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DEN FAGLITTERÆRE GRUPPE

OM FAGBOGENS DAG 2018
SÅ er Fagbogens Dag afviklet for i år, og fra alle steder er der meldt meget positivt
tilbage. Herunder en række korte citater fra de forskellige arrangører - og fra
foreningen siger vi tusinde tak for jeres indsats og det flotte fremmøde.

Glimt fra dagen i Gilleleje. © Jørn Henrik Olsen

Gilleleje
… Det var alsidigt og spændende at høre om baggrunden og tilgangen
til jeres forfatterarbejde. Og der var - hvilket er godt ud fra et
kommunikativt perspektiv - masser af plads til både alvor og humor,
sorg og glæde.
… Jeg tror, at det har stor betydning, at vi kommer ud af boksen med
denne form for faglig formidling.
/Jørn Henrik Olsen
Ringe
… mødet gik fantastisk godt. 25 mennesker var OK i en lille by som
Ringe, og bedre var at de var med hele vejen igennem. Dertil gode
spørgsmål.
/Jørgen Burchardt
Esbjerg
… Det var en bragende succes.
... En formidabel formidler., der i den grad kom ud over rampen.
/Birgit Knudsen
Holbæk
… Gode oplæg, mange interesserede besøgende ...
... et fedt boost for faglitteraturen er det, som medarbejderne fra
biblioteket, boghandleren og jeg har talt om i en uformel evaluering …

... Tak for at I vil lægge alt det arbejde i Fagbogens Dag!
/Malene Wilken
Arnold Busck Boghandel, København
STED: Arnold Busck, Købmagergade 49, København
Dette arrangement blev som bekendt flyttet fra uge 40 til:
Ny tid: den 31. januar 2019, kl. 17.30 til 18.30.

MØD OP TIL ÅRETS PRISFEST

STATENS KUNSTFOND STØTTER
FAGLITTERATUREN

NY RAPPORT OM DIGITALE LÆREMIDLER

DEBAT OM DIGITALE LÆREMIDLER

I 2011 besluttede Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) at
afsætte godt 1/2 mia. kr. for styrket anvendelse af it i grundskolen.
Landets kommuner kunne få dækket 50 % af indkøbsprisen af digitale
læremidler. Undervisningsministeriet effektevaluerede indsatsen
gennem en rapport bestilt hos firmaet Rambøll, der udkom i juni 2018.

Rapporten viser bl.a. at potentialet ligger i variationen mellem de
digitale og de analoge ressourcer og i udnyttelsen af deres forskellige
styrker. Men fra mange sider har der været en omfattende kritik af
Rambølls rapport. Bl.a.stilles der spørgsmål ved undersøgelsens metode
ift. til at kategorisere digitale læremidler.
I en helt ny rapport KATEGORISERING AF DIGITALE LÆREMIDLER EN
UNDERSØGELSE AF DIDAKTISKE, DIGITALE LÆREMIDLERS
KARAKTERISTIKA giver Stig Toke Gissel & Keld Skovmand et bud på
kategorisering af didaktiske, digitale læremidler med fokus på
læremidlernes didaktiske potentiale.
Samtidig påpeger rapporten, at flere læremidler kategoriseres forkert i
Rambølls undersøgelse, og at kategoriseringen deri er foretaget på et
uklart grundlag.

Fire prototyper, deres karakteristika og eksempler på læremidler
(Hansen, 2014, s. 49)

MIDLER FRA AUTORKONTOEN
- SVAR UDSENDES I NOVEMBER

PÅ VEJ

Fristen for årets ansøgning til Aukontoen var den 6. september 2018.
Der er indsendt mange gode ansøgninger, og bedømmelsesudvalget er i
gang med at behandle dem.
Svar på ansøgning kan man forvente at få fra Sekretariatet senest
medio/ultimo november 2018.

Se mere om Autorkontoen
Autorkontoen yder økonomisk støtte via arbejds- og rejselegater samt till aktiviteter, der
fremmer litteraturens samfundsmæssige betydning.
Pengene stammer fra den restsum hos Copydan, efter at der er betalt vederlag til de
fundne ophavsretshaverne for kopiering af deres værker. Næste ansøgningsfrist til
Autorkontoen. åde medlemmer og ikke-medlemmer af Dansk Forfatterforeninng kan søge.

MÅNEDENS FAGFORFATTER
- Jeg planlægger og skriver som udgangspunkt en bog som en en-til-en
kommunikation mellem mig og en enkelt konkret læser. Ellers ryger
indlevelsen.

Sådan fortæller Karsten Pers, og han er netop oktober måneds
fagforfatter på F-gruppens hjemmeside.

FRA KULTURNATTEN 2018
- i Dansk Forfatterforening

HUSK OGSÅ ...

FORENINGEN AF FORFATTERE OG ILLUSTRATORER AF LÆREMIDLER
- et gå-hjem møde i Strandgade
TID: 7.11.2018, kl. 16.30-18
STED: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København
BOGFORUM fredag 26. - søndag 28. OKTOBER
- i Bella Center, København
Herunder bl.a.:
Skriverprisen 2018
der uddeles på Bellascenen fredag den 26. oktober kl. 14.00.
Bogforumsmiddag i Strandgade
Lørdag den 27. oktober: Middag i Dansk Forfatterforenings lokaler,
Strandgade 6, København.
Den faglitterære gruppes Årsmøde 2019
Tid: Fredag den 5. april
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København.
Husk at der er mulighed for at få dækket din transport, hvis du bor
udenfor hovedstadsområdet.

