NYHEDSBREV - december 2019

DEN FAGLITTERÆRE GRUPPE
Kære fagbogskollega
God jul og godt nytår.
Tak for et godt og frugtbart samarbejde i det gamle år. Vi har fået sat en masse
gode aktiviteter i scene, og vi har fået vores nyhedsbrev gjort mere og mere
indbydende og informerende. Vi har fået etableret et samarbejdsklima i den
faglitterære styrelse, der syder af vilje og handlingskraft. Vores hjemmeside
har fået en god struktur. Et brag af en fagbogsprisfest ud over det sædvanlige.
Et Hald-seminar, der længe vil stå gny om. En række kurser af høj klasse.
Jeg kunne blive ved længe med at udtrykke glæde over året, der er gået. Jeg
siger til alle tak og ønsker, at vores gode samarbejde også får medvind i det nye
år.
pva.
Den faglitterære styrelse
Gode nytårsønsker
Frank Egholm

Så er det snart jul - og isen fortsætter sin smeltning.

DEN FAGLITTERÆRE PRIS 2019

EN GLAD PRISMODTAGER
Den 22. november blev Årets faglitterære pris udddelt, og denne gang gik prisen til
Ole Steen Hansen ved et arrangement i Dansk Forfatterforening.
Annemette Hejlsted fra den faglitterære styrelse og Ulrik T. Skafte, stifter af
forlaget Turbine, motiverede prisen.
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Som en alsidig og bredt favnende forfatter har Ole Steen Hansen siden 1986 udgivet
mere end 100 titler for alle aldersgrupper på forlag i ind- og udland. Den faglitterære
pris gives både for det samlede forfatterskab og for de seneste, omfattende værker.
Annemette Hejlsted indledte sin prisoverrækkelsestale sådan her:
Kære gæster og tilhørere se det for jer
– en 140 år gammel boghandel i Grenaa med en fagforfatter, der skal præsentere sit
seneste værk ”Syngeklubben, Leipzigerne og andre mennesker fra DDR”. Det er Årets
modtager af den faglitterære pris, der på 30 årsdagen for murens fald, træder ind på
scenen. Som akkompagnement har han lånt en lysebrun Trabant, der nu står ved
siden af ham i boghandlen som en stum og alligevel højlydt kommentar blandt bøger,
læsere og forfatter ...
Læs hele talen på hjemmesiden.
TILLYKKE MED PRISEN

FRA RETTEN I AALBORG

DOM FOR ULOVLIG KOPIERING AF
STUDIEBØGER

Retten i Aalborg har idømt en 26-årige 30 dages betinget fængsel for at have
solgt mere end 285 ulovlige eksemplarer af forskellige bogtitler via bl.a. Den
Blå Avis. Derudover har retten konfiskeret 17.000 kr hos den dømte svarende
til fortjenesten ved dette ulovlige salg.
Se mere om det ulovlige salg på RettighedsAlliancen.
F-Styrelsen hilser dommen velkommen.

FRA BORFORUM 2019

Det landsdækkende læseprojekt Hvem er Danmark?, financieret af
Nordea Fonden og udviklet af Dansk Forfatterforening, blev
præsenteret af de 20 forskellige, deltagende forfattere.

Skriverprisen 2019 blev uddelt fra Bella Scenen og gik i år
til forfatteren Mette Vedsø for letlæsningbøgerne om den forsigtige
dreng Kaj.
De to øvrige nominerede til Skriverprisen var Maria Rørbæk samt Glenn
Ringtved/Otto Dickneiss.

Gør gerne jeres forlag opmærksomme på denne pris og tidsfristen for at
indsende af såvel analoge som digitale værker til indstilling i 2020.

MÅNEDS FAGFORFORFATTER
Jeg har fundet utrolige og spændende historier, der ville være dybt
utroværdige som fiktion. Virkeligheden overgår i mange tilfælde
fantasien ...

Sådan fortæller denne måneds fagforfatter Ole Steen Hansen, der
samtidig er Årets prismodtager af Den faglitterære pris, i dette interview.
Læs hele historien om Ole Steen Hansen på på hjemmesiden.
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