
Roskilde
University

Organisatorisk beretning 2006 for Danmarks Forskningsbiblioteksforening

Pedersen, Claus Vesterager

Publication date:
2006

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Pedersen, C. V. (2006). Organisatorisk beretning 2006 for Danmarks Forskningsbiblioteksforening.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact rucforsk@kb.dk providing details, and we will remove access to the work
immediately and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023



 

 1

 
 

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde, 7.-8. september 2006, 
Roskilde 

 
Organisatorisk beretning fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse. 

 
 
Indledning: 
 
Det er altid spændende som bestyrelse at se tilbage på og samle op, hvad der er sket i det forløbne 
år i Danmarks Forskningsbiblioteksforening. Nogle år har været særdeles indholdsrige, både hvad 
angår arrangementer og hvad angår politiske og organisatoriske spørgsmål, mens andre år har været 
mere præget af konsolidering. Det er naturligvis altid et ønske og et mål for en faglig forening at 
kunne sætte sig fodspor i hverdagen internt såvel som eksternt i medlemmernes daglige virke. Altså, 
for Danmarks Forskningsbiblioteksforenings vedkommende, at have en betydning og en rolle at 
spille for biblioteksvæsenet, uddannelsessektoren og forskningsmiljøerne i det danske samfund. 
Den ambition har vi naturligvis også haft i den forløbne beretningsperiode.    
 
Generelt vil en forening som Danmarks Forskningsbiblioteksforening med sine forholdsvis begræn-
sede midler altid skulle prioritere sine indsatsområder og det er nødvendigt at have for øje, at en 
meget stor del af foreningens virksomhed er baseret på velvilje fra medlemsinstitutionerne og en 
stor arbejdsindsats og engagement fra de personlige medlemmer, som ofte trækker og skubber på i 
de såvel faglige som sociale dele af foreningens arrangementer. 
 
Bestyrelsens og Sekretariatets arbejde: 
 
Bestyrelsen har i beretningsåret afholdt 5 bestyrelsesmøder, heraf 1 konstituerende møde i forbin-
delse med sidste årsmøde, 1 bestyrelsesmøde i forbindelse med årets vinterinternatmøde, og 1 be-
styrelsesmøde i forbindelse med dette årsmøde. Det er 2 møder færre end i forrige beretningsår. Det 
betyder ikke, at aktiviteten i bestyrelsen har været mindre, men det er snarere et udtryk for, at flere 
politiske sager behandles pr mail og/eller ved telefonkontakt mellem bestyrelsens medlemmer.  
 
De daglige forretninger er videst muligt klaret i et samarbejde mellem Sekretariat og formandskab 
og/eller kasserer eller i samarbejde mellem Sekretariat og de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som 
har fået tildelt særlige ansvarsområder. Det har fungeret upåklageligt. 
 
Sekretariatet yder ud over den daglige sagsbehandling for bestyrelse og forening også back-up og 
arrangementshjælp for foreningens mange interessefora. Det er bestyrelsens opfattelse, at der i be-
retningsåret har hersket et frugtbart teamwork også på dette niveau i foreningen.   
 
Redaktøren for DF Revy har deltaget i 3 bestyrelsesmøder i beretningsåret og aflægger i øvrigt lø-
bende beretning til bestyrelsen om bladets situation. Samarbejdet fungerer til bestyrelsens fulde 
tilfredshed. 
 
Bestyrelsen har efter bestyrelsesvalget i Vingsted 2005 bestået af repræsentanter fra 4 store univer-
sitetsbiblioteker, 1 fakultetsbibliotek, 1 mindre fag/forskningsbibliotek samt Danmarks Biblioteks-
skole. Fra institutionsside har bestyrelsen bestået af 4 biblioteksledere (heraf 1 souschef), mens 
medarbejderrepræsentationen har bestået af 4 bibliotekarer (heraf 2 afdelingsledere). Det forekom- 
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mer problematisk, at rekrutteringen til Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse fra med-
arbejderside er koncentreret omkring bibliotekarer og i nogen grad mellemledere. Foreningen er en 
faglig forening uden særlige fagforenings- eller uddannelsesmæssige præferencer og bestyrelsen vil 
derfor gerne opfordre alle personalegrupper til at opstille kandidater til foreningens bestyrelse. Vi 
vil gerne sikre dynamik og dialog overalt i de danske forskningsbiblioteker. Tilsvarende er det nød-
vendigt at give og sikre muligheder for medarbejdere (og ledere) fra små fag- og forskningsbiblio-
teker at deltage i dette vigtige foreningsarbejde. Der ligger mange gode initiativer og inspiration hos 
medarbejdere og ledere på landets mindre og helt små forskningsbiblioteker. Lad os hjælpe hinan-
den med at få dem frem i lyset – også i Danmarks Forskningsbiblioteksforening. 
 
