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Kreativ etik Jacob Birkler Hent PDF Forlaget skriver: Bogen handler om etik og design og beskriver, hvordan
etik er en integreret del af ethvert design. Med design kan vi løse problemer, opfylde behov og ændre vores
omgivelser, hvor vi med etikken spørger, om det nu også er det rigtige at gøre og ikke mindst den rigtige

måde at gøre det på. Kreativ etik – etisk design og designeretik er en bog, der etablerer et styrket grundlag til
at vurdere forskellige aktuelle typer design. Bogen præsenterer talrige eksempler på områder i vores samfund,
hvor nye design og teknologier afstedkommer etiske spørgsmål, som appellerer til diskussion og debat. Det
gælder eksempelvis i forbindelse med design af kroppe, tøj, biler, våben, kæledyr og fødevarer. Bogen giver

ingen fasttømrede svar, men leverer derimod en systematisk kortlægning af de etiske spørgsmål og
dilemmaer, der bør medtænkes i forbindelse med design. Spørgsmål og dilemmaer, som ikke alene udgør
designerens kvaler, men som angår os alle. Bogen er skrevet af filosoffen Jacob Birkler, som har skrevet en
lang række bøger om aktuelle etiske problemstillinger i det moderne samfund. Jacob Birkler er derudover en

kendt debattør og foredragsholder og fhv. formand for Det Etiske Råd.
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løse problemer, opfylde behov og ændre vores omgivelser, hvor vi
med etikken spørger, om det nu også er det rigtige at gøre og ikke

mindst den rigtige måde at gøre det på. Kreativ etik – etisk design og
designeretik er en bog, der etablerer et styrket grundlag til at vurdere

forskellige aktuelle typer design. Bogen præsenterer talrige
eksempler på områder i vores samfund, hvor nye design og

teknologier afstedkommer etiske spørgsmål, som appellerer til
diskussion og debat. Det gælder eksempelvis i forbindelse med
design af kroppe, tøj, biler, våben, kæledyr og fødevarer. Bogen
giver ingen fasttømrede svar, men leverer derimod en systematisk

kortlægning af de etiske spørgsmål og dilemmaer, der bør
medtænkes i forbindelse med design. Spørgsmål og dilemmaer, som
ikke alene udgør designerens kvaler, men som angår os alle. Bogen
er skrevet af filosoffen Jacob Birkler, som har skrevet en lang række
bøger om aktuelle etiske problemstillinger i det moderne samfund.
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