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Afrapportering: Deltagelse i konference om digital litteratur
Muliggjort af Edvard Pedersens biblioteksfond støtte med 35.000 kr. deltog Advisory Board for
Digital litteratur i den internationale konference Electronic Literature Conference i Porto juli 2017
(https://conference.eliterature.org/).
Ny viden om digital litteratur:
Efter en studietur med oplæg, udstillinger og performance om og med digital litteratur fra kl. 9-23
på samtlige konferencedage, tog vi mere ny viden med hjem fra konferencen end vi havde turde
drømme om. Sammenlignet med konferencen i Bergen for to år siden var det tydeligt at feltet var
åbnet op og fokus på formidling var større end tidligere. Det betød at der var rigtig mange
relevante oplæg, konkrete ideer, spændende værker og gode kontakter.
International synlighed:
Vores ambition var at benytte konferencen til at præsentere det danske arbejde med digital
litteratur i folkebiblioteksregi. Dette lykkedes i høj grad. Vi blev på baggrund af et paper udvalgt til
at holde oplæg. (Paper og powerpoint vedhæftet til orientering). Herudover talte vi med
præsidenten for Electronic Litererature Organization (ELO), Dene Grigar, der var meget
interesseret i vores arbejde og ønskede at udbrede kendskabet hertil. Der nærmere dialog
omkring hvordan dette konkret skal gøres er efterfølgende fortsat pr. mail.
Videreformidling af erfaringer:
Vi er nu i gang med at om sætte vores erfaringer fra Porto i en række anbefalinger til Slots- og
Kulturstyrelsen.
Herudover omsættes vores viden til kollegaer på andre folkebiblioteker. I første omgang har vi
afholdt et webinar med deltagelse af 66 personer fordelt på 44 forskellige biblioteker. Den 6.
november afholdes en workshop på Roskilde Bibliotek.
Endeligt vil der til maj 2018 komme et tema på Litteratursiden.dk om digital litteratur, blandt
andet med artikler om de erfaringer vi tager med fra konferencen.

Vi er meget taknemmelige for støtten og glæder os over de store mængder af ny relevant viden, vi
nu kan benytte i vores videre arbejde med feltet. I er selvfølgelig meget velkomne til at kontakte
undertegnede for yderlig information.
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