Sekretariatet: 
 
Hanne Dahl, som igennem de sidste 5 år har ydet et meget flot stykke arbejde i DF Sekretariatet, har 
med udgangen af juli 2006 ønsket at fratræde sin stilling for at søge nye udfordringer. Det har vi 
naturligvis forståelse for i bestyrelsen, om end det har været med stor beklagelse, at vi har modtaget 
Hannes opsigelse. Bestyrelsen har været meget glad for samarbejdet med Hanne (og med Statsbib-
lioteket, som har huset DF Sekretariatet) og vi er kede af, at vi ikke har kunnet ”holde” på Hanne 
længere. Hanne har trods sin officielle fratrædelse 31.7. påtaget sig at føre foreningens bogholderi 
samt forestå mindre ad hoc opgaver hjemmefra, indtil der etableres et nyt sekretariat, dog senest til 
udgangen af 2006. Vi skylder Hanne stor tak for denne håndsrækning. 
 
Hannes fratrædelse har desværre efterladt foreningen i et sekretariats vakuum i en kortere periode. 
Det er bestyrelsens klare mål at finde en permanent løsning for foreningens sekretariat. Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening har i hele sin eksistens haft dygtige sekretærer, som imidlertid alle har 
været mere eller mindre frikøbt fra stillinger på de respektive store forskningsbiblioteker, som har 
stillet sekretariatsfaciliteter til rådighed for foreningen igennem forskellige perioder (ofte følgende 
formænds eller bestyrelsesmedlemmers tilknytning til værtsbiblioteket). Det vil vi nu forsøge at 
ændre på og der forhandles på nuværende tidspunkt med Danmarks Biblioteksforening om mulig-
hederne for et eventuelt sekretariatsfællesskab. Danmarks Forskningsbiblioteksforening må imidler-
tid være klar til at skulle betale ekstra for et sekretariat ”ude i byen”. Vi vil ikke længere kunne reg-
ne med skjulte tilskud fra et værtsbibliotek til dækning af husleje, telefon, IT, papir og lignende. Det 
er bestyrelsens opfattelse, at vi bør tage dette skridt og vi håber at have en løsning på sekretariatssi-
tuationen i løbet af efteråret 2006.  
 
I forbindelse med Hannes fratrædelse, som jo er sket lige op til 3 store konferencer i august (Crea-
ting Knowledge IV), september (årsmødet) og oktober (7. nordiske fjernlånskonference), har en 
række forskellige personer – både i interesseforaene og på bibliotekerne - hjulpet med den praktiske 
afvikling af disse konferencer. Bestyrelsen vil gerne hermed takke for den store hjælp, som er ydet i 
en noget vanskelig situation. TAK! 
 
Fora: 
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har i beretningsåret haft 6 interessefora, som med egne 
bestyrelser har særligt fokus på og varetager opgaver og aktiviteter indenfor områder, som er skøn-
net væsentlige for foreningen. Det drejer sig om: Forum for Markedsføring og Brugerservice, Fo-
rum for Brugeruddannelse, Forum for Fjernlån, Forum for Registrering, Forum for Tidsskrifter samt 
Forum for Informationsarkitektur.  
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Disse faglige fora er et særdeles stort aktiv for foreningen og i mange tilfælde er det for nye medar-
bejdere på forskningsbibliotekerne eller for interesserede kolleger fra andre bibliotekstyper eller  
offentlige og private arbejdspladser gennem fora arrangementer, at der skabes kendskab til Dan-
marks Forskningsbiblioteksforening. Inspiration og netværksdannelse er vigtige elementer i forae-
nes virke til gavn for såvel foraene selv som for Danmarks Forskningsbiblioteksforening.  
 
