
Referat  
 
Biblioteksparaplyen 
TID: onsdag den 13. maj fra kl. 13.30-15.30. 
HVOR: Bibliotekarforbundet, Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg. 

 
13.05.15 

Referat og bilag fra mødet den 30/10-14. 
Mere om medlemmer og møder i paraplyen db.dk/biblioteksparaplyen  
 
Rettelse: 
HK biblioteksudvalg rettes til ”Område for skole, bibliotek og kultur HK kommunal.” 
Kommunernes skolebiblioteksforening er blevet til ”Kommunernes forening for pædagogiske 
læringscentre” 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat  
 
Godkendt. 
 

2. Velkommen til en ny formand 
 
Sagsfremstilling: 
Som konsekvens af at BF har skiftet formand, har biblioteksparaplyen også skiftet formand, da BF 
formand også er formand for paraplyen året ud.  
 
Tine Jørgensen vil præsentere sine visioner for samarbejdet. 

 
TEMA 
 
3. Biblioteket og Læring 

 
 
TEMA - Biblioteket og Læring 
 
Sagsfremstilling: 
I februar afholdtes konference om Folkebibliotekerne og folkeskolereformen. På den konference 
blev der rettet fokus på en række udfordringer som f.eks. hvorfor man ikke ser flere organiserede 
samarbejder? Hvordan der udvikles gode modelforsøg så de kan komme i drift? Hvordan skabes 
den nødvendige faglige, ledelsesmæssige og politiske opbakning til at skabe mere samarbejde.  
 
Det er en dialog som forsat vil fylde i folkebibliotekssektoren.  
 
I andre dele af bibliotekssektoren er helt andre erfaringer. Til at belyse det vil der være to 
inspirationsoplæg som kan danne udgangspunkt for en fælles debat i paraplysen.  
  

Oplæg fra Jette Fugl, KUBIS – hvordan man som bibliotekar indgår i undervisnings-
/læringssituation på en forskningsinstitution 
 
Oplæg fra Bonnie Frisendahl, Novo Nordisk Information scientist - Global Information & 
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analysis, om hvordan biblioteket er en del af undervisning og forskning, samt hvordan 
man arbejder med læring 
 
Afgørelse: 
To fantastiske oplæg inspirerede til at arbejde videre med temaet. Der indkaldes til et 
ekstraordinært møde i biblioteksparaplyen og der i forbindelse med dette arbejdes med en 
ide om at udfærdige en hvidbog om emnet.  
 

4. Folkemøde 
 
Sagsfremstilling: 
En række biblioteker og biblioteksorganisationer har i de sidste år stået bag et fælles telt på 
Folkemødet kaldet Bibzonen. Se mere her 
 
Vi forsætter drøftelse af bibliotekernes virke på Folkemødet og evt. idéer til fremtidige indsatser. 
Og der vil blive orienteret om Bibzonens status på mødet.  
 
Afgørelse: 
Orienteringen taget til efterretning.  
 

5. Høring over udkast til bekendtgørelse om biblioteksafgift 
 
Sagsfremstilling: 
Efter længere tids arbejde (godt 2 år) har hurtigt arbejdende udvalg vedr. Biblioteksafgift nu barslet 
med en rapport med en række anbefalinger, som er sendt i høring med frist 14. maj.  
se NYT FORSLAG OM BIBLIOTEKSAFGIFT FOR E-BØGER OG DIGITALT UDLÅNT MUSIK 
 
Danmarks Biblioteksforening har lavet udkast til høringssvar som I kan se vedhæftet. Vi vil bede jer 
om at tilkendegive om I ønsker at være med og at sende substantielle indvendinger forud for 
mødet, da svaret skal sendes umiddelbart efter mødet.  
 
På mødet vil Michel Steen-Hansen kort gennemgå udvalgets arbejde og deres anbefalinger samt 
udkast til høringssvar. 
 
Afgørelse: 
Der er opbakning til høringssvar.  
 

6.  Internationalt 
a. IFLA 

Der er valg til de styrende organer i IFLA. 
Fra Danmark finansierer og støtter DB følgende kandidater: 
Governing Board – Kirsten Boelt, Aalborg og Næstformand i DB 
Public Library section Jakob Guillois Lærkes, Bibliotekschef, Gladsaxe Bibliotekerne  
Libraries for Children and Young Adults Section - Søren Dahl Mortensen, Odense. 

 
 

b. EBLIDA 
 
EBLIDA holder årsmøde og generalforsamling den 7. maj i Riga. Se mere her 
Her har DB også en kandidat:  
Executive Committee - Steen B. Andersen. 
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c. EU kommissionernes udspil copyright 
EU kommissionernes kom den 6. maj med udspil på copyrightområdet.  På mødet 
orienteres om udspillet. Skal paraplyen nedsætte en gruppe der kan arbejde med at 
temasætte ophavsretslove i biblioteksregi og arrangerer en fælles debat eller konference. 
 
Afgørelse 
Steen B. Andersen orienterede om, at han var valgt til EBLIDA’s bestyrelse (se mere) og gav 
en kort redegørelse om udspillet vedr. udespil fra EU om det digitale indre markedet. (se 
mere)  
 
 

7. Orientering: 
 

d. Gensidig orientering fra medlemmerne om emner med relevans for samarbejdet 
 
 

Tine Jørgensen og Michel Steen-Hansen 
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