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Kolding
Organisatorisk beretning fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse.

Danmarks Forskningsbiblioteksforening er din forening!

Danmarks Forskningsbiblioteksforening er en forening på to ben, foreningen er en fælles forening
for forskningsbiblioteker i Danmark og disses medarbejdere. Danmarks Forskningsbiblioteksforening er en sammenslutning af to foreninger, Sammenslutningen af Danmarks Forskningsbiblioteker (SDF) og Foreningen af Medarbejdere ved Danmarks Forskningsbiblioteker (FMDF). En af
målsætningerne var at fremme initiativer og styrke samarbejdet til gavn for forskningsbibliotekerne
og det samlede biblioteksvæsen i Danmark. Det unikke ved foreningen er netop, at den rummer
både ledelse og medarbejdere i sektoren. Dette aspekt er meget vigtigt at holde fast ved. Bestyrelsen
bliver tit mødt af det spørgsmål: Hvorfor skal jeg melde mig ind som personligt medlem, når mit
bibliotek allerede er medlem? Svaret er, at det er vigtigt, at DF fortsætter med at være en forening
for både forskningsbiblioteker og medarbejdere – de to ben skal være lige stærke.
Foreningslivet har hårde vilkår i disse år. Foreninger bliver erstattet af projekter eller netværk, hvis
man da ikke vælger at udlicitere opgaven, fordi det er forbundet med for stor en indsats at gøre det
selv. Denne tendens er mærkbar i store dele af foreningslivet, og det mærkes også i Danmarks
Forskningsbiblioteksforening. Det er vel netop dette, der er paradokset og udfordringen for foreningerne i dag. Det er det lange seje træk, der skal til, og det er ikke særligt foreneligt med det 2100
århundredes forandringssamfund, hvor udviklingen går så hurtigt, at projektet er forandret, før
blækket på foreningsvedtægterne er tørt.
I DF er vi glade for de personlige medlemmer, og det ses også i sammensætningen af bestyrelsen,
som består af lige dele repræsentanter for medlemmer og for biblioteker. Denne tvedeling er utrolig
vigtig, og er med til at sikre, at foreningen varetager hele spektret inden for vores sektor. Det er
blandt de personlige medlemmer, vi har rekrutteret medlemmer til vores interessegrupper og fora,
og indsatsen i disse grupper har været et bærende element for foreningen.
Bestyrelsens opgave er at sørge for, at det giver mening at Danmarks Forskningsbiblioteksforening
findes og at det giver mening at være medlem af foreningen. Bestyrelsen forsøger løbende at aflæse
holdninger og indhente ideer både fra institutionsmedlemmer og de personlige medlemmer, og der
skal ikke herske tvivl om, at vi meget gerne vil gå nye veje og afprøve gode initiativer. Derfor beder
vi om, at du som medlem på trods af en travl dagligdag også husker at give bestyrelsen dine input,
når det er relevant, f.eks. hvis du eller dit bibliotek brænder inde med en god ide til en begivenhed
eller arrangement og måske ikke selv har kræfter og energi til at løfte opgaven. Endvidere vil bestyrelsen altid gerne have input til hvor du gerne ser, at foreningen bevæger sig hen.
Desværre må vi i år ligesom sidste år konstatere, at det personlige medlemstal igen er faldet. Det
skyldes primært foreningens demografi, som har til følge, at en del af medlemmer i disse år går på
pension og som en konsekvens af dette vælger at forlade foreningen. Løsningen på dette problem er
enkel: Flere nye medlemmer. Bestyrelsen har i den forløbne beretningsperiode forsøgt sig med en
kampagne målrettet de studerende på Danmarks Biblioteksskole. Resultatet af denne (antal nye studentermedlemmer) står langt fra mål med indsatsen, da det kun er blevet til meget få nye studentermedlemmer. Bestyrelsen vil derfor i det kommende år skifte strategi og fokusere på allerede an-
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satte i forskningsbibliotekerne. Til dette har vi brug for hjælp fra både institutions- og de personlige
medlemmer. Den bedste måde at tiltrække nye medlemmer vil være at I aktivt fungerer som ambassadører og anbefaler medarbejdere og kolleger at slutte op om Danmarks Forskningsbiblioteksforening ved at melde sig ind! Vi planlægger at sende indmeldelsesskemaer ud til bibliotekslederne,
således at de kan videreformidles til nye medarbejdere. Endvidere opfordrer vi bibliotekslederne til
give medarbejdere mulighed (økonomisk/arbejdstidsmæssigt) for at lægge et stykke arbejde i foreningsregi.
Bestyrelsens og sekretariatets arbejde

