Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg
Forretningsudvalgsmøde
TID: Mandag den 15. maj 2017 10:00 - 14:00
MØDESTED: DOKK1, Aarhus

REFERAT
Deltagere: Steen B. Andersen, Kirsten Boelt, Inge Dines, Paw Ø. Jensen, John Larsen,
Hans Skou, Referent: Michel Steen-Hansen
Afbud: Lars Bornæs, Claus Højrup, Martin Lundsgaard-Leth, Hanne Pigonska
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden og referat
Bilag: Referat af møde.
Sagsfremstilling
Godkendelse af referat af forretningsudvalgsmøde den 29.03.2017
Se dagsorden, referat og bilag på www.db.dk/FU20170123
Indstilling
Godkendes.
Afgørelse
Tiltrådt.

2.

DB kampagne uge 41 og Fake News-indsatsen
Bilag: Demokratikampagne2017 oplæg
Sagsfremstilling
FU og Repræsentantskabet har planlagt forløb og tema for en ny årlig
kampagne, som kulminerer i uge 41. Der har været afholdt ide workshop i
februar, med repræsentanter fra ca. halvdelen af landets folkebiblioteker.
Den bærende idé er at DB skaber rammerne for en fælles kampagne med
Danmarks Biblioteker som afsender, men det er lokalt man udfører og
udfylder rammerne.
DB skaber nogle fælles materialer, en stor landsdækkende startevent og
et fælles idékatalog, hvor vi hele tiden opfordrer til, at der bliver tilføjet
flere idéer.
Det hele kan ses på www.danmarksbiblioteker.dk
Det er også via denne site de enkelte kommuner kan tilmelde sig som
aktive i kampagnen. Fristen er 12. maj og d.d. er der tilmeldt
repræsentanter fra 46 kommuner.
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På mødet vil tidsplan og kampagneideer blive drøftet.
På Topmøde 2017 varmede vi op med at starte en række ”Fake News”
initiativer, som opvarmning til biblioteksuge 41.

DB vil løbende arbejde på at skabe flere
tiltag i den forbindelse, som FU er orienteret
om pr mail.
DB har udsendt ”sådan spotter du Fake
News” plakaten digitalt til alle biblioteker,
med mulighed om at de kan bestille den i
trykt udgave (gratis for medlemsbiblioteker)
DB producerer også 20.000 bogmærker
med guiden ”sådan spotter du Fake News”
og samme tekst som plakat – som vil kunne
bestilles via db.dk/bestil-fake-news-plakater
og DB er i gang med at lave forskellige
småfilm der kan bruges på hjemmesider og
på Facebook. Senere vil der også komme
en animationsfilm, skabt i samarbejde med
animationsskolen i Viborg og med støtte fra
Viborg Kommune.
DB laver også debatter om emnet under Folkemødet.
DB har desuden indledt et samarbejde med zetland.dk – idet deres
chefredaktør Lea Korsgaard udgiver en lille bog (en såkaldt single) med
titlen ”Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder ”
Den har DB (med støtte fra Trygfonden) købt nogle tusinde af. DB støtter
projektet med 15.000 kr. Bogen er udgivet af Lindhardt & Ringhof og har
DB, Trygfonden og Frirummet som samarbejdspartnere.
Dette laver vi til en event på Folkemødet, hvor Lea Korsgaard vil
præsentere bogen og efterfølgende uddeler vi den sammen med
bogmærker og evt. plakater til publikum, forud for debatten med
Kulturministeren (beskrevet nedenfor).
Vil vi også sende bogen ud til de enkelte biblioteker i f.eks. 100 stk.
(gradueret efter størrelse) som de kan uddele sammen med
bogmærkerne – og idéer til hvordan de kan bruge bogmærker, plakater
og bogen. Formen afhænger lidt af hvordan Trygfondens støtte må
bruges.
I forbindelse med EBLIDA konferencen i Aarhus kom der stor fokus på
Fake News initiativerne fra medier, hvor formanden var i Radioavisen, P1
eftermiddag, Politiken, JP og de fleste af Stiftstiderne
DB søger pt. andre samarbejdspartnere omkring kampagnen. Pt. er der
kontakt til Danske Gymnasier og DLF, samt dialog om at bidrage til at
skabe undervisningsmaterialer i forbindelse med et forskningsprojekt på
Syddansk Universitet.
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Direktøren orienterer om idéerne og FU drøfter ambitionsniveau og de
økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Koncept og slagplan drøftes og tilpasses FU’s beslutninger.

