Vejledning vedr. støtte til litteratur
– faglitteratur, oversættelse af klassikere samt arbejdslegater

Augustinus Fonden støtter udgivelse af litteratur, der bidrager til at tilgængeliggøre
viden og løfter indsigten i det kulturelle, musiske og humanistiske område. Støtten
ydes til udgivelser, der har væsentlige litterære eller videnskabelige kvaliteter og er
nationalt betydende. Typisk vil udgivelserne ikke kunne klare sig på markedsvilkår.
Fonden støtter:
•

Faglitteratur: Udgivelser inden for historie, kultur, kulturarv, musik og kunst.

•

Oversættelse af udenlandsk skøn- og faglitteratur til dansk, når det har
væsentlig betydning

•

i en dansk kulturel eller videnskabelig sammenhæng

•

Litterære hovedværker og opslagsværker inden for humaniora

•

I særlige tilfælde arbejdslegater til forfattere til udarbejdelse af faglitteratur
inden for det humanistiske område

Fonden støtter ikke:
•

Skønlitteratur og poesi

•

Undervisningsmaterialer

•

Hobby- og livsstilsbøger

•

Rejseskildringer og jubilæumsskrifter

•

Litteraturarrangementer

•

Residencyophold og researchrejser

Arbejdslegater
Ansøgningerne om arbejdslegater med henblik på udgivelse vurderes ud fra følgende kriterier:
•

Emnets relevans, behov samt tilvejebringelsen af ny viden og forskning

•

Ansøgers kvalifikationer samt erfaring

•

Kildematerialets karakter samt involverede fagparter på projektet

•

Aftale med forlag, tidsplan samt budget

Budget – hvad kan du søge om?
Fonden prioriterer at støtte de dele af udgivelsens udgifter, der er forbundet med forfatterens
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arbejde, forlagets kvalitetssikring og publikationens fysiske fremstilling herunder illustrationer,
fotos og tryk. Fonden støtter ikke udgifter til forlagets husleje, lagerføring, markedsføring og
salgs- og distributionsomkostninger.
Ved ansøgning skal fondens Budgetskema til Litteraturansøgninger anvendes.
Du finder budgetskemaet her under Strategi og Vejledning:
https://augustinusfonden.dk/download/
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