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1.

Indledning

Velkommen til generalforsamling 2014 i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker.
Det har været igen været et aktivt år for foreningen:
•
•
•
•
•
•
•

2.

Foreningen har skiftet navn
618 personer i alt har deltaget i foreningens forskellige arrangementer, heraf 203 i årsmøde og vinterinternat, 418 i forumarrangementer og 27 i workshops
Revy har fået ny redaktør, der samtidig er blevet redaktør af hjemmesiden og de sociale medier
Foreningens hjemmeside er velbrugt
Forumaktiviteterne er velbesøgte
Det nye undervisnings/workshop har vist sig svært at holde i gang med de ressourcer, der kan afsættes til formålet
Økonomien går basalt set godt, men et underskud på omkring de 100.000 kr. har medført en formindskelse af foreningens formue, der dog stadig ligger lunt på den anden side af millionen

Navneskift

Da foreningen i sin tid blev navngivet, var det på baggrund af et behov hos forskningsbibliotekerne (i bred
forstand) for at markere sig sektorielt og identitetsmæssigt i forhold til folkebibliotekerne.
Allerede dengang skal der dog have været drøftelser af, hvorvidt navnet ville være dækkende for de andre
bibliotekstyper end forskningsbiblioteker i snæver forstand, som man forventede og håbede ville blive medlemmer af foreningen.
I den forløbne periode, og ikke mindst i de seneste år, er det blevet ganske klart, at begrebet forskningsbibliotek ikke er dækkende som betegnelse for de forskellige bibliotekstyper, som foreningen aktivt har og ønsker at
have som medlemmer, d.v.s. biblioteker ved institutioner, hvis primære formål ikke er forskning, som f.eks.
professionshøjskolerne.
På denne baggrund - og efter indstilling fra bestyrelsen - har foreningen på en ekstraordinær generalforsamling i januar 2014 besluttet at ændre sit navn til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU).

3.

Udvikling i medlemsgruppen
DFFU-medlemmer 2014
Institutionsmedlemsskaber:
Aktiverede medlemskaber (fra
medlemsinstitutionerne):
Personlige medlemskaber:

72

370

Minus 4

Plus 42

71

Uændret

Som man ser, faldt antallet af institutionsmedlemsskaber. Faldet skyldes dels fusioner af biblioteker dels nedlæggelse af biblioteker.

2

Aktiverede medlemsskaber, d.v.s. medlemskaber for medarbejdere ved medlemsinstitutionerne, er steget
med 42.
Tallet på andre, kontingentbetalende personlige medlemmer uændret. Dog forventes tallet at stagnere de
kommende år.

4.

Revy, hjemmeside og sociale medier

REVY
Foreningens medlemsblad er REVY. Det udkommer 4 gange årligt med 24 sider pr. nummer og et oplag på i alt
2.000. REVY er udgivet til tiden i hele perioden og med et varieret antal artikler. REVY udkommer både digitalt
og fysisk.
Fra oktober 2013 overtog Christian Lauersen (Det Kongelige Bibliotek) hvervet som redaktør efter René Steffensen (CBS Bibliotek). Udover Christian Lauersen er den nye redaktion kommet til at bestå af Mikael Elbæk
(DTU Bibliotek), Lotte Thing Rasmussen (Syddansk Universitetsbibliotek) og Anders Bonatto Fisker (Det Kongelige Bibliotek). På den redaktionelle side er der blevet mere fokus på den personlige historie i form af et stort
interview med en relevant og aktuel biblioteksperson til hvert nummer samt den faste feature ”Min arbejdsuge” hvor en medarbejder fra FFU-sektoren beretter som sin arbejdsuge. Udover disse tiltag har redaktionen
også lanceret en fast tegneseriestribe af den verdenskendte tegner Nick Seluk (kendt under navnet The
Awkward Yeti). Der er ganske givet tale om den første i et dansk biblioteks-journalismes historie. Layoutet er
også blevet ændret og forsiden fremstår nu som et enkelt foto af den aktuelle interview-person.