Afgørelse
Der er 51 kommuner der har tilmeldt sig inden tilmeldingsfristen som
udløber i dag den 15 maj. Fristens forlænges og Michel udsender
personlig mail til de enkelte ledere i kommuner, der ikke har tilmeldt sig.
Michel har i denne uge møde med Merete fra ImageConsult (IC),
hvorefter der laves en ny plan for det videre forløb. Der opdateres
løbende med aktiviteter på kampagne hjemmesiden
www.danmarksbiblioteker.dk
Event åbning – IC og Michel laver oplæg til den fælles nationale event der
kan åbne kampagnen – FU er parat til at afgøre eventens karakter pr
mail.
DB har lavet en lille Fake News film med pointerne fra Fake News
plakaten. Den kan bruges som udgangspunkt for at biblioteker,
kommuner og andre kan arbejde videre med den. FU opfordres til at
sende den til lokale produktionsmiljøer, for at få lavet andre kreative
småfilm skabt med lokalt udgangspunkt
Sekretariatet arbejder videre med film og andre Fake News elementer,
som underliggende aktivitet til bibliotekskampagne ugen.
3. Evaluering Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2017
Bilag: db.dk/2017
Sagsfremstilling
DB topmøde 2017 blev afholdt i Slagelse 29. og 30. april. På mødet
lægges op til en drøftelse af mødet.
På mødet havde DB temasat Fake News og alle deltagerne blev mødt af
plakater som denne.
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Deltagerne mødte også plakater
om, hvordan man kan lære at
spotte Fake News.
Temaet blev fulgt op dagen efter
topmødet med en aprilsnar, via
en pressemeddelelse om at man
ikke længere kunne låne
papirbøger på bibliotekerne pga.
en EU dom. Hvis man fulgte
linket i pressemeddelelsen ville
man komme til
www.db.dk/fakenews Den blev
delt flittigt på de sociale medier.
På mødet vil direktøren
gennemgå deltagernes
evaluering, samt det foreløbige
regnskab, som udviser et mindre
underskud som forventet.
Næste års Topmøde er den 12.
og 13. april i Herning. Det første
planlægningsmøde afholdes med kommunen og biblioteket i juni.
På næste topmøde er der ordinær generalforsamling og der skal
gennemføres en valghandling, derfor vil dette møde skulle udformes, så
der er plads til dette.
Indstilling
Sagen drøftes og de første idéer og temaer til næste års topmøde
planlægges.
Afgørelse
Sagen drøftet og evalueringen taget til efterretning. Sagen genoptages på
førstkommende møde med henblik på at skabe et fælles tema.
FU anbefaler, at man kun vælger geografisk placering 2 år ud i fremtiden.
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4. Regler for honorar og tabt arbejdsfortjeneste
Sagsfremstilling
I forbindelse med de seneste budgetdrøftelser har direktøren gjort
opmærksom på et forventet pres på anmodninger om at få dækket tabt
arbejdsfortjeneste.
Enkelte FU-medlemmer har søgt og fået tabt arbejdsfortjeneste, men ikke
i et omfang, der overstiger budgettet endnu.
Men der er er også andre der har forespurgt om tabt arbejdsfortjeneste i
forbindelse med repræsentantskabsmøder og topmøder.
Derfor lægges op til en drøftelse af hvordan fremtidens honorarregler skal
indrettes, samt hvordan de nuværende skal tolkes.
I de nuværende regler hedder det blot:
”Tabt arbejdsfortjeneste kan udbetales mod dokumentation fra
arbejdsgiver” – øvrige regler kan ses her
Indstilling
FU drøfter tolkning af regler om tabt arbejdsfortjeneste og hvordan
fremtidige regler skal udformes.
Afgørelse
Sekretariatet laver nyt oplæg til regler, hvor det præciseres at man kun
kan få tabt arbejdsfortjeneste for de møder i organer hvortil man er valgt,
således at man ikke kan få tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i
konferencer og topmøder, men kun for deltagelse i f.eks.
