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8.  Internationalt 
  

a. EBLIDA 
Bilag: EBLIDA web – vedhæftet: eksempel på Mail til EU Vigtig 
afstemning den 16. juni - ophavsret og betydningen for e-bøger 
 

 Sagsfremstilling 
 Danmarks Biblioteksforenings formand er blevet valgt til Executive 

Committee i EBLIDA - The European Bureau of Library, Information and 
Documentation Associations – i forbindelse med årsmødet i Riga. 
 
EBLIDA er en europæisk biblioteksforening, hvis primære formål er på 
EU-niveau at sikre borgerne adgang til information og kultur via 
bibliotekerne, især på ophavsretsområdet. EBLIDA er specialist i 
ophavsret og den tilhørende lovgivnings indflydelse på bibliotekernes 
arbejde. 
 
Steen har understreget at det for ham drejer sig om borgernes adgang til 
viden og adgang til at deltage i den demokratiske proces, som er under 
pres i et stadigt mere digitalt samfund, fordi bibliotekerne ikke har en 
lovbestemt ret til at give adgang til viden, når den bliver digital. 
Bibliotekerne har f.eks. ret til at købe og udlåne fysiske bøger, men den 
ret har bibliotekerne ikke med e-bøger. Derfor er det dyrt fordi 
ophavsrethaverne, typisk forlag, så selv kan sætte prisen på digitale 
materialer og nægte at sælge til bibliotekerne. Han har har derfor som 
medlem af EBLIDAs bestyrelse proklameret at han vil arbejde for at 
styrke bibliotekernes mulighed for at give borgerne digital adgang til 
viden, kultur og information på samme vilkår, som de i dag har til trykt 
materiale. 
 
På e-bogsområdet ser jeg også store muligheder for at der på europæisk 
niveau, med EBLIDAs mellemkomst og med afsæt i de danske erfaringer, 
etableres bedre forretningsmodeller biblioteker og rettighedshaverne 
imellem, i samarbejde med europæiske politikere. 
 
I den forbindelse rejser der sig en række spørgsmål som FU bør forholde 
sig til. Hidtil har DB holdt sig uden for den Europæiske kampagne The 
Right to E-read primært på baggrund af tonen og den indvirkning en 
sådan tilslutning kunne have på det Danske forhandlings klima, men 
strategien er under forandring fra EBLIDA, da man forsøger at skabe en 
større direkte politisk dialog med både Europaparlamentarikerne og de 
nationale parlamentarikere.  
 
I den forbindelse har DB fremsendt mail til alle de danske 

http://www.eblida.org/
http://www.eblida.org/e-read/home-campaign/
http://www.eblida.org/e-read/home-campaign/


europaparlamentarikere vedr. afstemning den 16. juni - ophavsret og 
betydningen for e-bøger, hvor de skal stemme om planerne for nye 
rammer for fælles europæisk copyright.  
 
På mødet vil Steen B. Andersen lægge op til drøftelse af DB fremtidige 
position i EBLIDA og de fælles kampagnmer, samt hvordan vi 
fremadrettet kan skabe en større sammenhæng mellem FU og det 
europæiske arbejde.  
 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes og der arbejdes på en beskrivelse for afrapportering til FU 
og under hvilket mandag formanden kan handle i den Europæiske 
bestyrelse.  
 

 Afgørelse 
 

b. IFLA 
Bilag: IFLA web   
 
Sagsfremstilling  
IFLA har netop afsluttet valg til de styrende organer og alle de danske 
kandidater opnåede et flot personligt stemme tal og er alle tre blevet 
valgt. 
 
Governing Board: Kirsten Boelt  
Public Library: Jacob  Lærkes 
Libraries for Children and Young Adults Section: Søren Dahl, Odense  
 
Se yderligere resultater: 
Results of the election of President-Elect 2015-2017 
Results of election of Governing Board 2015-2017 
 
 
I år afholder IFLA sin verdenskongres i Cape Town. DB yder støtte til de 
danske repræsentanter der er valgt til bestyrelse og sektioner. Fra DB 
deltager yderligere formand, direktør og chefkonsulent Hellen Niegaard. 
Da konferencen kolliderer med Kulturmødet på Mors, vil de ikke deltage i 
de sidste to dagen af konferencen. DB arrangerer igen i år en middag for 
alle de danske deltagere (de eksterne deltager betaler selv) 
 
På IFLA i Lyon 2014 havde Tænketanken Fremtidens biblioteker en 
poster. I år har Tænketanken, i år har Tænketanken fået fondsstøtte til at 
lave en udstilling i Cape Town, samt støtte til lederens rejse. Udstillingen 
vil omhandle rapporten Folkebibliotekernes samfundsmæssige værdi, 
som også er blevet oversat til Engelsk se UK Version   
 

  
  
 Indstilling 

Sagen tages til efterretning 
 

 Afgørelse 
 

 

http://www.ifla.org/
http://www.ifla.org/node/9591
http://www.ifla.org/node/9590
http://conference.ifla.org/ifla81/
http://fremtidensbiblioteker.dk/in-english/
http://fremtidensbiblioteker.dk/in-english/
http://fremtidensbiblioteker.dk/wp/wp-content/uploads/2014/07/Samle_final_opslag_UK.pdf