Bestyrelsen har i beretningsåret afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf 3 møder har ligget i forbindelse
med vinterinternat- og årsmøder. Redaktøren for DF Revy har deltaget i 2 bestyrelsesmøder i beretningsåret og 2 bestyrelsesmedlemmer har desuden repræsenteret bestyrelsen i DF Revys redaktionsudvalg. Af vigtige emner til debat på årets bestyrelsesmøder har udover de rent foreningsadministrative sager, været ny uddannelse i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation på SDU i,
DEFFii, medlemshvervning, foreningens økonomi, universitetsbibliotekerne (Notat om universitetsbibliotekernes fremtid), strukturændringer og sponsor-indtægter. Endvidere har der været afholdt en
række møder i regi af formandskabet om foreningens økonomi.
Det lykkedes i løbet af beretningsperioden at få en bredere repræsentation i bestyrelsen. Sidste års
beretning efterlyste en repræsentant fra de undervisningsministerielle institutioner, og dette ønske
blev opfyldt i og med formandens jobskifte til den undervisningsministerielle sektor i den indeværende beretningsperiode. I den forløbne bestyrelsesperiode har bestyrelsen således bestået af repræsentanter fra såvel store som små kultur-, videnskabs- som undervisningsministerielle forskningsbiblioteker.
Den daglige drift af foreningen klares videst muligt af foreningens sekretariat – om nødvendigt i
samarbejde med formandskab, kasserer og næstformand eller enkelte bestyrelsesmedlemmer med
særlige ansvarsområder. Sekretariatet yder ud over den daglige sagsbehandling for bestyrelse og
forening også back-up og arrangementshjælp for foreningens interessefora. Foreningens sekretær
forestår således under normale omstændigheder det praktiske ved alle arrangementer, såvel i fora
regi som ved internat- og årsmøder. Der er god grund til at takke foreningens sekretær for dette essentielle arbejde for foreningen.
Fora

Som tidligere nævnt er det blandt de personlige medlemmer, at foreningen rekrutterer medlemmer
til vores interessegrupper og 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 med den sidegevinst, at en synlig indsats i et forum kan være karrierefremmende.
I de senere år har vi dog bemærket en afmatning i aktiviteten i vores fora. Hvor tidligere 6-7 årlige
temadage blev arrangeret af Fora, er vi nu nede på 2 højst 3 arrangementer om året. Og hvor fora
arrangementerne tidligere gav et pænt overskud, er der desværre nu en generel tendens til, kun lige
løber rundt eller giver underskud. En del af forklaringen kan være, at DEFF’s programgrupper har
emnemæssigt sammenfald med nogle af Danmarks Forskningsforenings fora. Derved kan der blive
konkurrence om de personer, der er villige til at trække et ekstra læs. En anden forklaring kan være
de tidligere nævnte problemer med at få nye medlemmer i foreningen. Under alleomstændigheder
spørger bestyrelsen, om det måske er på tide at ryste posen, og overveje hvilke fora, der har en fort-
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sat eksistensberettigelse, og hvilke nye indsatsområder, man kunne tænke sig at sætte fokus på i
foreningen?
Der har i den forløbne bestyrelsesperiode været 5 interessefora med selvstændige bestyrelser: Brugeruddannelse, Fjernlån, Markedsføring og brugerservice, Registrering samt Tidsskrifter og bestyrelsen vil gerne takke for indsatsen, der ligger bag aktivitet og arrangementer på disse områder. For
at sikre koordineringen mellem Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse og foreningens
fora bestyrelser afholdes 1-2 fællesmøder mellem disse og hovedbestyrelsen. Danmarks Forskningsbiblioteksforenings næstformand Eli Greve er bestyrelsens kontaktperson til foreningens faglige fora og hun deltager sammen med foreningens sekretær fast i disse møder.
Hjemmeside

