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Webstedet for alle med interesse for russisk litteratur!
Oversat litteratur

Quizzen

Nyt tema

Кнопка Плюс

russisklitteratur.dk
præsenterer her en
opdateret liste med
oversat litteratur fra
russisk til dansk.
Gå på opdagelse i
samlingen. Der er helt
sikkert titler, du ikke
vidste var oversat!

Find din indre
litteratur-nørd frem
og vind spændende
bogtitler med tip en
13’er. Du får respekt
fra vennerne, hvis du
tipper rigtigt i den
russiske
kønsrollequiz.

Læs bl.a. om
karrierekvinders
vilkår i Rusland og
interviewet med
forfatteren Svetlana
Vasilenko i kvartalets
tema: Kønsroller i
Rusland - fleksible
eller fastlåste?

Klik ind på
кнопка плюс
og se videoer fra
Rusland, hvor prosa
og poesi læses op og
synges på russisk.
Oplev den smukke
kultur på første
parket.
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Ideen med nettidsskriftet russisklitteratur.dk er et skabe et sted, hvor alle, uanset
sprogkundskaber, kan finde og udveksle god og lødig information om russisk litteratur i form
af artikler, oversættelser, anmeldelser mm. Fremover vil vi udsende nyhedsbrev hvert kvartal.
Er du studerende, vil netstedet være et godt sted for dig at få udgivet artikler og omtaler, som
ellers kun ville blive set af din underviser. Du behøver ikke at være slavist for at sende os
bidrag. Vi vil være glade for at modtage bidrag med mange forskellige faglige udgangspunkter
og fra erfarne såvel som mindre erfarne skribenter.
I denne måned genlancerer vi netstedet med nyt layout og indhold - vi glæder os til at høre din
mening om nyhederne. Vi er også glade for at kunne byde velkommen til en ny redaktør, Ida
Kathrine Hammeleff Jørgensen, som vil stå for den sovjetrussiske litteratur. I samme åndedrag
vil vi gerne sige mange tak for samarbejdet til sektionens tidligere redaktør Loa Brix.
Til slut kommer her kvartalets russiske bevingede ord: ”Manuskripter kan ikke brænde”.
Citat: Mikhail Bulgakov, forfatter til Mesteren og Margarita.
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russisklitteratur.dk fremsender et nyhedsbrev en gang i kvartalet. Ønsker du ikke at modtage
nyhedsbrevet, kan du give foreningen besked på følgende adresse:
redaktion@russisklitteratur.dk