repræsentantskabsmøde under topmøde.
Der skal anmodes om tabt arbejdsfortjeneste senest en måned efter
mødets afholdelse.
Der kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste for mødes varighed og
transporttid, svarende til op til 7,4 timer pr dag.
5. Tænketanken Fremtidens Biblioteker
Sagsfremstilling
Tænketanken præsenterede den 24. april rapporten: ’Digitale
Biblioteksstrategier’. Rapporten er en undersøgelse af danskernes
digitale biblioteksvaner og brug: Hvad udfordrer og hvad understøtter de
digitale tilbud i det lokale?
Rapporten giver både indblik i tidens digitale tendenser og skal fungere
som værktøj for bibliotekerne til at udvikle den digitale kurs.
Rapporten viser bl.a., at vi i stigende grad har taget de digitale
bibliotekstilbud som e-bøger, lydbøger og film til os. Faktisk i en sådan
grad, at der på 3 år er sket en fordobling i antallet af borgere, der bruger
de digitale tilbud mindst én gang om måneden.
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Undersøgelsen spotter også andre tendenser, bl.a. at uddannelsesniveau
ikke er så afgørende for den digitale brug, som det traditionelt har været
for brugen af det fysiske bibliotek.
Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i samarbejde med
analysevirksomheden Moos-Bjerre & Lange udarbejdet den hidtil største
undersøgelse af borgernes brug af de digitale bibliotekstilbud som
eReolen, Filmstriben og Bibliotek.dk og en segmentering af digitale
befolkningsgrupper. Undersøgelsen viser, at folkebibliotekerne på kort tid
har været med til at ændre på danskernes digitale adfærd, når det gælder
biblioteksbrug, og at det digitale bibliotek rummer et vigtigt potentiale i
forhold til at tiltrække nogle af de borgere, som ikke bruger folkebiblioteket
i dag.
Man kan læse mere om resultaterne her
På mødet vil der blive orienteret om undersøgelsen og lagt op til en
drøftelse af hvordan resultaterne kan omsættes.
Indstilling
Sagen drøftes.
Afgørelse
Formanden pointerede, at vi skal arbejde mere med at fortælle om den
digitale omstillings betydning for at nå nye brugergrupper.
Man bør tænke resultaterne lokalt.
FU opfordrer til at der lokalt udarbejdes digitale biblioteksstrategier.
Direktøren tager det med til næste styregruppemøde i Tænketanken.
På næste FU møde anmodes lederen af Tænketanken om at deltage og
drøfte Tænketankes fremtid.
6. Folkemøde og Kulturmødet
Sagsfremstilling
Danmarks Biblioteksforening, Tænketanken, Centralbibliotekerne,
Bibliotekschefforeningen, Det Kongelige Bibliotek og Bibliotekarforbundet
samarbejde under navnet Danmarks Biblioteker om fælles debatarrangementer på Folkemødet. Vores scene i år bliver på Allinge Bibliotek.
De programpunkter som Danmarks Biblioteksforening har aktier i, ser ud
som følger:
Tid: Fredag den 16. juni kl. 15:00 - 16:00
Sted: Allinge Bibliotek Folkemødet
Hvordan sikrer vi borgernes digitale tryghed?
Vi er næsten alle online hele tiden. Den offentlige borgerservice er digital,
over halvdelen af befolkningen får deres nyheder fra Facebook, og vi
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accepterer gang på gang alenlange betingelser, hvor man skal afgive
personlige data som modydelse. Når vi færdes på nettet, efterlader vi os
spor, som kan udnyttes kommercielt og måske bruges imod os.
Hvem har egentlig ansvaret for befolkningens datasikkerhed og digitale
dannelse? Hvordan sikrer vi befolkningens privatliv på nettet? Hvordan
uddannes borgerne bedst til at passe på sig selv og deres data?
Og hvor står de kommercielle online-tjenester, når det kommer til
borgernes privatliv og datasikkerhed?
Deltagere:
Anette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk (bekræftet)
