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BESKRIVNING

Festen pågår medan gästerna instagrammar bilder på sig själva ackompanjerade av bildtexter om hur roligt
de har. Maten kallnar medan fotot på den läggs upp på Facebook. Föreläsaren på scenen drar sin
presentation medan publiken interagerar med twitterfeeden som rullar förbi bakom hans rygg. Exemplen är
otaliga och trenden entydig: Den medierade verkligheten utmanar den direkta som primärverklighet.När
blev det viktigare att dokumentera och distribuera det vi är med om än att uppleva det vi är med om medan
det pågår? Varför prioriterar vi medierad interaktion med dem som inte är närvarande framför umgänge
med dem som är det? Och finns jag om ingen vet att "Nanna Gillberg är glad att det snart är helg"? Eller
om alla vet men ingen klickar "gilla". Om dessa och andra frågor handlar den här boken. I den här boken
beskrivs uppmärksamhetssamhällets etablering och placeras i ett kulturellt, socialt och ekonomiskt
sammanhang. Det ges också praktiska exempel på hur uppmärksamhetssamhället yttrar sig - på
arbetsmarknaden, i socialt liv, i digitala medier och i människors beteendemönster, normer och
värderingar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Uppmärksamhetssamhället - larafranlarda.com

Pris: 278 kr. Häftad, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Uppmärksamhetssamhället av Nanna Gillberg
på Bokus.com. Boken har 3 st läsarrecensioner.

Vett och etikett på nätet behöver en ny folkbildningskampanj ...

I "uppmärksamhetssamhället" befinner vi oss ofta i olika fysiska och virtuella kontexter, aktiviteter och
umgängen samtidigt, ...

Uppmärksamhetssamhället, sociala medier och influencers | Kreafonbloggen

"Digitaliseringen och uppmärksamhetssamhället" (case) i Konsumentbeteende: klassiska & samtida
perspektiv Författare: Karin M. Ekström, Mikael Ottosson, ...
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UPPMÄRKSAMHETSSAMHÄLLET

https://www.bo-fi.club/?p=UPPM%C3%84RKSAMHETSSAMH%C3%84LLET&ln=se
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