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był profesorem romanistyki w Dreźnie. Dodatkowo otrzymałam rabat. Język ten, pojęty tutaj jako wszystko, przez co wyraża się nazizm, a więc także zjawiska niewerbalne, zostaje poddany analizie, która okaże się potem prekursorska jako początek socjolingwistyki. "LTI" i dziennik czynią Klemperera podstawowym świadkiem epoki nazizmu i
powszedniości prześladowań Żydów w Niemczech. Polecam. natka2817 Rewelacja!!! Zamówienie otrzymałam 5 dni od złożenia zamówienia, a mieszkam w Wielkiej Brytanii. Kontakt bardzo dobry, ceny rewelacyjne, wybór książek ogromny. Na pewno wkrótce znów złożę zamówienie. Duży wybór książek, dostawa zgodnie z podaną przez sprzedawcę
datą, bardzo porządnie zapakowana. Szybko rozwiązują problem i tłumaczą sytuację, oraz bardzo jasno i konkretnie piszą mail o każdej zmianie w zamówieniach. Jest to książka szczególna: analiza języka nazizmu, a zarazem relacja z własnych i cudzych doświadczeń. You can download the paper by clicking the button above. Książki przyszły w
oczekiwanym terminie, były dobrze zabezpieczone. Aż żałuję, że nie mają innych propozycji, które mnie interesują. Dla zwykłego czytelnika wszakże podstawowy walor tej książki to autentyczność dokumentu historycznego. W 1995 roku w Niemczech ukazał się jego fragment obejmujący lata 1933–1945, zapewniając autorowi pośmiertnie ogromną
popularność. Notatnik filologa Autor: Klemperer Victor Tłumaczenie: Zychowicz Jacek Wydawnictwo: Wydawnictwo Aletheia Język wydania: polski Język oryginału: niemiecki Liczba stron: 380 Numer wydania: I Data premiery: 2014-03-27 Forma: książka Wymiary produktu [mm]: 204 x 28 x 144 Indeks: 15295552 Recenzje Recenzje Loading
PreviewSorry, preview is currently unavailable. Gorąco polecam. Na pewno skorzystam jeszcze nie jeden raz... Adrianna Pierwszy raz kupowałam książki przez internet i się nie rozczarowałam. "LTI" i dziennik czynią Klemperera podstawowym świadkiem epoki nazizmu i powszedniości prześladowań Żydów w Niemczech.Powyższy opis pochodzi od
wydawcy. Want more? Advanced embedding details, examples, and help! Want more? Pomimo, że podano mi późniejszy termin dostarczenia przesyłki otrzymałam ją kilka dni wcześniej. Tytuł: LTIAutor: Victor KlempererWydawnictwo AletheiaOprawa: MiękkaRok wydania: 2014Ilość stron: 400Format: 14.5x20.5cmStan: nowy, pełnowartościowy
produktModel: 9788362858521Język: polskiPodtytuł: Notatnik filologaTłumacz: Zychowicz JacekNr wydania: 3ISBN: 9788362858521EAN: 9788362858521Wymiary: 14.5x20.5 cmPowiązane tematy: Noc Wyprzedaży Doskonała komunikacja, perfekcyjne podejście do klienta, realizacja szybka i całkowicie zgodna z zamówieniem, do tego dobra cena,
czyli całość na piątkę. Pod koniec wojny w ostatniej chwili zdołał uniknąć wywózki do kacetu. Victor Klemperer (1881–1960) – Żyd konwertyta na protestantyzm, ochotnik cesarskiej armii, który uważał się za Niemca, ale musiał nosić żółtą gwiazdę, choć przetrwał czasy nazizmu dzięki aryjskiej żonie, przeciwnik hitlerowskiego totalitaryzmu, który po
wojnie przystał do innego totalitaryzmu w NRD – jest skomplikowaną soczewką odzwierciedlającą dramatyczne dzieje Niemiec w XX wieku. Zosia Bardzo sprawnie zrealizowane zamówienie. Jako Żyd stracił pracę w czasach nazistowskich, a potem, jak wszyscy Żydzi, nawet prawo do korzystania z bibliotek publicznych, wreszcie dom. Paula Korzystamy
z plików cookies. Agnieszka Sklep godny polecenia, szybko zrealizował zamówienie. Joanna Sklep bardzo fajny, pomocny i szybki. Anyszka Polecam, polecam, polecam! Świetny wybór, książki w doskonałej cenie i co najważniejsze błyskawiczna realizacja zamówienia - dodaję do moich ulubionych sklepów. W latach 20. Cała ta trauma wypełnia karty
niniejszej książki, szczególnego „notatnika filologa” analizującego LTI, lingua tertii imperii, język Trzeciej Rzeszy. Książki super i wszystko porządnie zapakowane. Bardzo korzystna cena zamówionych książek. agnes352 Polecam sklep z czystym sumieniem. Warunki przechowywania i dostępu do cookies możesz ustawić w Twojej przeglądarce. ...
Realizacja zamówienia trwała kilka dni. Beata Transakcja przebiegła szybko i sprawnie. Frau Sonne Jestem zadowolona ze sklepu i przeprowadzonej transakcji. Dane szczegółowe Dane szczegółowe Tytuł: LTI. Nie jest to na pewno moja ostatnia styczność ze sklepem. magdape Bardzo miła obsługa, szybko reagują na wiadomości pisane. Łącznie z
przesyłką wyszło taniej niż w księgarni stacj... Sklep cechuje solidność i profesjonalizm. Lenka Kolejny raz robię zakupy w sklepie i jest super szybko, tanio i wygodnie. Zamówienie doskonale zapakowane i nienaruszone. Nawet przywołane tu rozmowy są wiernie oddane, gdyż autor przez całe dorosłe życie prowadził dziennik, w którym wszystko od
razu zapisywał. Dowiedz się więcej X Opis Opis Victor Klemperer (1881–1960) – Żyd konwertyta na protestantyzm, ochotnik cesarskiej armii, który uważał się za Niemca, ale musiał nosić żółtą gwiazdę, choć przetrwał czasy nazizmu dzięki aryjskiej żonie, przeciwnik hitlerowskiego totalitaryzmu, który po wojnie przystał do innego totalitaryzmu w NRD
– jest skomplikowaną soczewką odzwierciedlającą dramatyczne dzieje Niemiec w XX wieku. Advanced embedding details, examples, and help! -6% Victor Klemperer Dziennik 1933 1945 40,00 zł 37,50 zł -6% Victor Klemperer Dziennik 1933 1945 47,00 zł 44,06 zł -6% Victor Klemperer LTI Reclam 12,00 zł 11,25 zł -6% Victor Klemperer Dziennik 1933
1945 43,00 zł 40,31 zł Menu Victor Klemperer (1881–1960) – Żyd konwertyta na protestantyzm, ochotnik cesarskiej armii, który uważał się za Niemca, ale musiał nosić żółtą gwiazdę, choć przetrwał czasy nazizmu dzięki aryjskiej żonie, przeciwnik hitlerowskiego totalitaryzmu, który po wojnie przystał do innego totalitaryzmu w NRD – jest
skomplikowaną soczewką odzwierciedlającą dramatyczne dzieje Niemiec w XX wieku.
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