Pernille Tranberg (bekræftet)
Anders Thomsen, Microsoft (bekræftet)
Christine Sørensen, Google (ikke bekræftet)
Tine Jørgensen, formand Bibliotekarforbundet,
Moderator (bekræftet)
Arrangør: Danmarks Biblioteker
(Bibliotekschefforeningen, Centralbibliotekerne, Bibliotekarforbundet og
Danmarks Biblioteksforening)
Tid: Torsdag den kl. 20
Sted: Højskolernes Folkekøkken
Hvorfor har jeg altid ret?
- En aften i det digitale ekkokammer
Vi lever i digitale ekkokamre, hedder det sig, hvor vi kun bekræftes i det,
vi i forvejen mente. Og algoritmerne sørger for, at vi kun får mere af det,
vi selv har bedt om. Findes der overhovedet en fælles offentlighed
længere? – hvem har ansvaret og hvordan får vi bugt med algoritmen?
Vi tester den digitale offentlighed live under debatten – og lader panelet
kommentere.
Undervejs kommer der input fra Danmarks Biblioteksforenings aktuelle
undersøgelse om danskernes brug af de sociale medier og kendskabet til
de digitale sorteringsmekanismer i algoritmedemokratiet fra direktør
Michel Steen-Hansen.
Deltagere:
Mette Bock (KUM) (Bekræftet)
Christine Sørensen (Google)
Nikolai Sonne (DR/Zetland)
Arrangør: Højskolerne og Danmarks Biblioteksforening
Tid: Lørdag den 17. juni kl. 10:30-11:10
Sted: Allinge Bibliotek Folkemødet.
Den der råber lyver - Mediebrugerens manual til løgnens tidsalderDanmarks Biblioteker vil uddele bogen på folkemødet, og du må beholde
den.
Chefredaktør på Zetland Lea Korsgaard har skrevet "Den der råber lyver
– Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder" og sætter spot på
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medieudviklingen i det, nogle kalder ”det postfaktuelle samfund”.
Den er udkommet i et samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, som
samtidig har lanceret en nem guide til at spotte Fake News. Men som Lea
Korsgaard skriver i sin bog er Fake News "ikke bare et anliggende for
Facebooks algoritmer eller Trumps erklærede krig mod ‘mainstreammedier’. Hvad der er på spil i den nye medievirkelighed, er snarere noget
fundamentalt i en meningsfuld tilværelse, nemlig den tillid, som fæstner
ethvert menneske i et forpligtende fællesskab." Hvilke rolle spiller
biblioteket i den kontekst, både som indgang til viden og information, men
også som klassiske dannelsesinstitution?
Oplev chefredaktør på Zetland Lea Korsgaard og bibliotekschef I Kolding
Pia Friis biblioteksforeningens i samtale med direktør Michel SteenHansen
Deltagere:
Lea Korsgaard, chefredaktør Zetland
Pia Friis, formand for BCF og bibliotekschef i Kolding
Michel Steen-Hansen, direktør Danmarks Biblioteksforening
Arrangør: Danmarks Biblioteker
(Bibliotekschefforeningen, Centralbibliotekerne, Bibliotekarforbundet og
Danmarks Biblioteksforening)
Tid: Lørdag den 17. juni kl. 11:20 - 12:00
Sted: Allinge Bibliotek Folkemødet.
Public service, fake news og fællesskabets dannelsesinstitutioner
Vi lever i et online samfund, hvor de væsentligste nyhedskriterier er
hastighed og breaking news-overskrifter og hvor de sociale medier er
styret af delbarhed og klikpotentiale. Hvilke krav stiller det til
civilsamfundets klassiske institutioner såsom folkebiblioteket?
Hvilke krav stiller det til bibliotekariske kompetencer som kildekritik,
kulturformidling og dannelse i en stadig mere digital verden?
Hvordan udvider vi public service tænkningen til at inddrage den
traditionelle folkeoplysning, der skal sikre alle lige mulighed for at være
deltagende medborgere?
Debattører:
Kulturminister Mette Bock (Bekræftet)
Rasmus Nordqvist kulturordfører Alternativet (Bekræftet)
Lisbeth Knudsen, Mandag Morgen (Bekræftet)
Lea Korsgaard, Zetland (Bekræftet)
