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A-Å om civile samfund Gitte Meyer og Anker Brink Lund Hent PDF Forlaget skriver: Denne lille bog
beskæftiger sig med store ord om civile samfund. 

Det sker på encyklopædisk vis ved at præsentere korte tekster med en mangfoldighed af perspektiver. 

Hvert opslag dykker ned i et nøgleord og dertil knyttede fænomener, ser efter ordets oprindelse, går rundt om
det og søger at afgrænse et tolkningsrum, der kan provokere læseren til eftertanke.

Mange århundreders uenighed af teoretisk og politisk art gør det vanskeligt at forstå civilsamfund på en
entydig måde. Derfor har forfatterne valgt den essayistiske skrivestil, der så uhildet og pluralistisk som muligt

belyser forskellige opfattelser, så læseren selv kan danne sin mening.

Encyklopædien hviler på tværfaglig samfundsforskning gennemført ved CBS Center for
Civilsamfundsstudier. 

Forfatterne knytter på det grundlag an til en kritisk og diskuterende oplysningstradition. Samtidig rummer
fremstillingen høj grad af aktuel relevans i en tid, hvor det civile bliver invaderet af stat og kommuner fra den

ene side og kommercielle markedskræfter fra den anden.
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