Hjemmeside og Facebook-side
Udviklingen af REVY skal ses i sammenhæng med udviklingen af DFFUs hjemmeside og Facebook-side. Et eksempel herpå er, at foreningens medlemmer optil hvert REVY-interview via foreningens Facebook-side opfordres til at komme med spørgsmål som redaktionen kan tage med til interviewet. Dette er der kommet mange
gode spørgsmål og vinkler ud af.
I årets første 8 måneder er der lagt 63 nyheder op på DFFUs hjemmeside og 14 rapporter. Nyheder og rapporter giver et indblik i, hvad der sker på både den internationale og danske biblioteksscene.
I årets første 8 måneder har der været 20.352 unikke besøgende på www.dfdf.dk, hvad der svare til ca. 85
besøgende om dagen. Det er en stigning på 15 om dagen sammenlignet med året før.
Foreningens Facebook-side, www.facebook.com/dfbib, har i skrivende stund 543 ’likes’ og der bliver postet ca.
1 – 3 nyheder/links på foreningens wall om ugen.
www.dfdf.dk er stadig foreningens centrale digitale kommunikationsplatform, og det er her de seriøse nyheder bliver lagt, mens Facebook skal betragtes som et supplement til hjemmesiden, hvor der også er plads til de
lidt mere skæve indslag samt hurtige links til relevant artikler, blogindlæg osv.

5.

Arrangementer og fora

Hovedtemaet for DFFUs årsmøde september 2013 var dels bibliotekernes synlighed, dels det videnskabelige
publiceringssystem.
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Vinterinternatmøde havde temaet: ”Nye forretningsområder – og hvad med de gamle”.
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings p.t. 5 (snart 6) faglige fora har afholdt temadage om følgende emner:
•

Er en post en MARC-post? (Forum for registrering)(128 deltagere)

•

E-Bøger igen igen (Forum for e-ressourcer)(82 deltagere)

•

Sociale medier i akademisk praksis (Forum for brugeruddannelse)(84 deltagere)

•

Forskningsservice 2014 (NEFUS)(81 deltagere)

•

FORFRA holdt et generelt møde med 43 deltagere

Det nye Forum for Ophavsret er ved at komme i omdrejninger og afholder sit første arrangement i efteråret
2014.
Endnu et forum er under etablering, nemlig Forum for Mellemledere, som følgende biblioteker er initiativtagere til: Det Kongelige Bibliotek, Odense Universitetsbibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek og CBS Library.
Samlet finder bestyrelsen, at forumaktiviteten udvikler sig særdeles tilfreds-stillende, og at det er kerneaktivitet for DFFU.

6.

Workshops

DFFU har i år afholdt to workshops, et om pædagogik for undervisere med 8 deltagere, og et om bibliometri
med 19 deltagere.
På basis af erfaringer indhøstet i 2012-2014 vurderer bestyrelsen, at det er vanskeligt for en forening som
DFFU at drive et egentligt kursus- og workshopprogram. Det kan nok fungere administrativt og sekretariatsmæssigt, men den faglige programlægning kræver en større, systematisk arbejdsindsats end man kan pålægge
bestyrelsens medlemmer. Endvidere er det tydeligt, at DFFU-bibliotekerne nu i høj grad efterspørger kurser
om emmer, som ligger uden for den traditionelle biblioteksmæssige kernefunktion, og at de gerne anvender
kursusleverandører uden for biblioteksverden.
DFFUs kommende bestyrelse vil skulle vurdere, om denne aktivitet bør fortsætte, men vi vil meget gerne bede
om medlemmernes input til sagen på generalforsamlingen 2014.
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Bilag: Udvidet beretning om aktiviteter for medlemmerne og samarbejdsrelationer
1.