Steen B. Andersen (Bekræftet)
Moderator Troels Mylenberg (afbud)
Arrangør: Danmarks Biblioteker
(Bibliotekschefforeningen, Centralbibliotekerne, Bibliotekarforbundet og
Danmarks Biblioteksforening)
Praktisk:
Der er ikke arrangeret fælles transport, vi forsøger at bruge de busser,
der kører hver time mellem Allinge og Gudhjem, hvor vi har lejet
ferieboliger.
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På Folkemødet er der 6 medlemmer fra FU der deltager. I får senere en
opdateret liste med alt det praktiske.
Vi har overnatning i Feriecenter Gudhjem i to ferielejligheder, med tre
værelser i hver, så der bliver et mandehus og et kvindehus.
Vi mødes torsdag aften til middag kl. 21 i Gudhjem på Melsted badehotel
og ellers sørger I individuelt for mad, med mindre vi aftaler andet.
Desværre kan direktøren ikke deltage, da han skal i debat i Allinge.
Der skal tages stilling til om vi fortsat skal mødes torsdag aften i
Gudhjem.
Kulturmødet
Direktøren orienterer om planlægningen af Danmarks Bibliotekers
arrangement på Kulturmødet, hvor der er lidt mere uklarhed over program
og indhold, da Kulturmødearrangørerne endnu ikke har meldt ud, hvornår
hvilke debatter er planlagt.
Men der arbejdes fra bibliotekerne på et litteraturarrangement, et
børnelitteraturarrangement (disse er næsten færdigplanlagt) og der bliver
en masse børneaktiviteter arrangeret af bibliotekerne i region midt og
nord.
Måske supplerer DB med en debat om Biblioteket som den 5. statsmagt Public service, Fake News og fællesskabets dannelsesinstitutioner
Indstilling
Sagen drøftes og en færdig plan udarbejdes efterfølgende.
Afgørelse
Sagen drøftet og taget til efterretning.
7. Budgetopfølgning pr. 31.03.17
Bilag. Resultatopgørelse pr 31.03.17
Sagsfremstilling
På mødes vil direktøren gennemgå den udsendte resultatopgørelse.
Indstilling
Tages til efterretning.
8. Vederlag formandskabet
Sagsfremstilling
Drøftelsen af vederlag til formand og de to næstformænd.
I 2010 blev det principielt vedtaget af vederlaget til formanden skulle
svare til en udvalgsformand i en mellemstor kommune (Silkeborg). Det er
siden pristalsreguleret og betyder, at formand pt. udgør 15.000 kr.
månedligt, 1. og 2. næstformand 4.500 kr. månedligt.
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Men vederlagsreform og kommunesammenlægning har medført at
vederlaget i Silkeborg for kulturudvalgsformanden i dag er 248.248 kr.
Indstilling
Honorar til formandskabet drøftes og eventuelle økonomiske
konsekvenser anvises finansiering.
Afgørelse
FU vedtager at formandens honorar hæves, så det svarer til
kulturudvalgsformanden i Silkeborg med effekt fra 1. juni 2017, som
konsekvens af tidligere beslutninger. Udgiften finansieres af
kassebeholdningen i 2017, og fremadrettet budgetlægges det.
FU vedtager at fastlægge honorar til de to næstformænd, så de deler
halvdelen af formandens fremtidige honorar således, at de får 25% af
formandshonoraret med effekt fra 1. juni 2017.
9. Folkeoplysning og Folkebiblioteker som hinandens forudsætning
Sagsfremstilling
På det seneste har der været dialog med Dansk Folkeoplysnings Samråd
og en række af deres store medlemmer som LOF og AOF om de lokale
samarbejder mellem aftenskoler og biblioteker.
Direktøren har drøftet en rækker forskellige tiltag med DFS ledelse,
herunder at lave en undersøgelse som DB kan gennemføre om
samarbejder mellem biblioteker og aftenskoler ude i kommuner.
Endvidere at lave en fælles opfordring til kommuner, deres
folkebiblioteker og folkeoplysningsforbund.
Der er lavet følgende udkast som FU kan drøfte på mødet:
Den folkeoplysende lokale debat styrker demokratiet
