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Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat  
Referat og bilag: Informationsundervisning - Learning Management -Høringsvar fra mødet den 13. 
maj 2015. 
 

 
TEMA 
 
2. Biblioteket og Læring 

 
 
TEMA - Biblioteket og Læring 
 
Sagsfremstilling: 
Vi forsætter vores tema om læring i bibliotekerne og overvejer, hvordan vi laver et fælles projekt, 
hvor vi får sat fokus på den specielle form for læring der foregår i bibliotekerne, og som 
bibliotekerne kan understøtte i mange sammenhænge. Både det private bibliotek i virksomheden, 
fag- eller forskningsbiblioteket på uddannelsesinstitutioner, det Pædagogiske Læringscenter på 
folkeskolen og folkebiblioteket over for lokalsamfundet og dets institutioner. 
 
Men hvad er det specielle biblioteket har at byde på, når det kommer til læring og hvilke 
kompetencer skal være til stedet på biblioteket.  
 
Det forfulgte vi I februar på konference om ”Folkebibliotekerne og folkeskolereformen” samt på 
sidste Biblioteksparaplymøde, hvor der var oplæg fra Jette Fugl, KUBIS og Bonnie Frisendahl, Novo 
Nordisk Information scientist - Global Information & analysis,  
 
På mødet besluttede vi at forsætte temaet for at skabe grundlaget for et fælles eksternt projekt, 
som vi endnu ikke har beskrevet eller fundet formen på. 
 
På dette møde har vi derfor bedt Jette Hyldegård, lektor og studieleder på IVA, kommer med oplæg 
om hvilke kompetencer de uddanner deres kandidater til at have i forhold til læring i bibliotekerne. 
Hvordan tænkes læring ind i uddannelsen. Både ift. kompetencer indenfor didaktik, men også 
omkring, kompetencer indenfor det vi lærer fra os: informationskompetencer 
(informationssøgning, citationer, kildekritik, ophavsret).   
 
 
Afgørelse: 
 
 

http://www.db.dk/files/dbf.dk/20141030%20Biblioteksparaplyen%20Referat%20%282%29.docx#overlay-context=paraply-301014
http://www.db.dk/files/dbf.dk/141030%20Biblioteksparaplyen%20Bilag%20Lone%20Knakkergaard.pptx#overlay-context=paraply-301014
http://www.db.dk/biblioteksparaplyen
http://www.db.dk/files/dbf.dk/20150513%20Biblioteksparaplyen%20referat_0.pdf#overlay-context=paraply-130515
http://www.db.dk/files/dbf.dk/Biblioteksparaplyen_%20Informationsundervisning%20i%20en%20global%20virksomhed_0.pptx#overlay-context=paraply-130515
http://www.db.dk/files/dbf.dk/Indlejring%20i%20Learning%20Management%20System_KUPP_0.PPTX#overlay-context=paraply-130515
http://www.db.dk/files/dbf.dk/H%C3%B8ring%20over%20udkast%20til%20bekendtg%C3%B8relse%20om%20biblioteksafgift%20-%20Danmarks%20Biblioteksforening_0.pdf#overlay-context=paraply-130515


3. Konferencestafetten Læring 
Tine præsenterer på mødet en idé om en ” Læring stafet”, som kan udvikles således at 
læringsbegrebet kan integreres/arbejdes med i de forskellige konferencer igennem året: BCF, DB 
Topmøde, DFFU, KFPLC  årsmøde, BF GF/Faglig landsmøde, HK Fagkonference mv.. 
 
Ikke nødvendigvis som et hovedtema, men som et delelement ift. hvordan vi kan debattere, 
hvordan vi: advokere/promovere, sikre kompetencer, fokus på projekter m.m.   Og sikre at alle 
forstår (både internt og eksternt) bibliotekets rolle ift. denne agenda, men også at der fortsat sikres 
at biblioteket også er litteratur, kultur m.m.. (hvori læring også indgår). 
 

4. Folkemøde og Kulturmøde 
 
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. 
Der vil blive orienteret om Bibzonens status på mødet, og vi drøfter fælles temaer som vi fra 
paraplyen gerne vil fremme.  
 
DB har i de sidste år også deltaget på Kulturmødet på Mors. På mødet vil de orienterer om deres 
erfaringer med henblik på, om vi fremover skal lave noget i fælleskab. 
 
Afgørelse: 

 
 
5. Internationalt 

a. IFLA. 
Fra Danmark er følgende kandidater blevet valgt til IFLA: 
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 
 
Der har været afholdt Annual Conference i August hvor bl.a. Tænketanken Fremtidens 
Biblioteker havde en Poster. På mødet vil der blive orienteret om mødet og aktuelle planer 
for IFLA og deres fremtidige vision  

 
 

b. EBLIDA 
Formanden for DB Steen B. Andersen er blevet valgt til EBLIDA Executive Committee  
 
 

c. EU kommissionernes udspil copyright 
I EU er der planer om at skabe et digitalt indre marked i Europa. I forlængelse af disse 
planer er der også debat om de fremtidige ophavsrets regler, hvilket kan få store 
konsekvenser for bibliotekernes muligheder for at købe og udlåne materialer, specielt i 
forhold til digitale materialer som e-bøger. I øjeblikket har bibliotekerne ret til at købe og 
udlåne alle fysiske bøger, hvilket også er fastslået i EU Infosoc direktiv fra 2001 – det 
gælder imidlertid ikke for digitale materialer.  
 
I den forbindelse har DB endnu engang haft kontakt til alle de danske EU parlamentarikere 
og opfordret til at støtte Julia Redas rapport, der opfordrer til en ændring i den europæiske 

https://www.statsbiblioteket.dk/folkemode
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_da.htm
http://www.danmarksbiblioteker.dk/Default.aspx?ID=1801


lovgivning om ophavsret, den 16. juni 2015 fra et bredt flertal af medlemmerne af 
Retsudvalget for Europa-Parlamentet 
 
Rapporten foreslår blandt andet, at der indføres nye copyright undtagelser som f.eks.: 
• giver biblioteker og arkiver effektiv digitalisering af deres bedrifter 
• tillader udlån af e-bøger via internettet. 
 
Disse undtagelser er afgørende for udviklingen af effektive biblioteksydelser i den digitale 
tidsalder. 
 
Den 9. juli var der på plenarmøde i Europa-Parlamentet ligeledes flertal for at bakke op om 
anbefalingerne. 
 
På mødet vil direktøren orientere om de aktuelle problemstillinger og lægge op til, hvordan 
udvalget kan støtte op om bibliotekernes muligheder for fortsat at stille materialer til 
rådighed for borgerne. 
 
På mødet orienteres om udspillet, og det overvejes endnu en gang om paraplyen skal gøre 
noget fælles. 
 
 
 

6. Orientering: 
 

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

 
Tine Jørgensen og Michel Steen-Hansen 


