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Danmarks Biblioteksforenings udvalg  
”Bibliotekerne – indgangen til det digitale samfund” 
 
 

10.12.14 
 
Referat af møde torsdag den 04-12-2014 fra kl. 11-14  
 
 
Deltagere: Formand Evan Lynnerup (V) Roskilde, Else Søjmark (S) Norddjurs, Frederik 
Pedersen (O) Slagelse, Poul Henrik Hedeboe (F) Frederikssund, Erland Kolding Nielsen KB, 
Maria Sjøblom Aalborg Bibliotekerne, Sara Jørgensen Herning Bibliotekerne, Lone 
Knakkergaard Vejle Bibliotekerne. 
 
Afbud: Lena J. Jensen (V) Lejre. 
 

Dagsorden 
 
1.  Opfølgning og godkendelse af referat  

Bilag: Referat og oplæg fra sidste møde  
 

 Sagsfremstilling 
 Danmarks Biblioteksforenings ”Bibliotekerne – indgangen til det digitale samfund” 

holdt møde 16. september.  
 
Udvalget udarbejdede MÅL – RAMMER – HANDLING – disse er blevet behandlet af 
FU på deres strategiseminar i september og danner udgangspunkt for Strategi 2020 
og indsatsområderne for 2015, som repræsentantskabet godkendte på deres møde i 
november. 
 
Det blev vedtaget at indkalde til to møder inden årsmødet den 16. -17. april, hvor kun 
det første p.t. er planlagt. 
 
Endvidere blev det vedtaget at nedsætte en eller to arbejdsgrupper til at arbejde med 
udmøntningen af indsatsområderne og oplæg til workshop, som skal behandles på 
de næste møder. Disse er endnu ikke nedsat.  
  
DB har lavet en hjemmeside om udvalgets arbejde db.dk/bibliotekerne-indgangen-til-
det-digitale-samfund 
 

 Indstilling 
 

  Idéer til opfølgning på MÅL – RAMMER – HANDLING drøftes. 

 At det vurderes, hvor mange møder der er behov for inden årsmødet. 

 At det vurderes, om der skal nedsættes underudvalg nu og i fald hvordan de 
skal bemandes. 
 

 Afgørelse 
Der nedsættes en arbejdsgruppe til at planlægge workshop på årsmødet bestående 
af Lone Knakkergaard, Maria Sjøblom og Michel Steen-Hansen. 

 
2.  Digital Dannelse 

 

http://www.db.dk/digitalsamfund20140916
http://www.db.dk/files/dbf.dk/Bilag%20M%C3%A5l%20-%20Rammer%20-%20Handling.pdf
http://www.db.dk/files/dbf.dk/Strategi%202020%20-%20opl%C3%A6g%20til%20repr%C3%A6sentantskab.pdf#overlay-context=REP20140711
http://www.db.dk/bibliotekerne-indgangen-til-det-digitale-samfund
http://www.db.dk/bibliotekerne-indgangen-til-det-digitale-samfund
http://www.db.dk/files/dbf.dk/Bilag%20M%C3%A5l%20-%20Rammer%20-%20Handling.pdf
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 Sagsfremstilling 
 

 På sidste møde vedtog udvalget i MÅL – RAMMER – HANDLING – at der særligt 
skulle arbejdes med Bibliotekets rolle i digital dannelse, herunder skabe en definition 
af hvad digital dannelse betyder i en folkebibliotekskontekst, og hvad det indeholder 
ud over kompetencer. 
 
For at få en diskussion af dette vil formanden for Dansk IT Udvalget for Digitale 
Kompetencer komme med oplæg - Vicedirektør for koncern-IT Klaus Kvorning 
Hansen 
http://dit.dk/Om_DIT/Organisation/Udvalg/Udvalget_for_digitale_kompetencer.aspx  
 

Et andet indsatsområde udvalget skal arbejde med er Borgernes adgang til digitale 
materialer og informationer. 
Til at belyse dette område, og give en oversigt over ophavsretsforhold, har vi bedt 
chefkonsulent i DB Hellen Niegaard komme med oplæg.  
 

 Indstilling 
At udvalget drøfter, hvilke elementer der skal arbejdes videre med og i hvilken form.  

 
 Afgørelse 

Oplæggende blev drøftet og danner baggrund for det videre arbejde med workshop 
på årsmødet. De kan begge ses på db.dk/bibliotekerne-indgangen-til-det-digitale-
samfund 
 

 
3.  Workshop på Årsmøde  

 
 Sagsfremstilling  
 Udvalget besluttede at skabe en workshop på DB’s årsmøde i Aarhus den 16.-17. 

april 2015. 
 