Folkebiblioteker og folkeoplysning er grundpiller i folkestyret og det er her
man kan styrke den lokale debat og deltagelse, hvis man tænker en aktiv
demokratiudvikling.
Danmarks Biblioteksforening (DB) og Dansk Folkeoplysnings Samråd
(DFS) opfordrer nu kommunerne til at sætte mål for, hvordan biblioteker
og aftenskoler kan være med til at styrke demokratiet i en tid der bl.a.
udfordres af Fake News, filtre på de sociale medier og populistiske
strømninger.
I en tid, hvor demokratiet bliver udfordret på mange niveauer, er den
folkeoplysende tanke som grundlaget for folkestyret stadig vigtigere.
I dansk demokratisk tradition har den oplyste medborger altid været en
forudsætning. Aftenskoler, oplysningsforbund og folkebiblioteker vil derfor
gå sammen om at skabe fælles lokale udviklingsplaner, med fokus på
debatskabende aktiviteter, der skal sikre det folkelige engagement i det
lokale demokrati.
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Bag opfordringen står Danmarks Biblioteksforening og Dansk
Folkeoplysnings Samråd (Skal vi invitere andre med – landsforbund,
lederforeninger, fagforeninger????)
Med udgangspunkt i de 10 pct. af beløbsrammen som de folkeoplysende
foreninger afsætter til debatskabende aktiviteter samt bibliotekernes
debatarrangementer, lægges der op til at starte lokale debatter om
politiske problemstillinger, både af lokal, national og international karakter.
Alt sammen for at styrke det folkelige engagement i folkestyret og for at
imødegå de demokratiske udfordringer.
Samtidig med opstarten af de fælles debatskabende aktiviteter, opfordrer
Dansk Folkeoplysnings Samråd og Danmarks Biblioteksforening alle
landets kommuner til at lave lokale udviklingsplaner der skal styrke
samarbejdet mellem folkebibliotekerne og folkeoplysningen, for derved at
styrke den politiske debat og borgernes engagement i demokratiet.
Derfor opfordres alle landets byråd til at sætte folkeoplysning på
dagsordenen og sætte politiske mål for hvordan de ønsker, at
oplysningsforbund og biblioteker skal samarbejde for at styrke den lokale
debat.
Samarbejde til gavn for alle
Dansk Folkeoplysnings Samråd og Danmarks Biblioteksforening
opfordrer til, at biblioteker og folkeoplysning øger samarbejdet lokalt i
kommunerne. Resultatet vil både være en højere kvalitet i de tilbud,
borgerne kan benytte sig af og bedre udnyttelse af kommunens
ressourcer til livslang læring. Gennem dialog og konkrete aftaler mellem
de to områder kan der opnås en bedre effekt af den fælles
læringsindsats, til gavn for både virksomheder, borgere og kommunen.
Fælles udviklingsplaner mellem folkeoplysning og folkebiblioteker
Et styrket samarbejde via fælles udviklingsplaner vil blandt andet kunne
bruges til at definere individuelle roller og specificere områder for
samarbejde, hvorved både bibliotekerne og de folkeoplysende
organisationer vil kunne udnytte ressourcerne meget bedre.
DFS og DB anbefaler, at et nyt udviklingsgrundlag for samarbejdet bliver
et fælles mål om at styrke den enkelte borgers demokratiske deltagelse
og medborgerskab. Dette grundlag omfatter lærings- og
dannelsesprocesser for borgerne, som går på tværs af og opløser
folkebibliotekets og folkeoplysningens traditionelle lærings- og
dannelsesopgaver.
Samarbejde mellem biblioteker og folkeoplysning
Der er mange samarbejdsformer mellem de to områder, som har hvert
deres forskellige lokale udgangspunkter.
Der kan eksempelvis peges på:
• at skabe fælles debatskabende arrangementer, der sætter fokus
på aktuelle demokratiske problemstillinger
• at de folkeoplysende organisationers aktiviteter finder sted på
biblioteket
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•

