Sources – Källor

… for suggested Reading only

Noam Chomsky - "den moderna lingvistikens fader" … och vad är då LINGVISTIK?
… har influerat analytisk filosofi, kognitionsvetenskap, artificiell intelligens, logik, matematik psykologi
Alexander Fleming - Penicillinets-historia & Other Facts
Thomas Edison – Lightbulb & Phonograph and other Edison Facts
Albert Einstein - en av fäderna till den moderna fysiken kreativa intellekten
Han förutsåg gravitationsvågors existens - - - - - - - - - Linné - Carl von Linné

Sveriges mest kände

vetenskapsperson

Platon - klassisk grekisk filosof, matematiker och författare
Aristoteles - Platons främste elev …
Charles-Louis Montesquieu - var politiker, författare, statsvetare och politisk filosof.
Montesquieu utvecklat maktdelningsprincipen representant för upplysningstidens tänkande.
De l'Esprit des lois (Om lagarnas anda) prosaberättelser romarrikets kulturella storhet och fall.
I Om lagarnas anda lägger Montesquieu fram klimatläran
Det är yttre omständigheter geografi och klimat som bestämmer vilket statsskick de har

Voltaire - François-Marie Arouet, författarnamnet Voltaire född 1694 i Paris, fransk författare, deist och
upplysningsfilosof. …en av världslitteraturens skickligaste polemiker. Voltaire var mot religiös intolerans,
mot politiskt förtryck, mot okunnighet och fördomar vetenskapsmän, som Isaac Newton, för Englands
religionsfrihet, tryckfrihet … Candide en av de mest inflytelserika personer.

Jonathan Swift - Vid 59 års ålder (1726) Gullivers resor berömd för en barnbok
inte tänkt som barnbok. Boken en allegori, har en djupare mening kan tolkas på flera sätt.
Swift gjorde som många andra på den tiden, maskerade sin samhällskritik
… hans satiriska A modest proposal (Ett anspråkslöst förslag) gjorde att han fick hård kritik

Rousseau - schweizisk - fransk författare, upplysningsfilosof och autodidakt. .. stor inom politik, pedagogik
och litteratur

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin med fokus på uppfostran, undervisning och utbildning. Dessa tre
delar utgör pedagogiska processer
Pedagogiken är en andlig, humanitär och tillämpad samhällsvetenskap som utvecklades som egen disciplin
baserat på filosofiämnet.
berör allsidig utveckling av individer i fysiskt, mentalt och moraliskt avseende. Pedagogiken är både en
teoretisk och praktisk vetenskap
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Mark Twain,
one of the greatest American authors and humorists,
had a way with words,
also sharp with opinions,
especially on politics and religion.

Quotes by Mark Twain
Congress and Politics
"An honest man in politics shines more there than he would elsewhere."
"An honest man in politics shines more there than he would elsewhere."
Stupid People, Ignorance and Foolishness
"Never argue with stupid people.
They will drag you down to their level
and then beat you with experience."
"It's easier to fool people
than to convince them that they have been fooled."
"The more I learn about people, the more I like my dog."

RESOURCES AND FURTHER READING
http://www.history.com/topics/mark-twain
http://twain.lib.virginia.edu/about/mtabout.html
http://www.pbs.org/marktwain/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=b0WioOn8Tkw
https://amphilsoc.org/sites/default/files/proceedings/150305.pdf
http://hollywoodprogressive.com/mark-twain/
https://www.marktwainhouse.org/man/biography_main.php

