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Webstedet for alle med interesse for russisk litteratur!
Nyt tema

Gæstebog

Spændende Quiz

Кнопка Плюс

Erindringsromaner
udgør en stor del af
russisk litteratur. De
er med til at definere
landets kolossale
kulturarv. Læs om
Lugovskaja,
Solsjenitsyn og
Vysotskij.

Kommunikér med
russisklitteratur.dk
på gæstebogen. Du
kan nu som bruger
stille forespørgsler,
faglige spørgsmål og
give kommentarer til
redaktørerne og til
sitets brugere.

Ida Kathrine
Hammeleff Jørgensen
har forfattet dette
kvartals quiz som
hænger sammen med
kvartalets tema om
erindring. Her kan du
også se sidste kvartals
vinder.

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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Velkommen til sommerens opdatering fra russisklitteratur.dk. På redaktionen har vi foretaget
nogle omrokeringer, som det nu må være med frivillig arbejdskraft. Vores seneste
ansvarshavende redaktør, Trine Søndergaard, er således på velfortjent ”orlov”, og Tine Roesen
har foreløbig overtaget posten.
Dette kvartals tema er russiske erindringer: Læs om Solzjenitsyn, Lugovskaja og Vysotskij – og
læs Vysotskij selv, da vi kan præsentere hele samlingen Til marv og ben online.
Besøg også vores artikelsektion, hvor vi kan lokke med en dugfrisk, suveræn analyse af en af
Dostojevskijs mest fascinerende skikkelser: Nikolaj Stavrogin fra De besatte/Onde ånder.
Vinder af sidste kvartals quiz og dermed et eksemplar af Daniil Kharms: En uheldig
forestilling blev Helle Pedersen. Tak for indsatsen og til lykke! Vi håber, mange vil gætte med
på den nye, udfordrende quiz.
I stedet for at servere et bevinget ord vil vi denne gang invitere til, at I som brugere giver jeres
besyv med i vores nyoprettede gæstebog. Skriv til os og hinanden om det, I finder på siden eller
kunne tænke jer at se der, eller om hvad som helst andet med relation til den russiske litteratur.
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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