•
•
•

at de folkeoplysende organisationer trækker bibliotekerne ind i
deres virksomhed og arrangerer læring- og undervisningstilbud,
der ligger i forlængelse af bibliotekernes introduktionstilbud.
Bibliotekerne og de folkeoplysende organisationer planlægger i
fællesskab aktiviteter, der har fælles interesse.
at de folkeoplysende organisationer og bibliotekerne koordinerer
aktivitetsplaner
at fælles aktiviteter også markedsføres og gennemføres som
fælles aktiviteter, f.eks. foredragsrækker og demokratirelaterede
debatarrangementer samt inddragende aktiviteter.
at udnytte biblioteket som hvervested for nye kunder til
undervisnings - og foreningsaktiviteter i de folkeoplysende
organisationer

Indstilling
Det afgøres om DFS og DB skal lave et fælles oplæg. Hvis det skal, så
tilrettes indhold, og en plan for formidling og involvering laves.
Afgørelse
Der er opbakning til at forsætte processen med at lave en fælles oplæg
sammen med DFS (og andre folkeoplysende aktører) til kommunerne,
men man skal kalde det samarbejdsaftaler om de fælles mål, frem for
udviklingsplaner for den lokale folkeoplysning. Men oplægget skal
reformuleres, med udgangspunkt i hvordan man skaber samarbejder.
Reformuleringen sendes til FU’s godkendelse.
10. BLIXEN PRISFEST og samarbejde med bibliotekerne
Sagsfremstilling
Blixenprisen er en nyere, dansk litteraturprisfest, som blev indstiftet i 2015
af Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere.
I år spiller bibliotekerne med da Litteratursiden, Bibliotekarforbundet og
Danmarks Biblioteksforening i samarbejde lancerer en ny pris, der hylder
landets professionelle litteraturformidlere.
'Årets indsats for litteraturformidling' kan for eksempel være en
bibliotekar, en underviser, en litteraturformidler eller -kritiker, som arbejder
via medierne, eller en boghandler.
Prisen ledsages af en landsdækkende kampagne #DuFårMigTilAtLæse
Kampagnen vil køre på sociale medier, og du kan være med til at fortælle
om de ildsjæle, som gør en særlig indsats for at smitte andre med
læseglæde.
Vinderen af den nye formidlingspris, der er på 30.000 kr. udpeges af en
jury på baggrund af indstillingerne. Prisen er en af de i alt 14 priser, der
overrækkes til Blixenprisfesten.
FU er invitere til BLIXEN PRISFEST den 19. maj 2017 i Den Sorte
Diamant i København.
Vi drøfter DB deltagelse og samarbejdet med forfatterforeningen i forhold
til dette arrangement og det arrangement DB lavede i samarbejde med
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dem på Christiansborg den 5. april om Hvad er god litteraturformidling?
Konference på Christiansborg
Indstilling
Sagens drøftes og der tages stilling til om DB fortsat skal være sponsor
for litteraturformidlingsprisen.
Afgørelse
Sagen udsat til næste møde.
Internationalt
11. EBLIDA
Bilag:
a
EBLIDA web
.
Sagsfremstilling
Evaluering af EBLIDA konferencen, som blev afholdt i Aarhus den 3. og
4. maj.
Direktøren orienterer om arrangementet og det foreløbige regnskab.
EBLIDA udsendte følgende slutdokument ”Aarhus Declaration”, vedtaget i
forbindelse med EBLIDAs council meeting på DOKK1 i Aarhus den 3. maj
2017 – se hele teksten her