Bestyrelsen i Danmarks Forskningsbiblioteksforening lancerede på foreningens vegne en nyudviklet hjemmeside, baseret på et open source CMS system (Joomla) d. 1.12.2008. Hjemmesiden har
fået et mere moderne grafisk design og er dermed blevet mere indbydende og nemmere at navigere
i. Foreningens sekretær Hanne Dahl har udført et stort arbejde med at få teksterne på hjemmesiden
opdateret, og vil stadig meget gerne have feedback, hvis du falder over noget, der bør rettes eller
tilføjes. Endvidere har bestyrelsesmedlem Christian Lauersen sammen med den eksterne leverandør
forestået et stort arbejde med at få hjemmesiden i luften og at hjælpe foreningens sekretær med at
holde den flyvende. Det er bestyrelsens håb, at hjemmesiden kan medvirke til en god og flydende
kommunikation med og imellem medlemmerne. Kontakt Hanne Dahl, hvis du har en nyhed, der
kunne være relevant på foreningens hjemmeside
Se: www.dfdf.dk
DF Revy

2009 blev året hvor DF Revys redaktør Naja Porsild, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus
Universitet valgte at trække sig fra redaktørposten. I de forløbne knap 5 år har Naja udført et meget
fint stykke arbejde for Danmarks Forskningsbiblioteksforening i kraft af sit redaktionelle virke og
engagement i DF Revy. I Najas tid er DF Revy bl.a. blevet digitaliseret, så læserne nu, sideløbende
med den trykte udgave af DF Revy, har mulighed for at finde samtlige artikler fra DF Revy tilbage
til 2004 i fuldtekst på www.dfrevy.dk
DF Revy er nordens største på sit område og med Naja ved roret har bladet været i kyndige hænder
og har redaktionelt, grafisk og formidlingsmæssigt gennemgået en sund og tidssvarende udvikling.
Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med Naja og fra bestyrelsens side skal der lyde
en stor tak for indsatsen.
I perioden juli 2009 og frem til årsskiftet 2009/2010 indsættes nye redaktionelle kræfter. Der er tale
om bestyrelsesmedlem Christian Lauersen, som er uddannet cand.scient.bibl. og tidligere ansat som
informationsspecialist og trainee på Det Kongelige Bibliotek, nu ansat som trainee på Københavns
Bibliotek, Hovedbiblioteket, samt Anders Vestergaard, der er uddannet cand.scient.bibl. og ansat
som trainee på Det Kongelige Bibliotek. Ved årsskiftet vil biblioteksdirektør René Steffensen, CBS
Bibliotek, tiltræde som ny permanent redaktør. Dermed er udgivelsen af DF Revy også sikret i
fremtiden og det er med spændt forventning at bestyrelsen ser frem til nye redaktionelle tiltag.
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Til at hjælpe med redaktionsarbejdet har Naja Porsild i beretningsåret haft støtte af en redaktionsgruppe bestående af Gitte Behrens (Statsbiblioteket) og Simone Schipp v. Branitz Nielsen (Det
Kongelige Bibliotek/Københavns Universitetsbibliotek), som er bestyrelsens repræsentanter i redaktionsgruppen samt Bente Lope (Aalborg Universitetsbibliotek) og Mai Aggerbeck (VIA University College, Campus Holstebro). Redaktionsgruppen har mødtes 4 gange i løbet af året. Grafisk
designer Hreinn Gudlaugsson fra ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet har stået
for det flotte design og layout af DF Revy. Endvidere er der grund til at takke CBS Bibliotek for at
hoste DF Revys site ved hjælp af publiceringssystemet Open Journal System. Det har givet bladet et
boost og Danmarks Forskningsbiblioteksforening praktiserer således Open Access.
Selvom der nu er fri adgang til den digitale udgave af foreningens blad, er det besluttet, at DF Revy
også i fremtiden udkommer i en papirversion til gavn og glæde for foreningens medlemmer og bladets abonnenter. Kulturministeriets Bladpulje har ydet distributionstilskud til DF Revy også i 2008.
Det er foreningen naturligvis taknemmelig for, idet det bidrager til fortsat at kunne bevare den trykte udgave af DF Revy.
Økonomi og medlemsgrundlag

