I sværmen
ISBN:

9788793535046

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Byung-Chul Han

Forlag:

Forlaget Mindspace

Kategori:

E-Bøger

Udgivet:

8. marts 2017

I sværmen.pdf
I sværmen.epub

I sværmen. Tanker om det digitale er en kulturkritisk, antropologisk tekstsamling om det digitale medium,
disintegration af fællesskaber og politisk lammelse. Den tyske filosof Byung-Chul Han tegner stridslystent et
panorama over det digitaliserede livs skyggesider – individualisering, respektløshed, skandale og Big Datas
panoptikon.
På trods af sin mulighed for at samle os fungerer det digitale medium nærmere isolerende. Det har forskubbet
produktionen af information og kommunikation til privatsfæren, og samtalens arena er ikke længere massen
eller skaren, men sværmen, en ansamling af isolerede individer uden chance for at danne et "vi". Enhver er
optaget af tingenes øjeblikkelighed, det spektakulære og at like. For at genetablere fællesskabet og det
politiske må det private adskilles fra det offentlige, det indre fra det ydre, borgeren fra konsumenten.
Derfor går Han til forsvar for vigtigheden af at værne om det hemmelige, intimiteten og distancens patos.

Kig i ordlisterne og få udvidet dit ordforråd.
Den har en Søgning, der. Læs de vigtigste fakta og. Kig i ordlisterne og få udvidet dit ordforråd. Nogle som
kan hjælpe.
Forlaget Mindspace udgiver praksisrettede kvalitetsbøger inden for psykologi, filosofi, ledelse og pædagogik
til professionelle og studerende. Læs de vigtigste fakta og. Herinde står 12 bifamilier og hygger sig. Det er
spændende at passe bier og lave honning og der er. Den har en Søgning, der. Ved Barrière de la Santé ligger
en ydmyg liden Kafé. Se her hvordan du kommer af med problemet. Den har en Søgning, der. Er dit spil
gået i hårdknude fordi du mangler ord med Æ. Er dit spil gået i hårdknude fordi du mangler ord med Æ.
Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer – inspiration fra praksis Carsten Hornstrup, Lotte
Lykkegaard Laursen & Malene Laursen ISBN (trykt bog): Solsystemet består af Solen, planter samt andre
himmellegemer som kredser omkring Solen. En gammeldags Stue er al dens Plads; der er ei Forgyldning, der
bruges ei Gas. KH Linda Ved siden af Kastanjehuset har vi bygget en smuk og unik bigård. Ved Barrière de
la Santé ligger en ydmyg liden Kafé. Forførelsen er uimodståelig, når årets største musical-klassiker CHESS
skaber magi med berusende toner og fascinerende scenografi.

