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کتابهای دیگر نشر لوگوس در حوزۀ ارتباطات و مطالعات فرهنگی

 -فهم صنایع رسانهای .تیموزی هیونز و آماندا تی .التز .ترجمۀ احسان شاهقاسمی.

 روزنامهنگاری دیگرگونه ،صداهای دیگرگونه .تونی هارکاپ .ترجمۀ مهدی منتظرقائم و جعفر محمدی. -فهم فرهنگ مادی .یان وودوارد .ترجمۀ شایسته مدنی لواسانی.

 -انگارههای میانفرهنگی مردم آمریکا از مردم ایران .احسان شاهقاسمی.
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