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Homo Conexus. Netværksmennesket Morten Bay Hent PDF Fremtidens menneske er et
netværksmenneske - homo conexus.

Hvis du tror, den økonomiske krise er den eneste forandring, der sker lige nu, så
træd lige et skridt tilbage, og kig igen! Morten Bay sætter fingeren på det, der gør
fremtiden væsentligt anderledes, og som DU må vide for at kunne navigere i både
nutiden og fremtiden: som medarbejder, chef, kollega, som ven, familie og som

menneske, netværksmenneske.

 

Bay viser, at vi er nødt til at tilpasse vores virksomheder, skoler, ja, vores liv til
en ny slags mennesker. Bogen er samtidig et spændende billede af vores samfund,

som det har ændret sig gennem de seneste år. Vi har gennemgået en
revolutionerende udvikling inden for it, vi har haft kriser, og vi har haft velstand.
Men som mennesker er det vigtigste, at vi har fået en ny indstilling til livet: Vi er
blevet netværksmennesker. Eller bliver det i hvert fald i løbet af de næste år ...

Morten Bay er medieekspert og trendspotter, skriver bøger og holder foredrag om
fremtidens medier og forbrugere.
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