Pressemeddelelse
Ny opdateret udgave af bestselleren
Kina – fra kejserdømme til kapitalisme
Siden 2001 er Mette Holms undervisningsbog
om Kina blevet brugt flittigt på landets ungdomsuddannelser. Nu er der endelig kommet
en opdateret udgave, der fortæller om landets
historie helt frem til og med 2013.
Kina – fra kejserdømme til kapitalisme giver et overblik
over Kinas historie fra begyndelsen af 1900-tallet til i dag.
Den fortæller om kejserdømmets fald, demokratisk styre,
nationalistisk diktatur, borgerkrig og krig mod Japan. Hertil
kommer kapitler om kommunisternes magtovertagelse i
1949, der efter årtiers benhårdt diktatur de seneste årtier
har tilladt en større grad af ytringsfrihed, kapitalisme og
privat ejendomsret – dog stadig under Kommunistpartiets
kontrol.

Kina
– fra kejserdømme
til kapitalisme

Alle kapitler er gennemskrevet og opdateret ift. tal og
statistikker. Herudover er kapitel 2 om Kina fra 1990’erne
til i dag fuldt opdateret til 2013, og kapitlet indeholder bl.a.
helt nye afsnit om kinesernes mediebrug, censur heraf
samt om de store miljøudfordringer, kineserne står over
for.

Mette Holm

Også kapitel 8 om Kinas forhold til omverdenen er kraftigt
revideret, hvorfor Kinas problemer med selvforsyning og
den deraf tilhørende ’erobring’ af det afrikanske kontinent
er belyst.
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På www.his2rie.dk finder man nye kildetekster til bogens
nye afsnit.
Mette Holm er journalist og blandt Danmarks førende
Kina-eksperter. Hun har beskæftiget sig med landet i mere
end 30 år og har i perioder boet i Beijing og Hongkong.
Bogen indgår i serien His2rie, der er et netbaseret
undervisningsmateriale specielt tilrettelagt historieundervisningen
i gymnasiet, på hf og på hhx. Som supplement til bøgerne i serien
findes hjemmesiden www.his2rie.dk. Her har hver bog i serien sin
egen del med kildetekster, litteraturlister, links m.m. På hjemmesiden
findes også sider om bl.a. historisk metode og kildekritik, studieteknik,
formidling samt historie som fiktion.
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