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Webstedet for alle med interesse for russisk litteratur!
Dystopi-tema

Nye bidragsydere

I forbindelse med
udgivelsen af
Vladimir Sorokins
dystopi, En opritjniks
dag, har vi samlet lidt
forskelligt lækkert
sammen til dig om
dystopier i russisk
litteratur.

Sanne Andersen og
Johannes Nidam,
studerende fra hhv.
AU og KU, har
bidraget med meget
gode artikler om
Gogol og Bulgakov.
Gør som dem og send
dit bidrag til os.

Spændende Quiz

Ekspertpanel

Ida K og Mette B har
Vi får jævnligt
arbejdet sammen om
henvendelser om
den dystopiske quiz. russisk litteratur. Det
Hvor meget ved du
er vi superglade for!
egentlig om dystopier, Bliv ved med det. For
når det kommer til
at gøre det nemmere
stykket? Gæt med og
for dig, har vi nu
vind et eksemplar af
oprettet et
En opritjniks dag.
ekspertpanel.
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Endelig er der nyt fra russisklitteratur.dk. Vi håber, I har savnet os.
Den arbejdende reaktion er for tiden noget reduceret, så bidrag og interessetilkendegivelser fra
jer er i endnu højere grad velkomne end nogensinde.
Vi har omstruktureret hjemmesiden, så den er på vej til at blive mere informativ og mindre
afhængig af store, selvstændige bidrag, selv om der stadig er masser af plads til det hele. Klik
jer ind på alle de nye undersider og kom gerne med tilbagemeldinger.
Noget helt nyt er ekspertpanelet, som vi arbejder på at udvide med alle Danmarks specialister i
russisk litteratur. Skulle nogen føle sig forbigået, er man velkommen til at henvende sig.
Vores nye sponsor er Forlagt Vandkunsten, som egså har doneret den aktuelle quizpræmie.
Rigtig god fornøjelse!
Tine Roesen, ansvarshavende og Mette Bærbach, webredaktør.
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russisklitteratur.dk fremsender et nyhedsbrev ca. en gang i kvartalet. Ønsker du ikke at modtage
nyhedsbrevet, kan du give foreningen besked på følgende adresse:
redaktion@russisklitteratur.dk