Det økonomiske resultat for 2008 var ikke tilfredsstillende. Resultatet medførte et væsentlig større
underskud for 2008 end budgetteret. Årsagen til underskuddet har primært været at foreningen i
2008 har oplevet en faldende indtjening på de afholdte arrangementer, hvorved den budgetterede
indtjening ikke kunne holdes. Endvidere har der de senere år været en kunstig lav prissætning af
arrangementerne. Dette skyldtes et ønske om at nedbringe foreningens store formue. Deltagergebyret for at deltage i vinterinternatet og årsmødet har ikke været reguleret de sidste 8 år, hvilket er sket
på trods af årlige prisstigninger af betalingen til konferencehotellerne for kost og logi. Bestyrelsen
har derfor fokuseret og brugt mange kræfter i 2009 på at få vendt denne udvikling for indeværende
år. Fokus har været på at nedbringe de løbende driftsudgifter og at opnå en fornuftig indtjening på
de to store arrangementer afholdt i regi af foreningen, nemlig vinterinternatet og årsmødet. Deltagergebyret for disse arrangementer er derfor blevet reguleret for første gang i 8 år og der er givet
mulighed for indtjening ved hjælp af sponsorater i forbindelse med årsmødet 2009, hvilket er lykkedes over forventning. Det er bestyrelsens håb, at disse sponsorater kan være til gavn såvel for
sponsorerne som foreningens medlemmer. Ovennævnte tiltag har medført at de økonomiske prognoser for 2009 nu ser lovende ud. Det er således bestyrelsens opfattelse, at en udvikling med relativt
store underskud i 2007 og 2008 i og med 2009 er vendt og at der for de kommende år tegner sig en
mere økonomisk tilfredsstillende prognose.
Medlemstallet for personlige medlemmer er desværre faldet med næsten 11 %, mens medlemstallet
for de institutionelle medlemmer er næsten uændret. Et så stort fald i antallet af personlige medlemmer er bekymrende. Antallet af betalende abonnenter på DF Revy er ligeledes faldet med 15 %,
hvilket måske ikke er så overraskende, når bladet nu er gratis tilgængeligt online. Foreningens medlemstal er pr. 1.8.2009 som følger:
496 (557 i 2008) personlige medlemmer
120 (124 i 2008) institutionelle medlemmer
128 (151 i 2008) betalende abonnenter på DF Revy
61 friabonnenter på DF Revy (samarbejdspartnere, politikere og andre med betydning for
foreningens virke).
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Danmarks Forskningsbiblioteksforening modtager hvert år tilskud fra Tips- og Lottomidlerne. Dette
tilskud har stor betydning for foreningens drift og ydes årligt efter ansøgning til særlige forhold.
Danmarks Forskningsbiblioteksforening værdsætter dette tilskud, som giver foreningen mulighed
for aktiviteter, som ellers ville være svære at dække indenfor de almindelige driftsmidler.
Arrangementer:

Danmarks Forskningsbiblioteksforening har i beretningsåret afholdt 2 konferencer og 2 medlemsarrangementer, som bestyrelsen har været ansvarlig for:
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 11.-12. september 2008 blev afholdt på
Comwell Roskilde og havde temaet: ”Fremtidens forskningsbibliotek”. Der var 141 deltagere til årsmødet.
Julearrangement i Fiolstræde. Rundvisning og foredrag i forbindelse med lukning af universitetsbiblioteket i Fiolstræde. Der var 62 deltagere i arrangementet.
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings vinterinternatmøde 28.-29. januar 2009 på
Klarskovgaard ved Korsør havde temaet: ” Biblioteket som forskningsfacilitator”. Der var
111 deltagere i vinterinternatmødet.
Teatertur i Skuespilhuset den 3. juni 2009 til forestillingen ”Bogtyven”. I teaterturen deltog i
alt 50 personer fordelt på medlemmer, ledsagere samt studerende. Teaterturen var en del af
foreningens hvervekampagne og resulterede i to nyindmeldte studentermedlemmer.
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings faglige fora har planlagt og arrangeret en række møder og
temadage i beretningsåret:
DF Forum for Registrering afholdt 26. februar 2009 en temadag om ”Vinkler på Digitalisering - metadata, registrering, formidling og adgang” på Middelfart Bibliotek. Der var 48 deltagere i arrangementet.
DF Forum for Fjernlån afholdt majmøde på Hindsgavl i Middelfart den 28.-29. maj 2009
med temaet ”Det Samarbejdende Biblioteksvæsen - nationalt og globalt”. Der var 58 deltagere i arrangementet.
Forum for Brugeruddannelse afholdt 8.-12. juni 2009 i samarbejde med NordInfoLit sommerskole i Nymindegab med temaet ”Biblioteksundervisning med strøm til!” Der var 38
deltagere i sommerskolen.
Høringssvar, udvalgsarbejde m.v.:

