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spil ogmobile enheder - forbindes ofte med forandring, fornyelseog fremtid. Men medier handler også om

gentagelse,fastholdelse og fortid. Medier har nemlig en historie, ogde er med til at forme samfundets historie
om sig selv. På bagrund af nye tilgange til mediernes mange fortider,giver denne bog en solid og

perspektivrig indføring i,hvordan mediernes mangfoldige historier kan undersøgesog forstås i forhold til
moderne samfund, hvilke metoder detkræver, og hvilke traditioner medievidenskaben udspringeraf og selv
udvikler. Bogen inddrager telekommunikationenog computeren i massemediernes historie og giver herveden

opdateret baggrund for at forstå nutidens kompleksemedielandskab. Bogen henvender sig især til
grundfagsstuderende påuniversiteter, seminarier og højskoler. Samtidig giver denredskaber til at forstå

mediernes fortider for alle, som vilbag om mediernes ofte flygtige samtid. Kirsten Drotner er professor ved
Syddansk Universitet oghar udgivet en lang række bøger og artikler om digitalemedier, kreativ

medieproduktion og mediehistorie.
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