For at sikre koordineringen mellem de mange aktører og informationen til og fra Danmarks Forsk-
ningsbiblioteksforenings bestyrelse afholder bestyrelsen ½-årlige fællesmøder med alle fora. For-
eningens næstformand Lene Stampe Mortensen og bestyrelsesmedlem Eli Greve er bestyrelsens 
kontaktpersoner til foreningens faglige fora og disse to bestyrelsesmedlemmer deltager sammen 
med foreningens sekretær i de ½-årlige møder med foraene. Foreningens sekretær Hanne Dahl har i 
samarbejde med foraene forestået det praktiske ved arrangementerne i fora regi. 
 
Der lægges et meget flot og professionelt stykke arbejde i de arrangementer, som forestås af Dan-
marks Forskningsbiblioteksforenings interessefora. Ikke mindst når der efterhånden i flere tilfælde 
er tale om ikke bare nationale konferenceserier, men også om internationale konferencer på højt 
fagligt niveau. Der er ingen tvivl om, at den kompetenceudvikling og de netværk, som følger med 
og opbygges gennem sådanne arrangementer, kommer såvel den enkelte medarbejder som bibliote-
kerne til stor nytte. Og det giver Danmarks Forskningsbiblioteksforening stor ære. TAK! 
 
Hjemmeside: 
 
Foreningens hjemmeside er stadig ikke god nok.  
 
DF Revy: 
 
DF Revys redaktør Naja Porsild fra Handelshøjskolens Bibliotek i Århus yder fortsat en stor indsats 
for at holde bladet på et meget højt og flot niveau. Naja har i beretningsåret haft støtte af en redakti-
onsgruppe bestående af Bente Lope (Aalborg Universitetsbibliotek), som er bestyrelsens repræsen-
tant i redaktionsgruppen, Adrian Price (Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek) samt Mai Ag-
gerbeck (CVU Vita, Holstebro). Der gøres et fint stykke arbejde med at opsøge, redigere og skrive 
og det er bestyrelsens indtryk, at bladet modtages og læses med stor begejstring. 
 
Grafisk designer Hreinn Gudlaugsson fra Handelshøjskolens Bibliotek i Århus har stået for design 
og layout af bladet. 
 
Det er særdeles glædeligt, at der efter 2 års pause atter, efter ikrafttrædelse af en ny bekendtgørelse 
om Kulturministeriets Bladpulje, ydes distributionstilskud fra Staten (Bladpuljen) til DF Revy fra 
2006. Dette forhold styrker ønsket om at bevare DF Revy i en papirudgave.  
 
Der har været arbejdet meget med etableringen af den elektroniske udgave af DF Revy. Det er lyk-
kedes at få lavet brugsaftaler med alle artikelforfatterne i bladet tilbage fra 2004 og på Danmarks 
Forskningsbiblioteksforenings hjemmeside kan man derfor nu finde numrene af DF Revy fra 2004 
som hele pdf-dokumenter. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere adgang til hver enkelt artikel se-
parat, således at man ikke får et helt nummer ad gangen. I øjeblikket er der ikke adgang til det nye-
ste nummer af DF Revy ad elektronisk vej. Det overvejes i øjeblikket i bestyrelsen, hvorvidt (og 
hvornår) denne embargo skal ophøre. 
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Økonomi og medlemsgrundlag: 
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings økonomiske tilstand er stadig god og sund. Det skyldes 
imidlertid først og fremmest de mange fine arrangementer, som laves i foreningens regi. Forenin-
gens medlemsskare er nemlig desværre faldende, både hvad angår de personlige medlemmer og når 
de institutionelle medlemskaber gøres op. Den svagt faldende tendens, som har kunnet ses i de sid-
ste år, er nu mere en regel end en undtagelse og der er ingen tvivl om, at de varslede sammenlæg-
ninger af universiteter og sektorforskningsinstitutioner, som er dette årsmødes faglige tema, i de(t) 
kommende år vil medføre yderligere massive fald i i hvert fald antallet af de institutionelle med-
lemmer af foreningen. Det vil derfor være et meget vigtigt punkt for bestyrelsen i løbet af efteråret 
2006 at få en ny kontingentstruktur på plads for institutionelle medlemmer af Danmarks Forsk-
ningsbiblioteksforening. Det vil ligeledes blive nødvendigt med en målrettet markedsføringskam-
pagne rettet mod medarbejderne på de danske fag- og forskningsbiblioteker. Vi vil være nødt til 
trods den aldersbetingede afgang fra sektoren at forsøge at fastholde antallet af personlige med-
lemmer i foreningen. Bestyrelsen ser med stor alvor på foreningens medlemsgrundlag og der vil 
blive afsat midler til en sådan kampagne i budgettet for det kommende år. 
 