En sådan workshop kunne naturligt behandle udvalgets indsatsområder, særligt de 
to første som også danner udgangspunkt for DB Strategi 2020 
 
Bibliotekets rolle i digital dannelse 

 Skabe en definition af hvad digital dannelse betyder i en 
folkebibliotekskontekst, og hvad det indeholder ud over kompetencer. 

 Arbejde på at afdække bibliotekernes opgave i forhold til at styrke 
Danskernes Kompetencer (og læsefærdigheder generelt) ud fra SFI 
rapporten Danskernes Kompetencer. 
 

Borgernes adgang til digitale materialer og informationer 

 Skabe en definition af biblioteksbegrebet ”fri og lige adgang” i en digital 
tidsalder. 

 Ophavsretsloven; i forhold til indkøb og udlån af fysiske materialer har 
bibliotekerne en undtagelse ift. ophavsretten. Hvordan kan denne udvikles til 
at omfatte digitale materialer? 

 At se på den internationale udvikling i digitale udlånsmodeller og 
ophavsretslovgivninger med udgangspunkt i EBLIDA-arbejdet om emnet. 

 At afdække fordele og ulemper ved forskellige modeller for udlån af digitale 
materialer, herunder anbefalinger af hvilken type friktion der foretrækkes. 

 

http://www.db.dk/files/dbf.dk/Bilag%20M%C3%A5l%20-%20Rammer%20-%20Handling.pdf
http://dit.dk/Om_DIT/Organisation/Udvalg/Udvalget_for_digitale_kompetencer.aspx
http://www.db.dk/bibliotekerne-indgangen-til-det-digitale-samfund
http://www.db.dk/bibliotekerne-indgangen-til-det-digitale-samfund
http://www.db.dk/files/dbf.dk/Bilag%20M%C3%A5l%20-%20Rammer%20-%20Handling.pdf
http://www.db.dk/files/dbf.dk/Strategi%202020%20-%20opl%C3%A6g%20til%20repr%C3%A6sentantskab.pdf#overlay-context=REP20140711
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Og lade begge emner indgå i rammen ”Bibliotekets rolle som borgernes indgang til 
det digitale samfund”. 
 
På årsmødet i Aarhus, vil udvalget have mulighed for at lave en workshop på 1½ 
time fredag den 17. april. 
 
Udvalget skal drøfte, hvilken form for workshop de ønsker samt hvilke eksterne 
kræfter, der kan inddrages. 
 
På sidste møde drøfter udvalget, om de ønsker at arbejde videre med at reformulerer 
de digitale principper og evt. lade det være udgangspunkt for et oplæg til DB’s 
årsmøde i Aarhus den 16.-17.april 2015 Se DB’s Digitale biblioteksprincipper 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes og der laves oplæg til workshop 
 

 Afgørelse 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe som laver oplæg til workshop på årsmødet, som 
sendes til udvalget og behandles via mail. Det vurderes ligeledes, hvornår der vil 
være behov for næste møde, og der udsendes derefter doodle til udvalget. 
 
I workshoppen skal prioriteres og udgangspunktet kunne være en række dilemmaer 
f.eks. i forhold til Dansk ITs udvalgsarbejde med katalog over hvad Digital Dannelse 
indeholder - som Klaus Kvorning Hansen nævnte de var i gang med og hvor der ville 
komme en publikation primo 2015. Dette kunne evt. danne udgangspunkt for oplæg 
og debat. 
 

• Kompetenceområde 1 handler om at indsamle og håndtere information, og 
det fokuserer på de receptive og organisatoriske elementer af 
informationsbearbejdning og -håndtering.  

• Kompetenceområde 2 handler om at producere og udveksle information, og 
det fokuserer på at anvende computere som produktive redskaber til at 
tænke, skabe, samarbejde og kommunikere. 

 
Et andet udgangspunkt kunne være borgernes adgang til information når den bliver 
digital – f.eks. e-bøger men også nyheder og databaser, samt om det forandre 
bibliotekets rolle. Det kunne der laves oplæg om med udgangspunkt i Jakob Heide 
Pedersens oplæg på sidste møde. 

  
 Eventuelt 

 
 
 
Evan Lynnerup        Michel Steen-Hansen 
Formand for udvalget       Direktør DB 
Bibliotekerne – indgangen til det digitale samfund 
 

http://www.db.dk/files/dbf.dk/Digitale%20Biblioteksprincipper.pdf