Fora

Foreningens fora/netværk er en kerneaktivitet i foreningen. Foras arrangementer skærper vidensniveauet og
styrker samarbejdet på tværs af bibliotekerne. Bestyrelsens forventning om én temadag eller ét større arrangement hvert år pr. forum/netværk er indfriet tilfredsstillende. Arrangementerne skal så vidt muligt fordeles
over kalenderåret. Bestyrelsen noterer aktivitetsniveau og deltagelse med tilfredshed.
Det er blandt de personlige medlemmer, at foreningen rekrutterer medlemmer til ovenstående fora, og traditionelt har indsatsen i disse grupper været et bærende element for foreningen. En bestyrelsespost i et forum
kan være chancen for at få en platform til at yde en indsats inden for et område, man særligt brænder for evt.
med den sidegevinst, at en synlig indsats i et forum kan være karrierefremmende.
I foreningen findes ved beretningsårets afslutning 6 fora:
1. Forum for Brugeruddannelse,
2. FORFRA - FORum for Fjernlån, Reference og Accession,
3. Forum for Registrering
4. Forum for Elektroniske Ressourcer.
5. NEFUS – NEtværk for ForskningsUnderstøttende Services
6. Forum for Formidling af Ophavsret

Der er afholdt 1 fællesmøde med fora formænd ved næstformand Eli Greve, kontaktperson til foreningens
faglige fora, sammen med foreningens sekretær. Mødet fremmer samarbejdet med fora og understøtter virksomheden.
Der har været afholdt 1 workshop om bl.a. samarbejdsformer i en digital verden for alle foreningens bestyrelser med ekstern oplægsholder, suppleret med egne eksempler på best practice. Workshoppen synliggør bestyrelserne, uddyber kendskabet til foreningens aktiviteter, fremmer netværkene og styrker fællesskabet.
Det direkte møde har stor værdi og betydning.
Bestyrelsen er meget opmærksom på, at foreningens fora skal afspejle moderne biblioteksvirksomhed, og
indbyder alle, som ønsker etablering af nye fora til at kontakte foreningen med forslag.
Således stiller bestyrelsen, efter høring i kredsen af DFFU biblioteker, forslag om oprettelse af Forum for Mellemledere.

2.

Arrangementer

Foreningen har i beretningsåret afholdt 2 konferencer som bestyrelsen har været ansvarlig for:
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Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde september 2013 blev holdt på Hotel Legoland og havde 2
temaer: Forskningsbibliotekernes synlighed og Det videnskabelige Publiceringssystem. Der var 116 deltagere til
årsmødet.
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings vinterinternatmøde i månedsskiftet januar/februar 2014 på Klarskovgaard ved Korsør havde temaet: ”Biblioteket – Nye forretningsområder (og hvad med de gamle)”. Der var 87
deltagere i vinterinternatmødet.

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers næstformand arrangerede workshop for foreningens
bestyrelser. Temaer: Samarbejdsformer og Er det smart – gør det smart. Det Kongelige Bibliotek 7. maj.2014.
Der var stor opbakning fra alle fora til arrangementet.
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers faglige fora har planlagt og arrangeret en række møder
og temadage i beretningsåret:

3.

−

Forum for Registrering – temadag 30. september 2013 med 128 deltagere
Tema: Er en post en MARC post

−

Forum for E-ressourcer – temadag 4. marts 2014 med i alt 82 deltagere
Tema: Har du hørt det? E-bøger igen igen

−

Forum for Brugeruddannelse – temadag 11. marts 2014 med 84 deltagere
Tema: Sociale medier i akademisk praksis

−

FORFRA – majmøde 22. maj 2014 med i alt 43 deltagere

−

NEFUS – temadag 12. juni 2014 i Odense med i alt 81 deltagere

Workshops
−
−

4.