Foreningen har pr 1. august 2006: 
 

• 590 (614 i 2004/2005) personlige medlemmer (heraf 11 udenlandske). Det er et fald på knap 
4 % fra 2005 til 2006.  

• 123 (128 i 2004/2005) institutionelle medlemmer (heraf 1 udenlandsk). Det er et fald på 
knap 4 % fra 2005 til 2006.  

• 163 (209 i 2004/2005) betalende abonnenter på DF Revy (heraf 79 udenlandske). Det er et 
fald på 22 % fra 2005 til 2006.  

• 70 friabonnenter på DF Revy (samarbejdspartnere, politikere og andre med betydning for 
foreningens virke). 

 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening modtager årligt tilskud fra Tips- og Lottomidlerne. Dette 
tilskud har stor betydning for foreningens drift og ydes normalt efter ansøgning til særlige forhold. I 
beretningsåret er der ydet tilskud til det nordiske og internationale samarbejde samt til den endelige 
omlægning af DF Revy til elektronisk publicering. Specielt det sidste har krævet en del ressourcer 
og Danmarks Forskningsbiblioteksforening er meget taknemmelig for tilskuddet fra Tips- og Lot-
tomidlerne. 
 
Foreningens arrangementer har altid været budgetteret forsigtigt, således at overskud - i større eller 
mindre grad - normalt altid har været garanteret. Det har også været tilfældet i beretningsåret, skønt 
der efter vedtagelse i bestyrelsen i det forløbne år har været opereret med lavere priser (procentuel 
mindre overskudsberegning pr deltager) på arrangementer end i fjor. Det kan heldigvis opvejes af, 
at Danmarks Forskningsbiblioteksforenings arrangementer er meget velrenommerede og oftest sær-
deles velbesøgte også af deltagere, som ikke er medlemmer af foreningen. 
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har 2 helt store udgiftsposter: Sekretariatet og udgivelsen 
og distributionen af tidsskriftet DF Revy. I begge tilfælde har det i beretningsåret været forbundet 
med ekstra udgifter, idet de budgetterede beløb ikke helt har kunnet dække det faktiske tidsforbrug 
til løsning af de mange opgaver, som henholdsvis sekretær og redaktør har fået pålagt. Det er imid-
lertid bestyrelsens klare opfattelse, at det er nødvendigt med disse udgifter for at sikre foreningen 
effektivitet, servicemindedhed og professionalisme. Med etableringen af et nyt sekretariat og tiltræ- 
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delse af en ny sekretær efter Hanne Dahl må det forventes, at udgifterne vil stige, men bestyrelsen 
vil naturligvis bestræbe sig på at finde forsvarlige men også effektive løsninger. 
  
Arrangementer: 
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har i beretningsåret stået for eller været med til at planlæg-
ge en række forskellige arrangementer i form af faglige møder, temadage og konferencer: 
 

• Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 2005 blev afholdt i Vingsted september 
2005 med temaet ”Videregående uddannelse og kompetenceudvikling: Vi har verdensklasse 
i 2015 ”. Der var 95 deltagere til dette årsmøde.  

• Danmarks Forskningsbiblioteksforening afholdt 7. december 2005 i samarbejde med DEFF 
(Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) en temadag om open source pro-
grammel med titlen ”Gratis link resolver? – gratis federated search?” i København. Tema-
dagen havde 48 deltagere.  

• Danmarks Forskningsbiblioteksforenings vinterinternatmøde 9.-10. marts 2006 på Klarskov-
gaard ved Korsør havde temaet: ”Digitale rettigheder i informationssamfundet – borgernes 
fremtidige adgang til information”. Internatmødet samlede 104 deltagere.  

 
I beretningsåret har flere af Danmarks Forskningsbiblioteksforenings 6 faglige fora planlagt og ar-
rangeret møder, temadage og konferencer:  
 

• DF Forum for Informationsarkitektur afholdt 10.-11. november 2005 på Klarskovgaard ved 
Korsør den 2. Danske Konference om Informationsarkitektur (DK-IA2). Der var 93 deltage-
re. 

