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International arbejdsgruppe 
 

 
13.11.15 

 
 
 
 
TID: Mandag den 23. november fra kl. 9.30-ca. 11.30. 
STED: Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 2. sal, 1463 København K. 
 
Siden sidst 
DB internationale arbejdsgruppe afholdt møde i januar 2015, hvor de behandlede 
Internationale strategi, som efterfølgende blev vedtaget af FU. 
 
På dette møde indstillede de også nye kandidater til div. Internationale poster, som 
alle er blevet valgt.  
 
IFLA  
Governing Board: Kirsten Boelt  
Public Library: Jakob Lærkes,  
Libraries for Children and Young Adults Section: Søren Dahl, Odense 
 
EBLIDA 
Executive Committee af Steen B. Andersen, formand for DB 
 
UNESCO 
Nationalkommission Michel Steen-Hansen, direktør I DB (personligt udpeget af 
undervisningsministeren). 
 
Tillykke til jer derfor er der flere nye medlemmer velkommen til. 
 
I får hermed udkast til dagsorden, men I er meget velkomne til at fremsende 
yderligere fra jeres arbejde i de enkelte sektioner og bestyrelser, som I mener har 
relevans for vores arbejde.  
 
Vi skal også drøfte hvordan vi udvikler en sammenhæng mellem DB’s øvrige 
politiske arbejde og det internationale arbejde. 
 
International Arbejdsgruppe består af de medlemmer af internationale fora som DB 
støtter, samt af DB’s formandskab og direktør og chefkonsulent.  
Se kommissorium db.dk/international-arbejdsgruppe 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.db.dk/
http://www.db.dk/files/DB%20International%20strategi%202015.pdf
http://www.db.dk/international-arbejdsgruppe
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Forslag til Dagsorden: 
 

1. DB’s internationale strategi 
Michel Steen-Hansen præsenterer den Internationale strategi og de 
økonomiske rammer for det internationale arbejde.  
 
Vi drøfter hvilke behov medlemmerne har, og hvordan vi organiserer arbejdet 
fremover. 
 

2. IFLA 
På mødet opfordres de tre repræsentanter af IFLA til at komme med korte 
oplæg der indeholder deres indtryk og 
 
Tre minutter med tre fokus punkter for det fremtidige arbejde. 
 
Med udgangspunkt i disse oplæg drøftes de fremtidige fokusområdet og 
hvordan vi skaber en sammenhæng til DB og FU’s øvrige arbejde? 
 
Poster og Paper 
På IFLA i Capetown 2015 havde Tænketanken Fremtidens biblioteker en 
poster.  
 
Hvordan fremmer vi at flere danskere deltager i arbejdet? 
 
 

3. EBLIDA 
På mødet vil Steen B. Andersen orientere om EBLIDA og de aktuelle 
forhandlinger om copyright i EU, samt EU planerne om at skabe et digitalt 
indre marked. Det seneste møde i EBLIDAs Executive Committee blev afholdt 
i november. 
 
I øjeblikket er arbejdet også præget af en del møder med politiske 
repræsentanter i Folketinget og europaelement, vedr. den påtænkte revision 
af direktivet vedr. copyright kaldet INFOSOC. 
 
Arbejdet i Europa-Parlamentet er præget af den såkaldte Julia Redas rapport. 
 
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. Det har vi skrevet til alle MP’erne om og 
opfordret til at bakke op. 
 
Steen vil orientere om det aktuelle arbejde. 

http://www.db.dk/files/DB%20International%20strategi%202015.pdf
http://fremtidensbiblioteker.dk/in-english/
http://fremtidensbiblioteker.dk/in-english/
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4. Det nordiske samarbejde  
I det nordiske fælleskab forsøger vi at holde et årligt møde hvor formanden og 
direktøren deltage. Det næste er planlagt 10.-11. februar 2016. Disse møder 
suppleres af frokostmøder på IFLA en tradition som Danmark startede forrige 
år.   
 
Vi har i de sidste to år forsøgt at få revitaliseret det nordiske arbejde, og det 
lykkedes i år i januar at lave fælles aftaler om hvem vi støtte til diverse 
internationale poster.  
 

5. UNESCO 
Den danske UNESCO-nationalkommissions rådgiver regeringen om dansk 
UNESCO-politik. Nationalkommissionen sammensættes af op til 18 eksperter fra ”det 
civile samfund” inden for hvert af UNESCO's fagområder og repræsentanter for de i 
UNESCO-sammenhæng relevante ministerier. Se mere 
 
Hvert andet år er der Generalkonference i UNESCO hovedkvarteret i Paris. Michel vil 
orienterer fra mødet som blev afholdt i november i år.  
 

I kan se mere om min deltagelse her FN's kulturbevarende styrker #UNESCO 
 
 
 
Evt. 

 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Michel Steen-Hansen 

http://uvm.dk/Om-os/Ministeriets-internationale-arbejde/UNESCO/Den-danske-UNESCO-nationalkommission
http://biblioteksdebat.blogspot.dk/2015/11/fns-kulturbevarende-styrker-unesco.html

