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Denne bog behandler de væsentligste mediejuridiske emner og spørgsmål. Den tilstræber ikke blot at

behandle de konkrete regler, retsafgørelser mv., men også at give en forståelse for de grundlæggende juridiske
principper og tankemønstre, der ligger bag reglerne. En sådan forståelse er i stadig stigende grad nødvendig i

det digitale informationssamfund med mange nye medier og medieplatforme, og med en stadig mere
omfangsrig lovgivning, som kan være svær at finde rundt i, særligt for ikke-jurister.

Bogen er baseret på forfatternes omfangsrige værk medieretten, og henvender sig, i modsætning til denne,
primært til journalister og kommunikationsfolk. Mediejura for Journalister er særlig møntet på

journalistuddannelsen og andre relevante medie- og kommunikations-uddannelser på universiteter og
professionshøjskoler. 
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