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Hos Aalborg Universitetsforlag kan du frem til og med 30. 
september købe to eller tre titler* i Skriftserie om eksistentiel 
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 Rabatten fratrækkes, når minimum to titler ligger i kurven. 
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* Tilbuddet gælder de tre nyeste titler i serien: 
• Mennesket og det andet
• Kvalitative iagttagelser
• Dialog med Løgstrup
De resterende titler i serien er nedsat til en fordelagtig pris. 

I Skriftserie om eksistentiel fænomenologi publiceres værker, der tematisk 
falder inden for fænomenologiens og eksistensfi losofi ens fælles emneområ-
de. Centralt står belysning, diskussion og begribelse af sammenhænge mel-
lem på den ene side basale spørgsmål om erfaring og mening og på den anden 
side fremtrædende problematikker i menneskets tilværelse i det senmo-
derne samfund. Skriftserien er åben for både konstruktive og kritiske bi-
drag, der enten fokuserer på en eksistentiel-fænomenologisk tilgang eller 
i bredere forstand kan kaste lys over et eksist ensfænomenologisk tema.
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Den menneskelige eksistens
Introduktion til den 
eksistentielle fænomenologi
Kurt Dauer Keller, red., 2012

302 sider, ISBN: 978-87-7112-027-1

Pris: 199,95 (før 250,00)

Kroppen
Hermann Schmitz (oversat af 
Malthe Strandby Nielsen), 2017

200 sider, ISBN: 978-87-7112-605-1

Pris: 199,95 (før 250,00)

Kierkegaard
som eksistentiel fænomenolog
Mogens Pahuus, Jacob Rendtorff 
og Pia Søltoft, red., 2015

302 sider, ISBN: 978-87-7112-306-7

Pris: 99,95 (før 250,00)

Dialog med Løgstrup
Løgstrups fænomenologi
Mogens Pahuus, 2018.

178 sider, ISBN: 978-87-7112-692-1

Pris: 250,00*

Psykoterapi
og eksistentiel fænomenologi
Anders Dræby Sørensen og 
Kurt Dauer Keller, red., 2015

394 sider, ISBN: 978-87-7112-401-9

Pris: 99,95 (før 250,00)

Kvalitative iagttagelser
At forstå, undersøge og udrede mennesker 
på et eksistentiel-fænomenologisk grundlag
Casper Feilberg og John Maul, red., 2019

316 sider, ISBN: 978-87-7210-020-3

Pris: 250,00*

Kort indføring i den 
nye fænomenologi
Hermann Schmitz (oversat af Sune Frølund), 2017

92 sider, ISBN: 978-87-7112-606-8

Pris: 149,95 (før 200,00)

Mennesket og det andet 
Bidrag til den eksistentielle fænomenologi
Michael Rasmussen, red., 2019

246 sider, ISBN: 978-87-7210-264-1

Pris: 250,00*