• DF Forum for Registrering afholdt 9. februar 2006 temadag om ”Kataloger på kryds og 
tværs” i København. Der var 72 deltagere. 

• DF Forum for Markedsføring og Brugerservice skulle den 8. december 2006 have afholdt 
temadag om ”Den, der lever skjult, lever godt”. Desværre måtte dette arrangement aflyses 
på grund af manglende tilslutning. 

• DF Forum for Brugeruddannelse afholdt 16.-18. august 2006 i samarbejde med NORDIN-
FOlit den 4. internationale konference om ”Creating Knowledge”: Creating Knowledge IV: 
”Empowering the Student through Cross-Institutional Collaboration”. Konferencen blev af-
holdt i København og havde 206 deltagere, hvoraf 38 deltog i en enkelt af konferencedage-
ne. Der var deltagere fra mere end 20 lande fra hele verden.   

 
Høringssvar, udvalgsarbejde m.v.: 
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har i det forløbne år afgivet høringssvar i en række forskel-
lige høringer af såvel politisk som faglig karakter:  
 

• Høring vedr. udkast til lov om ændring af ophavsretsloven (Gennemførelse af retshåndhæ-
velsesdirektivet) (Kulturministeriet, september 2005). 

• Høring over Teknologirådets rapport vedrørende digitale rettigheder i informationssamfun-
det: ”DRM – muligheder og udfordringer” (Teknologirådet, september 2005). Bestyrelses-
medlem Karen Grundvad Kvist repræsenterede Danmarks Forskningsbiblioteksforening i 
Teknologirådets arbejdsgruppe, som udarbejdede rapporten til Folketinget. 

• Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Gennemførelse af EU-
regler om håndhævelse af immaterialrettigheder m.v.) (Justitsministeriet, november 2005). 
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• Høring over udkast til udviklingsplan for bibliotek.dk 2006 (Biblioteksstyrelsen, november 

2005). 
• Møde mellem Danbib opdragsgivere og bibliotekernes lederforeninger vedr. bibliotek.dk 

udviklingsplan 2006 (Biblioteksstyrelsen, december 2006). Danmarks Forskningsbiblioteks-
forening var repræsenteret ved foreningens formand Claus Vesterager Pedersen.  

• Høring over udkast af 19. januar 2005 til ændring af ophavsretsloven (Kulturministeriet, fe-
bruar 2006). Høringssvaret er i øvrigt behandlet og koordineret i Biblioteksparaplyen. 

• Høring af specifikation af NCIP Implementation Guidelines (Biblioteksstyrelsen, maj 2006). 
• Høring over rapport fra Biblioteksafgiftsudvalget (Kulturministeriet, juli 2006). 

 
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings høringssvar kan findes og læses i deres helhed på forenin-
gens hjemmeside www.dfdf.dk. 
 
Nationalt samarbejde: 
 
Det nationale samarbejde har koncentreret sig om Danmarks Forskningsbiblioteksforenings traditi-
onelle samarbejdspartnere: 
 

• Biblioteksstyrelsen  
      Foreningens formand Claus Vesterager Pedersen har i beretningsåret repræsenteret Dan- 
      marks Forskningsbiblioteksforening i Biblioteksrådet (3 møder) med foreningens kasserer  
      René Steffensen som suppleant. Biblioteksrådet er et rådgivende organ nedsat af Biblioteks- 
      styrelsen. Rådet behandler overordnede bibliotekspolitiske og biblioteksfaglige spørgsmål i  
      forbindelse med planlægning og koordinering af det offentliges indsats på biblioteksområ- 
      det.  
      Astrid Jacobsen fra Syddansk Universitetsbibliotek har repræsenteret DF Forum for Fjern- 
      lån (med ansvar for koordinering og orientering til Danmarks Forskningsbiblioteksforenings 
      øvrige fora) i Biblioteksfagligt Udvalg for bibliotek.dk (3 møder). Det Biblioteksfaglige 
      Udvalg for bibliotek.dk er nedsat af Biblioteksstyrelsen for at sikre en løbende inddragelse 
      af erfaringer i første række med brugernes brug af bibliotek.dk og dernæst med det tekniske 
      samspil mellem de lokale bibliotekssystemer og bibliotek.dk. 
• DBC (Dansk BiblioteksCenter A/S)  

Danmarks Forskningsbiblioteksforening er medlem af DBCs Fagråd og har i beretnings- 
året (1 møde) været repræsenteret ved foreningens formand Claus Vesterager Pedersen.  
DBCs Fagråd udgør et forum for dialog om Dansk BiblioteksCenter A/S’ prioriteringer og  
dispositioner. Fagrådet er rådgivende i forhold til DBCs bestyrelse. 

