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Oplevelser er blevet et moderne velfærdsgode. Samtidig er steders udbud af oplevelser blevet et
konkurrenceparameter i konkurrencen om nye borgere, besøgende og arbejdspladser. Hvem planlægges der
for, og hvad kræves der for at udvikle oplevelsessteder og lave oplevelsesbaseret vækst? Virker det og kan

alle være med?

Der laves for tiden meget politik og planlægning i Danmark baseret på en opfattelse af, at oplevelsesøkonomi
rummer potentialer for udvikling af byer og lokalområder.

I bogen Planlægning i oplevelsessamfundet præsenteres helt ny forskning, som kritisk diskuterer
oplevelsesbaserede strategier, projekter og planer. Bogen bidrager med nye begreber, teorier og analytiske
værktøjer om stedbundet oplevelsesøkonomi og dens potentialer for lokal-, regional- og byudvikling.

Bogen rapporterer kritisk fra store og små projekter i Roskilde, Billund, Frederikshavn, Thisted,
Øresundsregionen, Wolfsburg og Dresden i Tyskland og Nyköping i Sverige - alle steder hvor stedbundet

oplevelsesøkonomi udvikles i et spændingsfelt mellem målsætninger om vækst og velfærd.

 

Forlaget skriver:

Oplevelser er blevet et moderne velfærdsgode. Samtidig er steders
udbud af oplevelser blevet et konkurrenceparameter i konkurrencen
om nye borgere, besøgende og arbejdspladser. Hvem planlægges der

for, og hvad kræves der for at udvikle oplevelsessteder og lave
oplevelsesbaseret vækst? Virker det og kan alle være med?

Der laves for tiden meget politik og planlægning i Danmark baseret
på en opfattelse af, at oplevelsesøkonomi rummer potentialer for

udvikling af byer og lokalområder.

I bogen Planlægning i oplevelsessamfundet præsenteres helt ny
forskning, som kritisk diskuterer oplevelsesbaserede strategier,
projekter og planer. Bogen bidrager med nye begreber, teorier og
analytiske værktøjer om stedbundet oplevelsesøkonomi og dens

potentialer for lokal-, regional- og byudvikling.

Bogen rapporterer kritisk fra store og små projekter i Roskilde,
Billund, Frederikshavn, Thisted, Øresundsregionen, Wolfsburg og

Dresden i Tyskland og Nyköping i Sverige - alle steder hvor
stedbundet oplevelsesøkonomi udvikles i et spændingsfelt mellem

målsætninger om vækst og velfærd.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Planlægning i oplevelsessamfundet&s=dkbooks

