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ÅRSMØDET 2018

INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE
- den faglitterære gruppe
Fredag 23. marts 2018 kl. 16, Strandgade 6, København
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning fra styrelsen
4. Beretning og orientering fra medlemmer, der har varetaget særlige opgaver
5. Forelæggelse af regnskab
6. Budget og kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af styrelse og revisor/revisorsuppleant
9. Eventuelt
Forslag til dagsorden skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før
årsmødets afholdelse. Se i øvrigt vedtægter på foreningens hjemmeside under Fgruppen.
Dagsorden og det reviderede regnskab vil være fremlagt ved mødet fra kl. 15.
På valg er: Tre medlemmer til styrelsen, to suppleanter samt revisor og
revisorsuppleant.
Styrelsen tager imod en time før årsmødets begyndelse. Kom og få en snak med os
og hils på gode kolleger, gamle som nye.
Årsmødet rundes af med spisning.
Husk at - du kan få refunderet dine transportudgifter med billigste offentlige
transport, hvis du kommer fra ikke-hovedstadsområdet.
Tilmeld dig spisningen senest 16. marts. Tilmelding til Frank Egholm,
egholm@postmesteren.dk

DET SKETE LØRDAG DEN 27. JANUAR

FAGFORFATTERNES NYTÅRSKUR 2018

Nytårskuren blev igen i år et tilløbsstykke, hvor mangfoldigheden blandt
medlemmer blev demonstreret. I år i København - og så i 2019 hjem til
Aarhus.

Beklager billedkvaliteten

Den faglitterære nytårskur afholdes hvert andet år i Aarhus - og hver andet år - som nu - i
København og er gratis for alle medlemmer at deltage i.

GÅ HJEM MØDE I KØBENHAVN

INGEN ÆSELØRER
- DEN DIGITALE LÆREBOG
v/ redaktionschef Marie Danø, Clio Online

Den 7. marts 2018, klokken 16.30-18.00 er Dansk Forfatterforenings
Læremiddelgruppe vært ved et gå-hjem-møde om digitale undervisningsmidler. Vi
har besøg af redaktionschef Marie Danø fra en af landets største digitale forlag,
Clio Online.
Hvad sker der i maskinrummet på et digitalt forlag? Hvordan udarbejdes digitale
læremidler? Hvad er tekstforfatternes og illustratorernes rolle i udarbejdelsen? Er
der skabeloner, eller er det tilladt at blafre med ørerne? Hvor meget ligger fast fra
starten, og hvor meget 'opfindes' undervejs? Hvad er de nye mediers funktion og
muligheder i forhold til den traditionelle lærebog? Disse og sikkert hundrede andre
spørgsmål søger vi svar på i dette arrangement.
Ordstyrer Lotte Rienecker, formand for Læremiddelgruppen.
Alle er velkomne. Mødet foregår i foreningens lokaler på Strandgade, København.

MÅNEDENS FAGFORFATTER
Jeg skriver ud fra en idé, men sproget er vigtigt for mig, at forsøge at finde en
rytme i sproget, selvom det er et fagligt emne, jeg skriver på.
Sådan fortæller Birgitte Andersen, der er denne måneds fagforfatter.
For at vise mangfoldingehden og nreden i gruppen.

Se hele præsentationen af Birgitte.
Månedens Fagforfatter - et nyt initiativ for at vise mangfoldighed og bredde blandt aktive forfattere i den
faglitterære gruppe.

LANDET RUNDT

FAGBOGENS DAG - i uge 40, 2018
Målet med dagen er som tidligere år er fortsat at skabe mere opmærksomhed og
øge interessen for og sætte fokus på faglitteratur samt på faglitterære forfatteres
virke, muligheder og arbejdsprocesser ved bl.a. at samle en gruppe af lokalt
baserede fagforfattere.

Fagbogens Dag 2017

Indtil nu har dagen været i et samarbejde med biblioteker rundt i landet, men vi
førsøger i 2018 også at inddrage andre aktører som fx boghandlere, organisationer,
virksomheder og NGOer som samarbejdspartnere.
Fagbogens Dag finder sted over hele landet på en af dagene i uge 40 – sådan at den
enkelte arrangør selv vælger det konkrete og bedste tidspunkt for afviklingen.
Vi håber, at jer der var med til at koordinere i 2017 også er med i 2018, men der er
brug for endnu flere til at give et nap med.
Så meld derfor gerne hurdigt ind til birgit.rita.knudsen@outlook.dk, hvis du har tid
og lyst til at være med til at arrangere og koordinere i netop dit lokale eller
regionale område i uge 40 efteråret.

