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Tilbageblik fra 2020 Anker Brink Lund Hent PDF Hvordan ser medievirkeligheden ud i 2020? Det spørgsmål
besvares som regel med enten utopier om teknologiske landevinger eller dystopier om en gold fremtid, hvor

ingen længere kan læse, og den demokratiske debat er afløst af talentshows. Ingen af delene er særligt
interessante. Redaktørerne Stig Andersen og Anker Brink Lund har derfor valgt en anden tilgang. De har bedt
en række meningsdannere, fagfolk og eksperter om at skrive som om de sad i år 2020 og derfra kunne kigge
tilbage og diskutere, hvorfor og hvordan samfundet udviklede sig, som det gjorde, og ikke mindst hvilken

rolle medierne spillede for udviklingen.

Resultatet er en debatbog i form af et kalejdoskopisk billede af en mulig mediefremtid baseret halvt på fakta
og halvt på kvalificerede gæt om udviklingen. Hvad sker der med aviserne? Er public service definitivt et
levn fra fortiden eller skal begrebet bare tænkes på en helt anden måde? Kommer vi nogensinde til at læse
bøger på papir igen? Og hvad med den offentlige debat? Nogle af bidragene er positive andre er negative,
men fælles for dem alle er en klar bevidsthed om, at alting kommer til at se meget anderledes ud om meget

kort tid. Bidrag fra bl.a. Lasse Jensen, Lars Olsen, Jens Thorhauge og Christian Nissen.

 

Hvordan ser medievirkeligheden ud i 2020? Det spørgsmål besvares
som regel med enten utopier om teknologiske landevinger eller

dystopier om en gold fremtid, hvor ingen længere kan læse, og den
demokratiske debat er afløst af talentshows. Ingen af delene er
særligt interessante. Redaktørerne Stig Andersen og Anker Brink
Lund har derfor valgt en anden tilgang. De har bedt en række

meningsdannere, fagfolk og eksperter om at skrive som om de sad i
år 2020 og derfra kunne kigge tilbage og diskutere, hvorfor og

hvordan samfundet udviklede sig, som det gjorde, og ikke mindst
hvilken rolle medierne spillede for udviklingen.

Resultatet er en debatbog i form af et kalejdoskopisk billede af en
mulig mediefremtid baseret halvt på fakta og halvt på kvalificerede
gæt om udviklingen. Hvad sker der med aviserne? Er public service
definitivt et levn fra fortiden eller skal begrebet bare tænkes på en
helt anden måde? Kommer vi nogensinde til at læse bøger på papir
igen? Og hvad med den offentlige debat? Nogle af bidragene er
positive andre er negative, men fælles for dem alle er en klar

bevidsthed om, at alting kommer til at se meget anderledes ud om
meget kort tid. Bidrag fra bl.a. Lasse Jensen, Lars Olsen, Jens

Thorhauge og Christian Nissen.

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Tilbageblik fra 2020&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