• Rektorkollegiet  
Rektorkollegiets Biblioteksudvalg, som er nedsat til at rådgive Rektorkollegiet i sager 
vedr. universiteternes biblioteksforhold, har ikke afholdt møde i det forløbne år. Michael 
Cotta-Schønberg, Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Forskningsbiblioteksforenings 
formand Claus Vesterager Pedersen har dog i beretningsåret været udpeget af Rektorkolle-
giet som medlemmer af følgegruppen til DEFF-projektet ”Lånernes forventninger og krav til 
det hybride bibliotek”. Danmarks Forskningsbiblioteksforening er i Rektorkollegiets Biblio-
teksudvalg repræsenteret af Svend Larsen fra Statsbiblioteket og af foreningens formand 
Claus Vesterager Pedersen. 

• Biblioteksparaplyen 
Medlemmerne i Biblioteksparaplyen er - ud over Danmarks Forskningsbiblioteksforening - 
Bibliotekarforbundet, Bibliotekslederforeningen, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks 
Skolebibliotekarforening, HK Kommunal - Biblioteksudvalget, HK Stat - TR Kollegiet for  
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de Statslige Biblioteker og Arkiver samt Kommunernes Skolebiblioteksforening. Samarbej-
det i Biblioteksparaplyen er højt prioriteret i Danmarks Forskningsbiblioteksforening og for-
eningen deltager derfor så vidt muligt i arbejdet med såvel formand som næstformand. Bib-
lioteksparaplyen koordinerer både nationale og internationale sager af fælles interesse og 
fungerer som et informations- og netværksorgan. Danmarks Forskningsbiblioteksforening er 
repræsenteret i Biblioteksparaplyen ved foreningens næstformand Lene Stampe Mortensen 
og formand Claus Vesterager Pedersen. 
Der har været afholdt 3 møder i Biblioteksparaplyen i beretningsperioden. Samarbejdet i 
Biblioteksparaplyen har bl.a. resulteret i fælles høringssvar fra biblioteksforeningerne vedr. 
udkast af 19. januar 2005 til ændring af ophavsretsloven – vedr. tekniske foranstaltninger og 
revision af blankbåndsordningen (Kulturministeriet, februar 2006) og i en fælles skrivelse til 
Kulturministeren om on demand adgang til digitaliseret materiale via aftalelicenser. Harald 
v. Hielmcrone fra Statsbiblioteket repræsenterer Biblioteksparaplyen og dermed også Dan-
marks Forskningsbiblioteksforening i arbejdet med implementeringen af EU’s direktiv om 
ophavsret i den danske lovgivning. Dette sker bl.a. gennem EBLIDA Copyright Expert 
Group. Harald v. Hielmcrone repræsenterer ligeledes Biblioteksparaplyen i copyright 
spørgsmål i IFLA-sammenhænge. 

• Bibliotekarforbundet (BF) 
            Danmarks Forskningsbiblioteksforening og Bibliotekarforbundet satte i 2004 fokus på 
            forskningsbibliotekerne i et fælles projekt, som løber 2005-2007. Vi er nu halvvejs i  
            projektperioden. Projektansvarlige i Danmarks Forskningsbiblioteksforening er foreningens  
            næstformand Lene Stampe Mortensen og foreningens kasserer René Steffensen. René er  
            formand for den fælles projektgruppe. 
            Ved at følge de landsdækkende medier er Danmarks Forskningsbiblioteksforening kommet 
            godt i dialog med journalister og har derigennem fået en række artikler trykt i dagblade, uni- 
            versitetsaviser og de elektroniske medier. I alle tilfælde har forskningsbibliotekerne været  
            synliggjort markant og positivt. Eksterne (politikere, ministerier etc.) og interne beslutnings- 
            tagere (fx universitetsbestyrelser) bliver endvidere løbende informeret ved direkte skriftlig  
            kontakt, ligesom projektet har sat fokus på nye medarbejdere. Sidstnævnte sker via gratis  
            deltagelse i Danmarks Forskningsbiblioteksforenings arrangementer, ved en prisopgave,  
            som mest af alt handler om at sætte forskningsbibliotekernes på landkortet over for de stude- 
            rende (vinderne offentliggøres i oktober 2006), samt ved at forberede en særlig indsats på  
            biblioteksskolens erhvervsdag senere i år. 
            ”Fokus på forskningsbibliotekerne” løber halvandet år endnu og vil herefter blive evalueret i 
            fællesskab mellem Danmarks Forskningsbiblioteksforening og Bibliotekarforbundet. 

