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Anthony Giddens Lars Bo Kaspersen Hent PDF Forlaget skriver: Problemet ved at skrive en monografi om en
nulevende forfatter er, at så længe personen fortsat er skrivende og dermed føjer nye sider og nuancer til sin
forfatterprofil, så længe vil bogen forblive en slags situationsrapport. Om nogen er dette sandt for Anthony

Giddens´ vedkommende.

Siden Lars Bo Kaspersens bog udkom første gang i 1995 har Giddens foruden artikler en masse udsendt
ikke mindre end syv bøger. Inden for samme periode har han også skiftet sit sociologiprofessorat ved

University of Cambridge ud med stillingen som leder af den højt ansete The London School of Economics
and Political Science, og samtidig involveret sig ganske kraftigt i det politiske felt, ikke som aktiv politiker,
men som teoretikeren bag Tony Blairs New Labor og Third Way-bevægelse. Bøgerne »Beyond Left and
Right« (1994), »The Third Way« (1998), »The Third Way and its Critics« (2000) og »Runaway World«

(1999) er alle sammen Giddens´ kommentarer til og overvejelser over politiske forhold - hvilket ikke mindst
vil sige en vurdering af velfærdssamfundets vilkår og mulighed for fortsat eksistens i en globaliseret verden.

I den nye udgave af Anthony Giddens - introduktion til en samfundsteoretiker, der i øvrigt allerede foreligger
i engelsk oversættelse, er hele denne mere politiske side af Giddens virke og forfatterskab inddraget og

kommenteret. Samtidig er kapitlet om Giddens´ modernitetsanalyse udvidet og revideret, så hans tanker om
det post-traditionelle samfund er kommet mere i fokus, lige som bogen på flere andre punkter er udvidet og

ført ajour - naturligvis også hvad det bibliografiske angår.
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