
Kommunernes Forening for 
Pædagogiske Læringscentre

Konference 
Litteraturens ansigter

Moderne børnelitteratur 

Igen i år afholder Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre i samarbejde med forlagene Gyldendal, 
Carlsen og Høst & Søn en konference om litteratur. 
Børnelitteraturen er i rivende udvikling og trives som aldrig før. Tabuer bliver brudt, der leges med samspil mellem 
tekst og billeder og med tekstens typografi og nye former for fysisk fremtoning. På konferencen trækkes tråden op fra 
gennembruddet i 1967 til i dag, og forlagene præsenterer de nyeste skud på stammen.
Konferencen henvender sig bredt til alle, der beskæftiger sig med formidling af litteratur; skolebibliotekarer/

læringsvejledere, skolekonsulenter, dansklærere, folkebibliotekarer osv.  

Program 
Kl. 13.00 Velkomst ved Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre
Kl. 13.10 Tillykke til den moderne børnelitteratur – Arven fra ’67
 I år fylder den moderne børnelitteratur 50. I efteråret 1967 udkom nemlig fem vigtige udgivelser for  
 børn, der ændrede børnelitteraturen og satte nye standarder for, hvad og hvordan man kan skrive  
 for børn. Med afsæt i DE FEM giver oplægget vinkler på, hvilken betydning de har haft for nutidens 
 litteratur for børn og unge. Der tegnes en karakteristik af tidens børne- og ungdomslitteratur,  
 tendenser ridses op, vigtige værker præsenteres, udvalgte analytiske nedslag foretages – og der vises  
 eksempler på, hvordan der kan trækkes intertekstuelle tråde tilbage til DE FEM fra 1967. 

 Ved lærebogsforfatter og kursusinstruktør Trine May.
Kl. 14.30 Forlaget Gyldendal præsenterer et udvalg af årets ungdomsbøger
 Ved marketingchef Dennis Glintborg.
Kl. 15.00 Forlaget Carlsen præsenterer et udvalg af årets børne- og ungdomsbøger
 Ved forlagschef Christian Bach.
Kl. 15.30 Forlaget Høst & Søn præsenterer et udvalg af årets børne- og ungdomsbøger
 Ved marketingkonsulent Lisa Gardum Andersen.
Kl. 16.00 Pause til en snak med forlagene
Kl. 16.20 Overrækkelse af Læringscentrenes Forfatterpris 2017 ved Edvard Pedersens Biblioteksfond *
 Ved foreningens formand Liselotte Hillestrøm.
Kl. 16.35 Indlæg af Forfatterprisens modtager 
 Efterfølgende vil der blive signeret plakater.

Vest for Storebælt:
Tid:  Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 13.00 – ca. 17.00
Sted:  Teatersalen, Billund Centret, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund 

Øst for Storebælt:
Tid:  Mandag den 9. oktober 2017 kl. 13.00 – ca. 17.00
Sted:  Store Sal, Vartov, Farvergade 27 H, 1463 København K

Pris:  Prisen for at deltage er 295,- kr. alt inkl. 

Tilmelding kan ske på Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentres hjemmeside www.kfplc.dk. 
Sidste frist for tilmelding er onsdag den 27. september 2017.

* Selve prisoverrækkelsen finder sted på konferencen i Billund.


