
Konference med 
Igen i år var foreningens to konferencer Litteraturens ansigter en s

Faglitteratur for børn var undertit-
len på årets konference, hvor der 
både blev budt på et spændende 
indlæg om temaet, præsenteret 
bøger fra tre forlag og overrakt 
Læ rings centrenes Forfatter pris ved 
Edvard Pedersens Biblioteksfond.

Kommunernes Forening for Pædagogiske 

Læringscentre – KFPLC – har netop afviklet 

den store og traditionsrige konference Lit-

teraturens ansigter, som i virkeligheden er et 

dobbeltarrangement i henholdsvis Billund, Jyl-

land, og Rønnede, Sjælland.

Det er en konference, som traditionen tro 

afvikles i samarbejde med forlagene Høst & 

Søn, Carlsen og Gyldendal.

De tre forlag har hver sit programpunkt, 

hvor de præsenterer de nyeste udgivelser, de 

særlige eller andet, dog alt sammen noget, 

som har med børne- og ungdomslitteratur at 

gøre.

Danmarks største materialevalg

I år, og for den sags skyld som ved tidligere lej-

ligheder, var det stærke repræ-

sentanter for de tre forlag, der 

gik på scenen, nemlig Dennis 

Glintborg fra Høst & Søn, Ca-

milla Skov Lund fra Gyldendal 

og Christian Bach fra Carlsen.

De sendte os med stor de-

dikation, glæde og overbevis-

ning ud i børnelitteraturens 

fantastiske univers på tre gan-

ge 40 minutter, og tiden !øj af 

sted.

Inden oplæggene gik i 

gang havde forlagene lagt et 

kataloghæfte over dagens lit-

terære gennemgang – dette er 

særdeles populært og fungerer dermed som 

en slags materialevalg, et afkrydsningsskema 

for kommende bogbestillinger.

En deltager sagde: Det er nok Danmarks 

største materialevalg, og det kan der være 

noget om!

Men inden det var kommet så langt, hav-

de KFPLC’s formand Michael Nøhr budt for-

samlingen – på imponerende !ere end 100 

deltagere – velkommen.

Han havde takket for det #ne samarbejde 

med forlagene, og han havde takket forenin-

gens faglige udvalg, der efter en lang proces 

var kommet med et navn til årets forfatter-

pris, som bestyrelsen efterfølgende i høj grad 

blåstemplede, og som senere på dagen skulle 

kåres.

Interessant indlæg om faglitteratur

Dagens første oplæg var derefter Faglitteratur 

for børn ved børnebibliotekar Anja Kirk Ber-

thelsen, Lemvig Bibliotek. Hun tog udgangs-

punkt i eget Masterspeciale, og det blev en 

!ot tour de force igennem et stort bearbej-

det talmateriale med henblik på at afdække 

faglitteraturens situation lige nu i relation til 

tidligere år.

Hovedoverskrifterne var: Aktuelle tenden-

ser, Kvalitet i faglitteraturen og Faglitteratur 

og digitale medier. Blandt andet viste en stør-

re kvantitativ læserundersøgelse fra 2017, at 

46 % af drengene og 30 % af pigerne faktisk 

bedst kunne lide at læse faglitteratur!

Ved hjælp af DBC’s udvælgelseskriterier 

præsenterede hun, hvad der rørte sig med 

henblik på kvaliteten og aktuelle tendenser 

på baggrund af 477 titler og 845 forskellige, 

kontrollerede emneord.

Vi blev nærmest bedt om at forholde os 

til kvaliteten i børnelitteraturen, at gøre os 

– dermed deltagerne – til bedre formidlere 

Af Kent Poulsen

Årets faglige indlæg på 

litteraturkonferencerne 

handlede om Faglitteratur 

for børn og blev fornemt 

leveret af børnebibliotekar 

Anja Kirk Bethelsen, der 

havde undersøgt områ-

det i forbindelse med sin 

Master.
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Konference med prisoverrækkelse
 en succes med mange deltagere i både vest og øst.

af bøgernes evne til at åbne, udfordre 

og skabe nysgerrighed. Anja Kirk Ber-

thelsen præsenterede en imponerende 

mængde data og interessante tal.

De to helt store læservindere var 

kategorierne: Dyr og Kultur og sam-

fundsforhold! Hun omtalte også de nye 

tendenser set gennem emneordene, 

der blandt andet var: Plast, migration, 

bitcoin, klima, e-spil.

Stigende interesse for 

trykte bøger

Den digitale faglitteratur blev også 

omtalt med ordene om, at det hele lige 

nu er ved at få et naturligt forløb, så de 

to områder så at sige lever ved siden 

af hinanden, fordi den tidligere stort 

anlagte digitale satsning nu er a!øst 

af en stigende interesse for den trykte 

fagbog, hvilket forlagene også melder 

ud.

Afslutningsvis konkluderede Anja 

Kirk Berthelsen vigtigheden af Et bredt 

litteraturbegreb, hvor en kombination 

af bøger og digitale medier kan udvide 

børnenes oplevelse af faglitteraturen!

Så fulgte de ovenfor nævnte tre 

”børnelitteratur-veloplagte” forlags-per-

formances, inden vi kom til prisoverræk-

kelsen.

Det var dagens sidste og måske 

væsentligste indslag, kåringen af årets 

Læringscentrenes Forfatterpris 2019 

ved Edward Pedersens Biblioteksfond, 

som er en af landets største, også hvad 

angår det pekuniære – nemlig 30.000,- 

danske kroner.

Samtidig er det nok den eneste bør-

nelitterære pris, der overrækkes hele to 

gange, idet ceremonien gentages ved 

konferencens dublering – dog kun med 

udbetaling af beløbet én gang.

Prisvinder tog deltagerne 

med storm

Det er, når dette skrives, ikke nogen 

hemmelighed, at Marianne Iben Han-

sen #k den fornemme hæder og smuk-

ke ord med på vejen af foreningens for-

mand Michael Nøhr, som blandt andet 

sagde, at hendes tekster har en bemær-

kelsesværdig kvalitet, og at sproget lig-

ger så smukt i munden:

- Vi har fundet den helt rigtige pris-

modtager!

Derefter #k hun sin "check" og 

blomster – og bragende bifald fra salen. 

Ved dubleringen i Rønnede blev prisen 

overrakt for foreningens næstformand 

Klaus Svensson.

Da det var overstået, #k Marianne 

Iben Hansen som sidste indslag selv 

ordet. Det tog hun – ordet – i sin hule 

hånd og orkestrerede et stort, rimende 

korværk med alle deltagere med ud-

gangspunkt i årets bog Lille frøken Pin-

gelpot, og alle forlod salen med smil om 

munden.

Det er jo ikke det værste, der kan 

ske. Litteraturens ansigter med smil på 

ansigterne, det var en forrygende #n 

afslutning.

Derfor endnu en gang tillykke til 

Marianne Iben Hansen med Lærings-

centrenes Forfatterpris 2019 ved Edvard 

Pedersens Biblioteksfond.

Prisvinder Marianne Iben Hansen havde godt fat i deltagerne, da hun rappede 

Lille frøken Pingelpot og orkestrerede et stort, rimende korværk. Læs mere og 

se $ere billeder fra konference og prisoverrækkelse på www.kfplc.dk.
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