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Denne bog beskriver hvordan netnyheder bliver til. Forfatteren viser hvordan produktionen af nyheder til
nettet ikke bør ses som en helt ny form for journalistik, men mere som en ekstrem form og dermed en
videreførelse af en allerede eksisterende journalistik. Både tavse regler på redaktionerne, flermediale strategier
for nyhedsproduktion i mediehusene samt eksisterende hierarkier har afgørende betydning for, at
netjournalistik ikke altid udnytter de teknologiske muligheder for en ny og forbedret digital journalistik, der er
indbygget i internettet som medieplatform. Fremstillingen bygger på observationer i danske mediehuse og
interviews med danske journalister. Dette giver indblik i, hvad hurtigheden og inddragelsen af publikum
betyder i den digitale nyhedsproduktion og hvordan den netjournalistiske praksis ofte spænder ben for de
digitale idealer. Bogen henvender sig især til journaliststuderende og journalister og andre der arbejder med
medier, kommunikation og nyhedsformidling på nettet. Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. Nyt medie - ny
journalistik? Kapitel 2. Netjournalistikken i et mediehistorisk perspektiv Kapitel 3. Indholdet på netmedierne,
nyhedskredsløbets økologi og netmediernes forskelligheder Kapitel 4. Mediehusene og »den usynlige mur«
Kapitel 5. Breaking news - dem må vi eje Kapitel 6. Al magt til læserne? - om brugernes rolle i
nyhedsproduktionen Kapitel 7. Netjournalister i spændingsfeltet mellem idealer og praksis Konklusion. Om
idealer, der forbliver potentialer
Kære bruger af fcbarcelona. Computerworld skriver om nye teknologier, hardware, software,

informationssamfundet, internettet, it-branchen, telebranchen, it-ledelse, it-strategi, forretnings-it , it-job og
meget mere. Her finder du nyheder fra DR og alle vores TV og Radio kanaler live og on demand - når du har
lyst. Jensen Jordbær gøre klar til den nye sæson Vinteren er brugt på pelsdyravl, og lige nu går de på
jordbærfarmen og Flauenskjold-by. Vi vil gerne fortsætte med at være Danmarks største Barca-side og levere
masser af daglige nyheder - 365 dage om året.
dk startside og index med links til det bedste på nettet. Nettips har mange år på bagen og hjælper Familien
Danmark med tips og tricks til computeren, tablets og smartphones.
Få hjælp til apps og software. Vi vil gerne fortsætte med at være Danmarks største Barca-side og levere
masser af daglige nyheder - 365 dage om året. Vi vil gerne fortsætte med at være Danmarks største Barca-side
og levere masser af daglige nyheder - 365 dage om året. Behandling af oplysninger i forbindelse med
slægtsforskning må som udgangspunkt kun finde sted, hvis reglerne i persondataloven overholdes. Døgnet
rundt. Computerworld skriver om nye teknologier, hardware, software, informationssamfundet, internettet,
it-branchen, telebranchen, it-ledelse, it-strategi, forretnings-it , it-job og meget mere.
En vigtig nyhed i en tid, hvor kulturministerens reformarbejde på scenekunstområdet bygger på henvisning
til tidligere års modsatte tendens, udtaler formand for Teatrenes Interesseorganisation, Dorthe Skøtt. Dette
gælder uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende. Nyheder fra før 2008
findes i Nyhedsarkivet OBS. Nyheder, analyser, viden, blogs og debat om it. dk.
Få hjælp til apps og software. Vi vurderer internetudbydere baseret på pris, indhold samt brugeranmeldelser
fra diverse portaler såsom Trustpilot.