Det forlyder at der er ved at komme et udspil fra kommissionen til en
Europæisk copyright reform, med en mere detaljeret indgang end det
overordnede udspil, der kom i september. Dette afventer vi, og der vil på
mødet blive orienteret om processen.
Indstilling
Sagens drøftes med henblik på fremtidige politiske tiltag både i forhold til
EU, Folketing og ministerium, samt planlægningen af konferencen i
Aarhus.
Afgørelse
Det forventes at konferencens underskud holder sig inden for den
bevilgede underskudsgaranti på 100.000 kr. Orienteringen taget til
efterretning.

b.

IFLA
Bilag: IFLA web
Sagsfremstilling
IFLA 2017 afholdes i Wroclaw, Polen. Ud over formand, direktør og
chefkonsulent Hellen Niegaard, deltager Hanne Pigonska, Inge Dinis og
Martin Lundsgaard-Leth.
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Kirsten Boelt har hidtil været det danske medlem i Governing Board, men
ønsker ikke at genopstille. I stedet har DB nomineret Knud Schulz, den
mangeårige leder af Aarhus Hovedbibliotek.
DB har lavet en række anbefalinger til valg til de styrende organer, som er
udsendt til de danske medlemmer.
På mødet drøftes anbefalingerne samt IFLAs arbejde med at skabe en ny
overordnet vision.
Danmarks Biblioteksforening, ved direktøren, er også inviteret til at
deltage i IFLAs Global Vision European workshop den 5. og 6 juli:
”The project was launched at a workshop in Athens, Greece, in April 2017
involving representatives of IFLA’s Professional Units. Following this
meeting, IFLA will host six regional workshops inviting representatives of
every country to attend.
The Global Vision European workshop will take place from 5-6 July in
Madrid, Spain. All costs including flights, accommodation and meals for
these days will be covered by IFLA. The workshop will be held in English
and is based on small table discussions. Fluency in English is essential
for you to be able to participate fully.
In the context of your participation in this program, IFLA is asking for your
commitment. You will find more details on the Global Vision project”
På mødet diskuteres den danske deltagelse i skabelsen af den fremtidige
IFLA vision.
Indstilling
Sagen drøftes og der tages stilling til DB involvering i skabelsen af den
fælles vision for IFLA.
Afgørelse
Direktøren deltager i den videre proces med vision for IFLA.
11.
•

•
•
•
•

Orientering om følgende aktiviteter i foråret
05-04-17 Dansk Forfatterforening med støtte fra Danmarks
Biblioteksforening.
Hvad er god litteraturformidling? Konference på Christiansborg
18-05-2017 Anden arrangør
Talkshow: I front for BF – historien, nutiden og fremtiden
19-05-2017 Tænketanken Fremtidens Biblioteker
Digital workshop
01-06-2017 Tænketanken Fremtidens Biblioteker
Digital workshop
11-06-2017 Anden arrangør
Next Library 2017
15 til 16-06-2017
Folkemøde

Danmarks Biblioteksforening • The Danish Library Association
Vartov • Farvergade 27D, 2. sal • 1463 København K • tlf. +45 3325 0935 • db@db.dk • www.db.dk

EVT.
Repræsentantskabsmødet i efteråret fastlægges til fredag den 6. oktober i København – evt.
oplæg fra Benjamin Rud Elbæk. Direktøren finder sted og laver oplæg til program.
Der udsendes doodle til FU med forslag til tre møder i efteråret.

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør
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