
Kulturtrafik
Hent bøger PDF

Kulturtrafik Hent PDF Forlaget skriver: »Vi kender alle til trafik. Det er det, vi møder og selv er en del af, når
vi transporterer os ad vejnet, med tog eller med fly. Men trafikbegrebet henviser ikke kun til denne
umiddelbare form for færdsel. Det kan også på et mere abstrakt plan referere til forbindelser mellem

forskellige parter og dermed snige sig uden om de konnotationer til handel, fart og travlhed, som ellers farver
begrebet.

Hvad det dog ikke kan undsige sig, er, at det er et dynamisk begreb, og al trafik indbefatter således en form
for bevægelse. Det gælder også det fænomen, der er emnet for denne bog, og som vi kalder kulturtrafik.
Nærmere bestemt drejer det sig om forskellige måder, hvorpå et land, et sprogområde og en kultur bliver
beriget ved at indoptage og videreudvikle noget, som oprindeligt stammer fra en anden kulturel kontekst.«
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