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Informasjonssamfunnet stiller store krav til journalisters og mediefolks kritiske evne. Denne boka setter
søkelyset på det mangfoldet av problemer som kan dukke opp i arbeidet med kilder og kildemateriale.
Boka gir nødvendig ballast til journalister og studenter i journalistikk og er nyttig også for studenter og
utøvere innenfor mediekunnskap, historie og bibliotek- og informasjonsfag.
Sentrale temaer i boka:Kildekritikk som metodeJournalisten som kildekritisk problemSkriftlige og muntlige
kilderTilsiktet og utilsiktet informasjonFotografiet som kildeForskning og statistikkKildekritikk for Internett
Kjøp 'Er nå det så sikkert?, journalistikk og kildekritikk' av Egil Fossum fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi
har følgende formater tilgjengelige:. "Er nå det så sikkert? - journalistikk og kildekritikk" av Egil Fossum - Se
omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener. Er nå det så sikkert? (Heftet) av forfatter Egil Fossum.
Journalistikk og mediefag.
Pris kr 459. Toggle navigation. Min side; Logg ut Logg inn; Nyheter og anbefalinger. Er nå det så sikkert?
Journalistikk og kildekritikk Fossum, Egil; Meyer, Sidsel Er nå det så sikkert? journalistikk og kildekritikk.

Egil Fossum; Sidsel Meyer. Informasjonssamfunnet stiller store krav til journalisters og mediefolks kritiske
evne. Nå sliter jeg med en melding inne på sidene som sier "bare sikkert innhold vises". Jeg bekrefter "Vis alt
innhold", men så er vi tilbake igjen. Molde knuste Vålerenga da Rekdal kritiserte vinterens spillerkjøp: - Det
så sikkert bra ut, men nå er alt borte.
sa Rekdal i studioet. Sikkert som amen. Mens poteter har vært nærmest fraværende fra restaurantmenyene i
flere år, er den nå så til de grader til stede at du lett kan få overdose.
Informasjon fra Sikkert.no er hentet fra flere kilder. Sikkert.
no vurderer informasjon før publisering, men Sikkert.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap. så det
klarer jeg helt sikkert! 02.09.2015 kl.17:04 i Blogg; 22 kommentarer; Om jeg så får lov til det, eller jeg spør
egentlig ikke, blås i janteloven.

