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væsentligste tekster. Moderne genreteori beskriver genrer som faste, historiske konventioner, men også som
dynamiske elementer, der er afgørende for litteraturens nyskabende karakter.Selv om størsteparten af moderne
genreteori finder det både praktisk og teoretisk umuligt at klassificere litterære genrer i forskellige skarpt

afgrænsede kategorier, anses genrer fortsat som uomgængelige. Genren er på én gang tekstens grænse og dens
åbning mod andre tekster. Genrer opstår i et spil med læserens genrehorisont og som transformationer af vores
hverdagssprog.  Denne antologi rummer såvel klassiske som nyere tekster inden for moderne genreteori og
bringer oversættelser af Alastair Fowler, Tzvetan Todorov, Gérard Genette, Jean-Marie Schaeffer, Joseph
Farrell, Michail M. Bachtin, Jacques Derrida og Peter Hitchkock. Bogen er 6. bind i serien Moderne

litteraturteori (red. Henrik Skov Nielsen og Stefan Iversen), hvor eksperter nøje udvælger de vigtigste tekster
inden for bestemte områder af litteraturvidenskaben. Bidragyderne er internationale kapaciteter, og alle

tekster er omhyggeligt oversat til dansk.
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