Team Human - Douglas Rushkoff
Rushkoff is nog steeds heel actief als schrijver – en sinds een tijd
podcastmaker - over technologie. In dit boek zet hij de mens tegenover
technologie en laat hij zien dat de mens beter zou moeten moet
samenwerken als een team, dat we ook kunnen zijn. Het boek bleek een
uitstekende bron voor “Media + wijsheid”.

Het is oorlog, maar niemand die het ziet - Huib Modderkolk
Modderkolk is een gerespecteerde en volhardende journalist die werkt
voor de Volkskrant en NRC. Dit boek is het resultaat van jarenlang
zoek- en graafwerk in “het digitale domein”.

Democracy may not exist, but we’ll miss it when it’s gone - Astra
Taylor
Met dit boek doet filosofe, filmmaakster en activiste Astra Taylor – net als
Rushkoff – een poging om te laten zien hoe de mens alsnog wellicht iets
als een democratie kan laten herleven in een door technologie grondig
veranderde samenleving. Ze komt met allerlei interessante details uit
heden en verleden; een rijk boek.

De coders - Clive Thomas
Een wondermooi citaat dat laat zien dat deze tijd voor veel mensen
ook een magische tijd is (blz. 22):
Je tikt de juist toverspreuk in op je toetsenbord en er komt een
scherm tot leven dat je dingen laat zien die er nooit waren, noch
konden zijn. Fred Brooks, The Mythical Man-Month: Essays on
Software Engineering (New York: Addison-Wesley, 1975), 7-8

De onbewoonbare aarde - David Wallace-Wells
In de media worden aan de ene kant ontwikkelingen op klimaatgebied op
een goede en verantwoorde manier aangekaart door wetenschappers en
kwaliteitsmedia. Aan de andere kant proberen veel partijen de ernst van
de situatie te bagatelliseren. Echt een onderwerp om goed bij te houden
en dit boek geeft daarvoor een goede, wetenschappelijk verantwoorde
basis.
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