel, slog han sig i 1971 ned i England som professor i sociologi ved
universitetet i Leeds. Bauman - der er en flittig gæst i Danmark - er forfatter til en lang række bøger, hvoraf

mange er udkommet på dansk.
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