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Internationale arbejdsgruppe 
 
 

16.12.16 
 
TID: fredag den 16/12 fra kl. 10:00 – 12:00 
STED: Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 2. sal, 1463 København K. 
 
Siden sidst 
Referat fra seneste møde den 23. november 2015 kan hentes her. 
 
Du får hermed udkast til dagsorden for næste møde. Du er meget velkomne til at fremsende 
yderligere fra dit arbejde i de enkelte sektioner og bestyrelser, som du mener har relevans 
for vores arbejde.  
Skulle du være blevet forhindret i at deltage på mødet, bedes du meddele dette hurtigst 
muligt. 
 
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 
 
Referat: 
 
Til stede: Steen B. Andersen, Kirsten Boelt, Søren Dahl, Jakob Lærkes, Michel Steen-Hansen 
(ref.), Hellen Niegaard og Michael Hartz Larsen 

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. 
 
Afgørelse 
Sagen drøftet og det blev besluttet ikke at holde flere møder inden fællesmøde med 
FU i foråret/sommeren 2017.  

2. IFLA 
Evaluering af IFLA 2016 i Columbus og planlægning af næste års IFLA i Polen 
 
Orientering fra bestyrelses- og sektionsmedlemmer, som hver især kommer med 
oplæg til aktuelle problemstillinger der arbejdes med, den nye IFLA strategi samt bud 
på hvordan vi skaber sammenhæng til DB og FU’s øvrige arbejde. 
 
Følgende medlemmer er valgt til IFLAs styrende organer, som er på valg næste år: 
Kirsten Boelt i Governing Board 
 
 

http://www.db.dk/
http://www.db.dk/files/20151123%20International%20arbejdsgruppe%20Referat.pdf
http://www.db.dk/international-arbejdsgruppe
http://www.db.dk/files/DB%20International%20strategi%202015.pdf
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På valg i 2018 er: 
Søren Dahl, Odense, Libraries for Children and Young Adults Section 
Jacob Lærkes, Gladsaxe, Public Library Section 
 
Ideer og initiativer forud for IFLA 2017 i Wroclaw, Polen; papers, posters mm. 
Hvordan får vi flere danskere involveret i arbejdet? 
 
Afgørelse 
IFLA-arbejdet i GB og bestyrelser har forandret sig, der er flere møder regionalt. De 
enkelte medlemmer skal mere i arbejdstøjet og skabe kontakt regionalt og nationalt 
til de enkelte medlemmer.  
 
Søren, Jakob og Kirsten orienterede om det aktuelle arbejde i GB og sektioner. 
Generelt mangler der folkebiblioteksindhold på IFLA konferencen.  

Kirsten laver oplæg til FU om den nye IFLA strategi efter IFLA mødet ultimo marts 
2017.  
Her opfordres FU til at lave IFLA tema hvor man drøfter DB input til IFLA strategien, 
hvor DB’s to øvrige IFLA repræsentanter inviteres til at komme med oplæg fra 
sektioner. 

International arbejdsgruppe diskuterede hvem DB skal støtte i valg til GB og formand 
for IFLA, og er enige om at der generelt mangler nye kandidater.  
Christine Mackenzie stiller op som formand. 
Andre kandidater blev drøftet og om DB skal prikke nogen. Vi afventer det nordiske 
møde, før vi gør yderligere. 
 
Kirsten Boelt genopstiller ikke til Governing Board. Fra Danmark arbejder vi på at 
finde en ny kandidat. Jacob Lærkes udtrykte interesse, men vil gerne vente til næste 
valg.  
Marie Østergaard og Rolf Hapel blev nævnt. Alternativt kunne vi støtte Torbjørn 
Nielsen, stadsbibliotekar Malmø.  
 
DB udsender call til posters og papers som oplysning om man kan søge støtte i DB 
fond.   
  

3. EBLIDA 
Steen orienterer om det aktuelle arbejde i EBLIDA, særligt i forbindelse med 
reformarbejdet omkring Det digitale Indre Marked.  
Samt om den aktuelle dom fra Holland, der sidestiller digitale udlån med fysiske.  
EU-Domstolen i Luxembourg har nemlig afgjort, at der principielt ikke er nogen 
forskel mellem udlån af en papirbog og udlån af en e-bog. Sagen var anlagt af den 
Hollandske Biblioteksforening (the Netherlands Association of Public Libraries (VOB)) 
mod the Dutch Public Lending Right Office (Stichting Leenrecht)). 
Dommerne fulgte dermed anbefalingerne fra den europæiske generaladvokat fra juni 
i år. Se mere her 
 
 

http://2017.ifla.org/
http://www.db.dk/dom-fra-eu-domstolen-udl%C3%A5nsrettighederne-e-b%C3%B8ger-er-de-samme-som-papirb%C3%B8ger
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Afgørelse 
Steen orienterede om arbejdet og den mere strategiske og direkte politiske indsats 
rettet mod EU parlamentet og arbejdet omkring EU copyright. Men der mangler 
power i forhold til at der er et sekretariat, bestående af en direktør og en assistent.  
Endvidere om samarbejdet med organisationen PL2020.  
 
Der bør arbejdes mere med at lægge en offensiv strategi om betydningen af EU-
dommens for at sidestille digitale og fysiske materialer og den afsmittende effekt på 
den fremtidige ophavsret i EU og Danmark. 
 
DB opfordrer de enkelte biblioteker til at melde sig ind i EBLIDA og støtte arbejdet.  
 
EBLIDA – årsmødet 2017 afholdes til maj i Aarhus 
 

4. Det nordiske samarbejde  
Orientering om mødet den 16.-17. januar 2017, hvor Steen og Michel deltager. Her 
skal drøftes fælles nordiske tiltag i forbindelse med Copyright og de forestående valg 
til IFLA og EBLIDA 

 

Afgørelse 
Der blev orienteret om mødet og at vi forsøger at lave en fælles front om kandidater 
jf. pkt. 2 
  

5. UNESCO 
UNESCO Nationalkommissionen i Danmark er blevet nybeskikket og der er kommet 
ny formand, Bo Manderup-Jensen, der har haft en lang karriere i Bruxelles, bl.a. som 
direktør, generaldirektør og kabinetschef for EU-Parlamentets formand og 
chefrådgiver for EU-kommissionens daværende formand J. M. Barroso. 
 
Michel er blevet genbeskikket og vil orientere om arbejdet som i høj grad kredser 
omkring FN internationale udviklingsmål og hvordan de implementeret, også på 
nationalt plan.  
 
Afgørelse 
Michel orienterede kort om arbejdet  

 
Evt. 
Intet 

 
 

Michel Steen-Hansen 
 


