
Mohorjeva založba Celovec vabi na predavanje

v petek, 13. maja 2016 ob 18. uri
v Cankarjevem domu (Kosovelova dvorana), Ljubljana.

Predavanje bo v angleškem jeziku.
Prireditev poteka v sodelovanju Mohorjeve založbe Celovec in Mladinske knjige. 

svetovno znanega raziskovalca vpliva digitalnih medijev
prof. dr. Manfreda Spitzerja ob izidu prevoda njegove knjige

Digitalna demenca

Medijski pokrovitelj:

Prisrčno vabljeni!

Prof. dr. Manfred Spitzer je eden izmed najpomemb nejših nemških razis-
kovalcev razvoja in delovanja možganov. Študiral je medicino, filozofijo in
psihologijo. Od leta 1998 vodi Univerzitetno kliniko za psihiatrijo v Ulmu v
Nemčiji in je profesor na tamkajšnji univerzi (University of Ulm, Department
of Psychiatry), vodi pa tudi Transferni center za nevroznanosti in učenje
(Transfer Center of Neuroscience and Learning). O vplivanju digitalnih me-
dijev na človeka je objavil številne publikacije.

Manfred Spitzer

Digitalna demenca
Kako spravljamo sebe in
svoje otroke ob pamet

Prevod: Stanislav M. Maršič

326 strani, trda vezava
€ 29,90

www.mohorjeva.com

Na univerzitetni kliniki v Ulmu, ki jo vodi, je avtor dr. Manfred Spitzer obravnaval kot paciente tudi odvisnike od računalniških
iger in odvisnike od svetovnega spleta. Življenje teh pacientov so digitalni mediji povsem uničili. Zdravniki so pri mlajših
odraslih vedno pogosteje beležili motnje spomina, motnje pozornosti in motnje koncentracije kakor tudi čustveno poplitvenje
in splošno otopelost. To bolezensko sliko so začeli v Južni Koreji imenovati digitalna demenca. 

Avtor poskuša v tej knjigi predstaviti skrb vzbujajoči razvoj, ki vodi v vse močnejši upad umskih zmožnosti, zlasti otrok. V to
poljudnoznanstveno razpravo je vključil predvsem najnovejša spoznanja, dobljena s številnimi znanstvenimi raziskavami in
testi. V besedilu se ukvarja samo z razlikami, ki so statistično značilne. Bralec, ki bi jih rad v posameznih primerih preveril,
si lahko ogleda obsežno  izvirno literaturo, navedeno na koncu knjige. Razumevanje besedila pa bralcu olajšajo tudi številne
ilustracije.

Prosimo za prijavo do 11. 5. 2016 na: zalozba@mohorjeva.at