• Danmarks Biblioteksskole 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening er repræsenteret i Danmarks Biblioteksskoles 
Uddannelsesråd (2 møder) ved foreningens næstformand Lene Stampe Mortensen. Uddan-
nelsesrådet er nedsat af Kulturministeriet og har til formål at rådgive Biblioteksskolen og 
Kulturministeren om principielle spørgsmål vedrørende skolens virksomhed indenfor under-
visning, forskning samt kursus- og efteruddannelsesvirksomhed. 
Bestyrelsesmedlem Karen Grundvad Kvist har repræsenteret Danmarks Forskningsbiblio-
teksforening i Biblioteksskolens Bruger- og Aftagerudvalg vedrørende Masteruddan- 
nelsen i Biblioteks- og Informationsvidenskab, hvor der har været afholdt 1 møde i beret-
ningsperioden. Bruger- og Aftagerudvalget vedr. Masteruddannelsen rådgiver Danmarks 
Biblioteksskole vedr. planlægning og udvikling af masteruddannelsen samt behandler for-
slag til studieordninger og bekendtgørelser.  
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Internationalt samarbejde: 
 
Det internationale samarbejde er fortsat en vigtig del af Danmarks Forskningsbiblioteksforenings 
virke. Danmarks Forskningsbiblioteksforening er medlem af en række internationale organisationer 
og foreningen har tradition for at være stærkt engageret i nordisk, europæisk og international 
virksomhed:  
 

• IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) - 
http://www.ifla.org/ 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog i IFLAs årsmøde og konference august 2006 
i Seoul, Korea ved foreningens næstformand Lene Stampe Mortensen. 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening er via medlemskontingentet i IFLA efter bestyrel-
sens valg medlem af følgende IFLA-sektioner: ”University Libraries”, ”Document Delivery 
and Interlending”, ”Information Technology”, ”Management of Library Associations” samt 
”Information Literacy”. 

• LIBER (Ligue des Bibliothèque Européennes de Recherche) - http://www.kb.dk/liber/ 
Bestyrelsesmedlem Gitte Larsen deltog bl.a. som repræsentant for Danmarks Forskningsbib-
lioteksforening i LIBERs årsmøde og konference 4.-8. juli 2006 i Uppsala. Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening deltog i forbindelse med LIBERs årsmøde i et møde mellem 
LIBERs bestyrelse og en lang række europæiske (forsknings)biblioteksforeninger med hen-
blik på en afsluttende diskussion af LIBERs fremtidige struktur og udviklingsmuligheder 
som organisation og forening for de europæiske forskningsbiblioteker. Danmarks Forsk-
ningsbiblioteksforenings bestyrelse har bidraget med høringssvar og kommentarer til LI-
BERs strategipapirer og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde i og med LIBER i 
fremtiden. 

• EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) - 
http://www.eblida.org/ 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har - mod forventning - ikke kunnet deltage i 
EBLIDAs årsmøde i Budapest i maj 2006 og foreningens stemme blev derfor atter i år for-
valtet af Danmarks Biblioteksforening. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening bør støtte arbejdet i EBLIDA og foreningen støtter derfor via 
Biblioteksparaplyen økonomisk Harald v. Hielmcrones deltagelse i det europæiske 
(sam)arbejde vedr. ophavsret. 

