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Samlede værker i ny oversættelse Platon Hent PDF Forlaget skriver: Platon har påvirket alle efterfølgende
filosoffer i 2400 år, og hans værker er mere end nogensinde aktuelle - både som litterære kunstværker og som

filosofiske udfordringer.

Platons samlede værker er det første værk af sin art i næsten 80 år. Et storværk, hvor alle de tekster, der er
overleveret i Platons navn, er blevet nyoversat fra oldgræsk til moderne dansk.

Hvert af de seks bind indeholder indledninger til dialogerne, person- og stedregister og by- og landkort, som
hjælper med at trænge dybere ned i Platons persongalleri.

Platons samlede værker er redigeret af lektor, dr.phil. Jørgen Mejer og lektor, cand.mag. Chr. Gorm
Tortzen, der begge igennem mange år har udgivet oversættelser fra græsk og latin, og bøger og artikler om

oldtidens filosofi og litteratur.

Bind 1 indeholder: Indledning til Platons samlede forfatterskab; Diogenes Laetinos´ Platonbiografi;
Eutyphron; Sokrates´ Forsvarstale; Kriton; Phaidon; Kratylos; Theaitetos; Sofisten.Platons samlede værker er

i seks bind og planlagt til at udkomme med et bind om året. 
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