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Den faglitterære gruppe

FAGLITTERÆRE FORÅRSHILSNER
Det er forår i 2020, og alligevel er det på mange måder det forsømte
forår. Vi vasker vores hænder både før vi skriver og efter - uden alt for
megen afstand til vores faglige færdigheder.
Den faglitterære styrelse venter på at komme ud af vores frivillige
karantæneskjul for at sætte gang i de annoncerede medlemsaktiviteter.
Men både forår og sommer må foreløbigt ofres på viruskrisens alter.
Vi har udskudt årsmødet i nogle måneder, og den eksisterende styrelse
holder indtil videre sammen på det hele.
Skriv til os, hvis vi holder alt for megen afstand.
På styrelsens vegne
Frank Egholm
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Forår godt på vej ...

SØG DIGITALE MATERIALER

DIGITAL RESEARCH
Dit analoge bibliotek er midlertidigt lukket for adgang til fysiske materialer.
Men hjemmefra har du masser af muligheder for at søge digitale materialer.
Fx er der følgende to tilbud, hvor man i sin research kan nå langt, uden
nødvendigvis at skulle rejse rundt i verden.

DANSK BIBLIOTEKSCENTER
- en søgevejledning

Hent digitale materialer som e-artikler, rapporter, bøger og meget andet.
bibliotek.dk har udarbejdet en effektiv søgevejledning, der kan hjælpe dig
godt på vej.
Klik på søgevejledningen:
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Digitale materialer til din opgave - sådan gør du

DET KONGELIGE BIBLIOTEK - MEDIESTREAM
- fri adgang til 67 aviser

Det Kongelige Biblioteks Mediestream har lukket op for fri adgang til seks
millioneer avissider.
I et samarbejde med Copydan, Dansk Journalistforbund og Kulturministeriet
er der givet fri adgang til i alt 67 digitaliserede aviser udgivet i perioden
1921-2002.
Åbningen gælder kun, så længe folkebibliotekerne er lukkede, dog mindst
til 27. juni 2020.

BUDGET 2020
- Den faglitterære gruppe

MIDLERTIDIGT BUDGET

Da det planlagte årsmøde for Den faglitterære gruppe er blevet udsat på ubestemt tid
pga. Coronakrisen, har den siddende styrelse udarbejdet et midlertidigt budget for
2020.
Budgettet tager udgangspunkt i de seneste års aktiviteter med følgende ændringer:


Bevilling til Fagbogens Dag 2020 bortfalder.



Der afsættes 60.000 kr. til en stand på BogForum 2020 for Den faglitterære
gruppe på BogForum 2020.
Dette skal ses som et led i at synliggøre foreningens arbejde. Det forholdsvise
store beløb trækkes fra de opsparede midler, der henstår på vores konto i
Dansk Forfatterforening.

Budgettet blive selvfølgelig forelagt til godkendelse på Årsmødet, der forhåbentlig kan
gennemføres i august eller september. Se budgettet via dette link:
https://danskforfatterforening.dk/f-gruppen/wp-content/uploads/sites/72/2020/04/BUDGET-DEN-FAGLITTER%C3%86RE-GRUPPE-2020-fra-Henrik-F-nyhedsbrev-April-2020-PDF-Tjek.pdf

HAR DU FÅET ÅFET AFSLAG?

AFSLAG FRA DANSK KUNSTFOND?
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Statens Kunstfond har for nylig sendt afslag til ialt 127 ansøgere om
støtte til litteratur.

Er du en af dem, der har modtaget afslag med henvisning til, at dine
skriverier:
”… falder uden for udvalgets støtteområde, da der ikke ydes støtte
til projekter inden for forskning, undervisning, egns- og
lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælpsbøger, ordbøger,
kataloger og lignende.”?
F-gruppens styrelse mener, at mange af disse udgivelser på lige fod
med andet også kan være god litteratur, og at deres forfattere
derfor også burde kunne modtage støtte.
Hvis det viser sig, at mange fagforfattere er ramt af afslag, vil vi i
styrelsen gå videre med sagen. Send derfor gerne en melding herom
til formanden via egholm@egholm.nu

MÅNEDENS FAGFORFATTER

Lis Pøhler

- Skønlitteraturen hjælper mig til bedre at kunne sætte mig i
andres sted. Og først når jeg er dér, er jeg i stand til at hjælpe
eleven, forældrene eller læreren videre fra det niveau og på de
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betingelser, de hver især har for at udvikle sig ...

Sådan fortæller Lis Pøhler, denne måneds fagforfatter, bl.a. i
dette interview.
Læs hele interviewet på Den faglitterære gruppes hjemmeside.

HUSK OGSÅ, ...
at du har mulighed for at søge Den Sociale Autorkonto til akut
opstået nød, fx svigtende indtægter i forbindelse med
Coronakrisen.
Se mere om Den Sociale Autorkonto.
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