Danmarks Forskningsbiblioteksforening har afgivet følgende høringssvar i det forløbne beretningsår:
Høring over forslag fra Europa Kommisionen vedrørende beskyttelsestid for ophavsret m.v.
(Kulturministeriet, september 2008)
Høring over grønbog om vidensøkonomien (Kulturministeriet, november 2008)
Høring over udkast til lov om ændring af ophavsretsloven (overdragelse af ophavsret og digitalisering af kulturarven) (Kulturministeriet, november 2007)
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Høring over udkast til udviklingsplan for bibliotek.dk 2009 (Biblioteksstyrelsen, november
2009)
Møde mellem Danbib opdragsgivere og bibliotekernes lederforeninger vedrørende bibliotek.dk udviklingsplan 2009 (Biblioteksstyrelsen, december 2008). Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved foreningens formand Per Steen Hansen
Høring over forslag til lov om ændring af ophavsretsloven (Gennemførelsen af servicedirektivet m.v.) (Kulturministeriet, januar 2009)
Høring vedrørende evaluering af retshåndhævelsesdirektivet (EF-direktiv 2004/48/EF) (Kulturministeriet, april 2009).
Nationalt samarbejde

Det nationale samarbejde har rettet sig mod Danmarks Forskningsbiblioteksforenings traditionelle
samarbejdspartnere:
Styrelsen for Bibliotek og Medier
Foreningens næstformand Eli Greve har i beretningsåret repræsenteret Danmarks Forskningsbiblioteksforening i Biblioteksrådet (3 møder) med kasserer Susanne Dalsgaard Krag
(efter 1.1.2008) som suppleant.
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.

Helle Brink fra Statsbiblioteket har som repræsentant for Forum for Fjernlån (og med ansvar
for koordinering og orientering til Danmarks Forskningsbiblioteksforenings øvrige fora) repræsenteret Danmarks Forskningsbiblioteksforening 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.

DBC (Dansk BiblioteksCenter A/S)
Danmarks Forskningsbiblioteksforening er medlem af DBCs Fagråd og har i beretningsåret (ingen møde) været repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Gert Poulsen.
DBCs Fagråd udgør et forum for dialog om Dansk BiblioteksCenter A/S’ prioriteringer og dispositioner.
Fagrådet er rådgivende i forhold til DBCs bestyrelse.

Biblioteksparaplyen
Danmarks Forskningsbiblioteksforening er repræsenteret i Biblioteksparaplyen ved foreningens næstformand Eli Greve og formand Per Steen Hansen. Per Steen Hansen har i starten af beretningsperioden været formand for Biblioteksparaplyen. Der har været afholdt 3
møder i Biblioteksparaplyen i denne beretningsperiode. Samarbejdet i Biblioteksparaplyen
er højt prioriteret i Danmarks Forskningsbiblioteksforening og foreningen deltager derfor så
vidt muligt i arbejdet med såvel formand som næstformand.
Harald v. Hielmcrone fra Statsbiblioteket repræsenterer fortsat Biblioteksparaplyen og dermed også Danmarks Forskningsbiblioteksforening i arbejdet med implementeringen af EU’s
direktiv om ophavsret i den danske lovgivning. Dette sker bl.a. gennem EBLIDA Copyright
Expert Group. Harald v. Hielmcrone repræsenterer ligeledes Biblioteksparaplyen i copyright
spørgsmål i IFLA-sammenhænge.
Biblioteksparaplyen har i det forløbne år ud over at sikre samarbejde og vidensdeling bl.a.
beskæftiget sig med følgende emner: Den generelle bibliotekspolitiske situation, rekruttering
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til biblioteksskolerne, temadrøftelse om Danmarks Biblioteksskole, internationalt arbejde
generelt, udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet.
Medlemmerne i Biblioteksparaplyen er - ud over Danmarks Forskningsbiblioteksforening - Bibliotekarforbundet, Bibliotekslederforeningen, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Skolebibliotekarforening, HK Kommunal - Biblioteksudvalget, 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.

