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E-bog. Retorikkens aktualitet Marie Lund Klujeff Hent PDF Forlaget skriver: Retorik er en gammel disciplin
med rødder i antikken, men det er også et moderne kommunikationsfag, der undersøger, hvordan tekster i

bred forstand fungerer i konkrete situationer. 

Retorikkens aktualitet er en ny grundbog, skrevet af yngre, nordiske retorikforskere. Bogen giver en oversigt
over moderne retorisk teori og metode og bringer eksempler på genre- og publikumsanalyse, samtale- og
argumentationsanalyse, komparativ retorik, billedretorik og politisk retorik. Hvert kapitel rummer både en
præsentation af forskningsfeltet og en udfoldet analyse af konkrete eksempler, hentet fra centrale retoriske

områder som fx politiske taler og diskussioner, kulturdebatten, tv-interview, prædikener og juridiske
krydsforhør. Målet er at vise bredden og mulighederne i brugen af retorisk kritik som praktisk og analytisk

disciplin. 

Retorikkens aktualitet er skrevet som grundbog til de retoriske studier og vil kunne finde anvendelse inden
for en hel række studier og undervisningssammenhænge, hvor retorikken og dens metoder indgår. 

Marie Lund Klujeff er ph.d. og adjunkt i retorik på Aarhus Universitet.
Hanne Roer er ph.d. og lektor i retorik på Københavns Universitet. 
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