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Nye veje for journalistik Peter Bro Hent PDF Nye veje for journalistik – når sprog skaber virkeligheder er
skrevet af syv forfattere, der alle er engagerede i at bidrage med overvejelser og ideer til en videreudvikling af

journalistik.

Bogens pointer illustreres på basis af aktuelle nyhedshistorier – især mediedækningen af politiets rydning af
Brorsons Kirke i efteråret 2009, en ung mands indtrængen i Muhammed-tegneren Kurt Westergaards hjem i
januar 2010, statsminister Lars Løkke Rasmussens ferie på Tenerife i februar 2010 og Helle Thorning-

Schmidt og Stephen Kinnocks skatteforhold i juni 2010.

Bogen udfordrer journalistikkens ideelle krav om objektivitet og sandhed og rejser væsentlige spørgsmål om
journalistikkens fremtidige rolle, metoder, ansvar, etik m.m. Herudover vises det i konkrete detaljer, hvordan
journalister gennem sprogbrug fremhæver forskelle og konflikter, skaber polarisering mellem personer og
grupper, mistænkeliggør personer og tillægger andre skumle motiver. Denne negative sprogbrug blomstrer

især i den afslørende og moraliserende journalistik, hvis antagelser udfordres.

Bogen kommer også med nogle stærke bud på alternative antagelser, der kan danne afsæt for en mere løfte-
og perspektivrig journalistik og kommunikation, hvor udøverne tager et større ansvar og reflekterer over

nytteværdien af deres arbejde.

Bogen henvender sig til:
- redaktører og journalister, der gerne vil udfordre journalistikkens selvforståelse og bidrage til fagets

udvikling
- politikere og eksperter, der ønsker et mere ligeværdigt samspil med journalister og bedre muligheder for at

få deres budskaber igennem i medierne
- erhvervsfolk, ledere og konsulenter, der er opmærksomme på sprogets skabende kraft, og som skal bidrage

til virksomhedens interne og eksterne kommunikation
- mediebrugere, der ønsker en lødig journalistik, som giver overblik og indblik i komplicerede

problemstillinger
- studerende, der læser journalistik, kommunikation, samfundsfag, ledelse, filosofi, retorik, etik mv. og

interesserer sig for mediernes rolle i samfundet.

Tøger Seidenfaden, chefredaktør på Politiken og Christian Kock, professor i retorik på Københavns
Universitet har begge skrevet forord.

 

Nye veje for journalistik – når sprog skaber virkeligheder er skrevet
af syv forfattere, der alle er engagerede i at bidrage med overvejelser

og ideer til en videreudvikling af journalistik.

Bogens pointer illustreres på basis af aktuelle nyhedshistorier – især
mediedækningen af politiets rydning af Brorsons Kirke i efteråret
2009, en ung mands indtrængen i Muhammed-tegneren Kurt
Westergaards hjem i januar 2010, statsminister Lars Løkke

Rasmussens ferie på Tenerife i februar 2010 og Helle Thorning-
Schmidt og Stephen Kinnocks skatteforhold i juni 2010.

Bogen udfordrer journalistikkens ideelle krav om objektivitet og
sandhed og rejser væsentlige spørgsmål om journalistikkens

fremtidige rolle, metoder, ansvar, etik m.m. Herudover vises det i



konkrete detaljer, hvordan journalister gennem sprogbrug fremhæver
forskelle og konflikter, skaber polarisering mellem personer og

grupper, mistænkeliggør personer og tillægger andre skumle motiver.
Denne negative sprogbrug blomstrer især i den afslørende og

moraliserende journalistik, hvis antagelser udfordres.

Bogen kommer også med nogle stærke bud på alternative antagelser,
der kan danne afsæt for en mere løfte- og perspektivrig journalistik

og kommunikation, hvor udøverne tager et større ansvar og
reflekterer over nytteværdien af deres arbejde.

Bogen henvender sig til:
- redaktører og journalister, der gerne vil udfordre journalistikkens

selvforståelse og bidrage til fagets udvikling
- politikere og eksperter, der ønsker et mere ligeværdigt samspil med
journalister og bedre muligheder for at få deres budskaber igennem i

medierne
- erhvervsfolk, ledere og konsulenter, der er opmærksomme på
sprogets skabende kraft, og som skal bidrage til virksomhedens

interne og eksterne kommunikation
- mediebrugere, der ønsker en lødig journalistik, som giver overblik

og indblik i komplicerede problemstillinger
- studerende, der læser journalistik, kommunikation, samfundsfag,
ledelse, filosofi, retorik, etik mv. og interesserer sig for mediernes

rolle i samfundet.

Tøger Seidenfaden, chefredaktør på Politiken og Christian Kock,
professor i retorik på Københavns Universitet har begge skrevet

forord.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Nye veje for journalistik&s=dkbooks