• NVBF (Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers Forbund) - 
http://inet.dpb.dpu.dk/nvbf/nvbf.html 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har siden 1947 deltaget i det nordiske samarbejde 
blandt fag- og forskningsbiblioteksforeninger, som har været baseret i og kendt som NVBF - 
Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers Forbund. Dette samarbejde har længe været 
diskuteret og vurderet såvel i NVBF som i de nationale fag- og forskningsbiblioteksforenin-
ger i Norden. Bestyrelsen i Danmarks Forskningsbiblioteksforening har ikke lagt skjul på, at 
vi har fundet det nødvendigt at få fastlagt et bedre, mere strømlinet og mindre ressource-
krævende samarbejde mellem de nordiske biblioteksforeninger end det, der i de seneste år 
har fundet sted i et, man kunne kalde det, ”fastforms”-NVBF. Det er derfor glædeligt, at der 
i marts 2006 er opnået enighed i bestyrelserne i de nordiske fag- og forskningsbiblioteksfor-
eninger om ultimo 2006 at overgå til en ny samarbejdsform i ”Nordiske Forskningsbiblio-
teksforeningers Netværk” – NFBN. Overgangen fra NVBF til NFBN vil blive nærmere be-
lyst i den særskilte beretning fra NVBF, som aflægges på Danmarks Forskningsbiblioteks-
forenings årsmøde 2006 i Roskilde.  
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I beretningsåret har Danmarks Forskningsbiblioteksforening været repræsenteret i NVBFs 
styre af bestyrelsesmedlem Gitte Larsen og af foreningens kasserer René Steffensen. 

 
Medlemskaber: 
 
Det nationale og internationale samarbejde med andre biblioteksforeninger såvel på folke- som på 
fag- og forskningsbiblioteksområderne er fremdeles meget vigtige elementer i Danmarks Forsk-
ningsbiblioteksforenings virke. Det er blandt kolleger, interessenter og politikere, at der gives mu-
ligheder for videndeling, netværk og lobbyvirksomhed. 
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening er betalende medlem af en række danske og udenlandske 
paraplyorganisationer, således som det fremgår af den ovennævnte gennemgang af det nationale og 
internationale samarbejde. Foreningens medlemskaber prioriteres og vurderes nøje hvert år og kun 
ved fortsat værdi for Danmarks Forskningsbiblioteksforening vil et medlemskab blive fortsat. Det 
er således bestyrelsens opfattelse, at det har været såvel nødvendigt som givtigt for foreningen at 
deltage i disse organisationer i beretningsåret: 
 

• NVBF 
• IFLA 
• LIBER 
• EBLIDA 
• Biblioteksparaplyen 
  

Deltagelse i andre foreningers og institutioners møder, konferencer mv.: 
 
Ud over de årsmøder og konferencer, som er nævnt under det nationale og internationale samarbej-
de, har Danmarks Forskningsbiblioteksforening været repræsenteret på en række andre møder i be-
retningsåret: 
  

• Biblioteksstyrelsens biblioteksledermøde, 8.-9. november 2005, i Nyborg. 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved formanden Claus Vesterager  
Pedersen, som også deltog med indlæg og paneldeltagelse i forbindelse med debat om Bibli- 
oteksstyrelsens oplæg til strategi for dansk biblioteksudvikling. 

• Danmarks Biblioteksforenings 100 års jubilæum, 25. november 2005, i København. 
      Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved formanden Claus Vesterager  
      Pedersen. 
• Danmarks Biblioteksforenings årsmøde, 8.-9. juni 2006, i Århus. 
      Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved formanden Claus Vesterager  
      Pedersen. 
 

Afslutning: 
 
For nogle år siden havde vi både i DF Revy og på Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmø-
der debat om, hvilken rolle foreningen skulle have. Skulle vi være en politisk forening, eller skulle 
vi være en social og kompetenceudviklende forening primært for medarbejdere på forskningsbiblio-
tekerne eller skulle vi være begge dele, således som forening ideelt set altid har opfattet sig selv. 
Diskussionen var blandt andet affødt af de forskellige organisationsdannelser blandt biblioteksle-
derne på de store og små forskningsbiblioteker. Erfaringerne har vist, at Danmarks Forskningsbibli-
oteksforening ikke kan undværes hverken som politisk forening eller som social og fagligt udvik- 
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lende forening. Danmarks Forskningsbiblioteksforening er stadig samlingspunktet for de danske 
fag- og forskningsbiblioteker og deres medarbejdere. Det er her alle har muligheden for at mødes og  
udveksle tanker og ideer på tværs af personalegrupper og arbejdsfunktioner. Lad os blive ved med 
det. 
 
Bestyrelsen vil hermed gerne takke alle foreningens medlemmer for opbakning, respons og gode 
ideer. Vi håber på jeres fortsatte støtte. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Claus Vesterager Pedersen 
Formand  
 
Roskilde, 25. august 2006  
 