Pædagogik for undervisere – 13. maj + 10. juni 2014 i Odense med 8 deltagere
Bibliometri – 2. april + 30. april 2014 med 19 deltagere

Samarbejdsrelationer

GAEB
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers har en samarbejdsaftale med Gymnasie-, Akademi- og
Erhvervsskolernes Biblioteksforening

FFUs DDB kontaktgruppe
FFUs DDB Kontaktgruppe er etableret efter aftale med organisationerne indenfor forsknings- fag og uddannelsesbiblioteker.
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FFUs DDB Kontaktgruppe skal sikre koordinering og facilitering af samarbejdet partnerne imellem med fokus
på relevante aktiviteter der udspringer af DDB, herunder at sikre en hensigtsmæssig indflydelse på relevante
emner.
Udgangspunktet for indsatsen er den nationale infrastruktur (DanBib, bibliotek.dk, lånesamarbejde m.v.), men
mandatet er mere åbnet, og ventes på sigt at omfatte flere tilgrænsende områder, herunder indkøbs- og formidlingsopgaver

Biblioteksrådet
Foreningens formand Michael Cotta-Schønberg (efter 1.1.2011) har i beretningsåret repræsenteret Danske
Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker i Biblioteksrådet. Biblioteksrådet er et rådgivende organ nedsat af
Styrelsen for Bibliotek og Medier. Rådet behandler overordnede bibliotekspolitiske og biblioteksfaglige
spørgsmål i forbindelse med planlægning og koordinering af det offentliges indsats på biblioteksområdet.

Biblioteksfagligt Udvalg for bibliotek.dk
Foreningens næstformand Eli Greve har repræsenteret Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker i
Biblioteksfagligt Udvalg for bibliotek.dk (2 møder). Det Biblioteksfaglige Udvalg for bibliotek.dk er nedsat af
Styrelsen for Bibliotek og Medier for at sikre en løbende inddragelse af erfaringer i første række med brugernes brug af bibliotek.dk og dernæst med det tekniske samspil mellem de lokale bibliotekssystemer og bibliotek.dk.

Notas Overbygningsudvalg
Foreningens næstformand Eli Greve har repræsenteret Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker i
Notas Overbygningsudvalg (2 møder). Notas Overbygningsudvalg har til formål at rådgive Nota i varetagelsen
af de opgaver, der knytter sig til Notas overbygningsfunktion som fastlagt dels i Biblioteksloven og dels i Notas
mission og vision. Biblioteksparaplyen

Biblioteksparaplyen
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker har i beretningsåret været repræsenteret i Biblioteksparaplyen ved foreningens næstformand Eli Greve. Der har været afholdt 2 møder i Biblioteksparaplyen i denne
beretningsperiode.
Medlemmerne i Biblioteksparaplyen er - ud over Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker - Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Skolebibliotekarforening,
HK Kommunal – Biblio-teksudvalget, HK Stat - TR Kollegiet for de Statslige Biblioteker og Arkiver samt Kommunernes Skolebiblioteksforening. Biblioteksparaplyen koordinerer både nationale og internationale sager af
fælles interesse og fungerer som et informations- og netværksorgan til styrkelse af samarbejdet om bibliotekernes formål og opgaver på tværs af de statslige og kommunale sektorer.
Biblioteksparaplyen har i det forløbne år ud over at sikre samarbejde og vidensdeling bl.a. beskæftiget sig med
følgende emner: Fremtidens lederrekruttering i bibliotekerne, Den generelle bibliotekspolitiske situation, Danskernes Digitale Bibliotek, copyright, udarbejdelse af høringssvar, samt, internationalt arbejde generelt.
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IFLA
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) - http://www.ifla.org/
Danmarks Forskningsbiblioteksforening er via medlemskontingentet i IFLA efter bestyrelsens valg medlem af
følgende IFLA-sektioner: ” Academic and Research Libraries”, ”Document Delivery and Resource Sharing”,
”Information Technology”, ”Management of Library Associations” samt ”Information Literacy”.

LIBER
LIBER (Ligue des Bibliothèque Européennes de Recherche) - http://www.kb.dk/liber/

EBLIDA
EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) - http://www.eblida.org/
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