FEST FOR LÆREBOGEN
Tid: Lørdag den 5. april 2018 kl. 16.30 - 18.00
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København
– Tag din seneste lærebog med og præsentér! Der er max 5 min. til hver. Vi
fester for vores udgivelser med bobler og sødt.

Tag din medforfatter og din kollega med! Alle er velkomne, etablerede og
kommende lærebogsforfattere, illustratorer, redaktører m.fl.
Tilmelding af hensyn til indkøb til Lotte Rienecker på lrienecker@gmail.com
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TEMADAG I ROSKILDE

FREMTIDENS LÆREBØGER VED
UNIVERSITETERNE
Konferencen er den første om temaet lærebøger på universiteterne i
Danmark.
Formålet er at:
• sætte lærebogen på dagsordenen, som et
væsentligt bindeled mellem forskning og
forskningsbaseret undervisning, og som et
policy-område for danske universiteter
• diskutere lærebøgernes fremtid på universiteterne

på tværs af faggrupper og interesser.
Målgruppe og deltagere
Alle med interesse for læremidler og forholdet
mellem undervisning(smidler) og forskning på
universiteterne: Forskere, ledere, informationsspecialister,
universitetsforlag, universitetspædagoger,
e-læringskonsulenter, relevante organisationer.
50 pladser.
Tid og sted:
16. marts 2018 kl. 11-16, Roskilde Universitet, Bygning 25.1-035
Tilmelding senest

den 9. marts

Se hele dagens program HER.

FAGBOGSFESTIVAL mv.
Aarhus d. 2. - 4. marts 2018
Medlemsrabat
Festivalen sætter fokus på faglitteratur og faglighed, og du kan se det fulde
program her: https://www.fo.dk/kultur/dofo/kultur/cat/kultur/hold/18-1847
Medlemmer af Dansk Forfatterforening kan købe et partoutkort for 275 kr.
(Normalpris 350 kr.)
Får at opnå rabatten skal du indtaste koden: kontekst via dette link:
https://www.fo.dk/kultur/dofo/kultur/cat/kultur/hold/18-1847 (vælg læg i
kurv)

Mini-seminar den 12. april kl. 15-17

ER FAGBOGEN SKØN
- SKAL GENREOPDELINGEN STØVES AF?
Er opdelingen mellem fag- og skønlitteratur et levn fra romantikken og ved at
opløses? Statens Kunstfond kendes kun ved fagbogen som essays og biografier, der
minder om skønlitteratur. Optræder den i andre udgaver som f.eks. debatbog,
håndbog, selvhjælpsbog, (fag)monografi, lære- og skolebog må den gå igen med
uforrettet sag.
Fagbogen tildeles en lavere biblioteksafgift pr side end skønlitteratur.
Den faglitterære afholder et mini-seminar om fagbogens grænser. Mødet rejser
spørgsmål som: Er fagbogen skøn? Er der forældede grænser mellem skønlitteratur
og faglitteratur? Er de aktuelle sammenblandinger mellem genrerne udtryk for, at
genrebegrebet skal støves af?
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Vi har inviteret en række fag- og skønlitterære forfattere til at præsentere deres
syn på sagen i form af korte oplæg. Derefter vil der være åben debat.
Sted: Dansk Forfatterforenings lokaler i Strandgade, København
Tid: torsdag den 12. april fra kl. 15 - 17.
.
Ordstyrer
Christina Matthiesen, lektor i retorik ved Københavns Universitet, skønlitterær
forfatter og dansk områderedaktør for tidsskriftet Sakprosa.
Oplægsholdere
René Rasmussen, forfatter og lektor ved Institut for Nordiske Studier og
Sprogvidenskab.
Lyrik og faglitteratur
Lise Bock, forfatter, cand.scient.
Fortællende journalistik
Egon Clausen, forfatter, tidligere formand for den faglitterære gruppe i DFF,
medlem af Kunstfondens repræsentantskab.
Fagbogens mange genrer.
Alle er velkomne
Den faglitterære gruppe i Dansk Forfatterforening

BESØG DE TO STORE
LÆREMIDDELMESSER
- en i øst og en i vest

F-gruppen

.800.555.5555

GRATIS ADGANG TIL MESSEUDSTILLINGERNE