Danmarks Biblioteksskole
Bestyrelsesmedlem Susanne Dalsgaard Krag har repræsenteret Danmarks Forskningsbiblioteksforening i Biblioteksskolens Bruger- og Aftagerudvalg vedrørende Masteruddannelsen i Biblioteks- og Informationsvidenskab (1 møde).
Bruger- og Aftagerudvalget vedr. Masteruddannelsen rådgiver Danmarks Biblioteksskole vedr. planlægning og
udvikling af masteruddannelsen samt behandler forslag til studieordninger og bekendtgørelser.

Udvalget om folkebibliotekernes rolle i vidensamfundet. Danmarks Forskningsbiblioteksforening er repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Ditte Jessing.
Kulturministeren har nedsat et udvalg, som skal vurdere folkebiblioteket i fremtiden og i forhold til globaliseringsstrategien. Udvalget skal på baggrund af sine analyser fremsætte anbefalinger og forslag til, hvordan strategiens mål kan realiseres indenfor den gældende lovgivning og eksisterende arbejdsdeling mellem stat og
kommuner. Udvalgets forslag skal være udgiftsneutrale. Arbejdet i udvalget skal afsluttes primo 2010.

Internationalt samarbejde

Det internationale samarbejde er fortsat en vigtig del af Danmarks Forskningsbiblioteksforenings
virke. Danmarks Forskningsbiblioteksforening er medlem af en række internationale organisationer
og foreningen har tradition for at være stærkt engageret i nordisk, europæisk og international virksomhed:
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) http://www.ifla.org/
Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog i IFLAs årsmøde og konference august 2009
i Milano ved foreningens næstformand Eli Greve.
Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog i ”The 3rd IFLA presidential meeting:
Access to Knowledge – networking libraries” 19.-20. Februar 2009 i Berlin ved foreningens
formand Per Steen Hansen.
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 (Ligue des Bibliothèque Européennes de Recherche) - http://www.kb.dk/liber/
Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog i LIBERs 38th Annual General Conference
‘Innovation through Collaboration’ 30 June - 3 July 2009, Toulouse University, France ved
foreningens kasserer Susanne Dalsgaard Krag.
EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) http://www.eblida.org/
Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog heller ikke i dette beretningsår i EBLIDAs
årsmøde (maj 2009 i Wien). Danmarks Forskningsbiblioteksforening støtter via Biblioteksparaplyen fortsat økonomisk Harald v. Hielmcrones deltagelse i det europæiske
(sam)arbejde vedr. ophavsret, som formidles igennem EBLIDA.
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Medlemskaber:

Det nationale og internationale samarbejde med andre biblioteksforeninger såvel på folke- som på
fag- og forskningsbiblioteksområdet er stadig højt prioriteret af Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse. Foreningen er således betalende medlem af en række danske og udenlandske paraplyorganisationer, således som det fremgår af den ovennævnte gennemgang af det nationale og
internationale samarbejde. Foreningens medlemskaber prioriteres og vurderes nøje hvert år. Det er
bestyrelsens opfattelse, at det har været såvel nødvendigt som givtigt for foreningen at deltage i
disse organisationer i beretningsåret: IFLA, LIBER, EBLIDA samt Biblioteksparaplyen.
Deltagelse i andre foreningers og institutioners møder, konferencer mv.:

Danmarks Forskningsbiblioteksforening har været inviteret til og repræsenteret på en række møder
og konferencer i beretningsåret:
Biblioteksstyrelsens biblioteksledermøde, 11.-12. november 2008, i Nyborg.
Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog ved bestyrelsesmedlem Ditte Jessing.
Kommunernes Skolebiblioteksforenings 75 års jubilæum. Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog ved bestyrelsesmedlem Christian Lauersen.
BiblioteksChefForeningens årsmøde, 5.-6. februar 2009, i Vejle.
Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog ved formanden Per Steen Hansen.
Bibliotekarforbundets generalforsamling, 1.-2. november 2008, i Nyborg.
Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog ved næstformand Eli Greve

På bestyrelsens vegne
Per Steen Hansen.
Formand
Århus, 4. september 2009
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