
Referat - Biblioteksparaplyen 
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11.12.15 
Referat  fra mødet den 13/5-15. 
Mere om medlemmer og møder i paraplyen db.dk/biblioteksparaplyen  
 
Medlemmer 
Bibliotekarforbundet: Tine Jørgensen, Bruno Pedersen 
Bibliotekschefforeningen (Afbud) 
Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen (referat) 
Dansk Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker Nils Thidemann 
HK Kommunal, ”Skole, Kultur & Bibliotek” Linda Rasmussen 
HK/STAT. TR-kollegiet for De Statslige Biblioteker og Arkiver 
Kommunernes forening for Pædagogiske læringscentre Liselotte Hillestrøm, Gitte Frausing 
 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker var indbudt Lotte Hviid Dyhrbye deltog 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat  
Referat og bilag: Informationsundervisning - Learning Management -Høringsvar fra mødet den 13. 
maj 2015. 
 
Afgørelse: 
Referat godkendt. 
Endvidere blev det besluttet at forlænge Tine Jørgensens formandsperiode sådan at hendes 
funktionsperiode er to år og udløber med udgangen af 2016  

 
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, 
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som vi endnu ikke har beskrevet eller fundet formen på. 
 
På dette møde vil vi forsætte temaet og kl 11.00 have følgende oplæg 
 
Informationskompetence – et potentielt læringsfelt bredt i biblioteksverdenen 
I et fælles oplæg vil direktør Per Hasle og lektor Hans Elbeshausen, begge fra IVA, give nogle 
refleksioner om informationskompetence, læring og biblioteker. Yderligere beskrivelse kan ses af 
vedhæftede 
 
Afgørelse: 
Oplægget drøftet – (Hans Elbeshausen PP vedhæftet) 
 

3. Tænketanken Fremtidens Biblioteker 
Tænketanken blev i første omgang etableret som et 2-årigt projekt fra oktober 2013- februar2015. 
Siden har der været arbejdet på en model for en ny tænketank. Der lykkedes fra første oktober, 
hvor Lotte Hviid Dyhrbye er ansat som leder. På mødet vil hun kort orientere om Tænketanken og 
dens arbejde. Tænketanken er et toårigt projekt og fortsætter frem til okt. 2017. 
 
Partnerne bag Tænketanken er Bibliotekschefforeningen,  Bibliotekarforbundet, IVA og Danmarks 
Biblioteksforening, 
 
Se oversigt over aktiviteter i Tænketankens første fase her 
 
Afgørelse: 
Lotte Hviid Dyhrbyes orientering taget til efterretning. HK og Kommunernes forening for 
Pædagogiske læringscentre ytrede interesse for at deltage. Dette indledes der dialog omkring.  
 

4. 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.. (hvor i læring også indgår). 
 
Afgørelse: 
Tænketanken arbejder med oplæg til en ”kompetencestafet” hvor vi i de enkelte organisationer 
sætter fokus på hvad der skal til for at  personalet lære at lære og lære fra sig. 
 
Næste gang sættes der fokus på Pædagogiske Læringscentre. Deres formand inviteres sammen 
med en repræsentant for Danmarks Læreforening 
 

5. 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 
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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: 
Michel orienterede om kulturmøde og folkemøde. 
På Folkemødet 2016 Fremover vil BF, BCF, Statsbiblioteket, KB og centralbibliotekerne deltage og 
skabe en debat dag i Kulturens Telt. 
 
Temaer: 
Hvad sker der med kulturen når verden bliver digital: 
Læring – hvilken rolle spiller bibliotekerne 
Bibliotekerne set i lyset af kulturbesparelserne  – hvad vil i med dem kære politikere, skal det være 
tomme huse som borgerne bruger eller skal der også være personale.  
Kulturens betydning for sundhed –  
 
Kulturmøde 2016. DB overvejer hvordan de deltager. BF planlægger at deltage, men arrangerer 
ikke egne debatter. 
 

 
 
 
6. 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  
 
Afgørelse: 
Orientering taget til efterretning 

 
 

b. EBLIDA 
Formanden for DB Steen B. Andersen er blevet valgt til EBLIDA Executive Committee  
 
Afgørelse: 
Orientering taget til efterretning 
 
 

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.  
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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 
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. 
 
Afgørelse 
Orientering fra Michel drøftet og taget til efterretning, men bemærkning om at DB 
udsender oplæg til fælles initiativer, når de finder det betimeligt.  
 
 

7. Orientering: 
 

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

Der skal udsendes doodle til mødeplan næste året . Et i første kvartal, og et 2./3 kvartal og et 
sidst på året. Mødetiden udvides fra 2 til 3 timer. 
 

Tine Jørgensen og Michel Steen-Hansen 


