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Sproglig polyfoni n a Hent PDF Polyfoni er et begreb hentet fra musikken. Det er også et vidtfavnende
tektuelt begreb. Og denne bog handler om sproglig polyfoni: Hvordan kan polyfoni begribes fra en sproglig
synsvinkel? En række svar på dét spørgsmål findes i Sproglig polyfoni. Centralt står den skandinaviske
sproglige polyfoniteori, la ScaPoLine, som professor Henning Nølke har udviklet - og lektor Nina Møller
Andersens arbejde med at videreudvikle og præcisere den russiske litteratur og sprogforsker Michail M.
Bachtins sproglige begreber.Bachtin indførte i 1929 den musikalske metafor om polyfoni i sit værk om
Dostojevskijs romaner. Han har siden inspireret utallige tekst- og sprogforskere, ikke mindst den franske
sprogforsker Oswald Ducrot hvis teorier har dannet afsæt for skabelsen af ScaPoLine.Sproglig polyfoni
henvender sig til den læser, der er interesseret i polyfoniteori, og som samtidig gerne vil have udpeget

anvendelsesmuligheder og se konkrete analyseeksempler.
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