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Og så er der vist bare …

Afsender 

DF´s sekreteriat 
Hanne Dahl
Statsbiblioteket
Universitetsparken
8000 Århus C

Returneres ved vedvarende adresseændring

DF’s generalforsamling 2004 var på mange 
måder både anderledes og opløftende i for-
hold til de senere års tamme forsamlinger. 
End ikke forrige års omlægning til enheds-
foreningen skabte den store debat. I år gik 
det bedre. Formandens politiske beretning 
omhandlede bl.a. DF’s situation, profil 
(faglig og politisk) og medlemsgrundlag. 
Er DF et levn fra fortiden? Er betydningen 
faldende på baggrund af diverse andre or-
ganisationsdannelser og tidens almindelige 
foranderlighed? Dør foreningen ud med 
de stiftende medlemmers pensionering? 
Formandens budskab var klart: hvad skal 
vi med DF? Det skabte debat:
• DF må ikke være for indforstået.
• Hvad kan/gør foreningen for sine  
 medlemmer? Der skal klare og præcise  
 formuleringer og ydelser til. Man skal  
 have noget ud af at være medlem.
•  Individuelle medlemskaber er passé.  
 Lad institutionerne betale personalets  
 medlemskab – og lad medarbejderne  
 komme til orde på foreningens arran- 
 gementer. Hvorfor skal foreningen have  
 individuelle medlemmer?
• Der er behov for en forening, hvor man  
 individuelt kan komme til orde, bl.a.  
 fordi medarbejdere ikke nødvendigvis  
 er enige med biblioteksledere.
• DF blev bl.a. etableret som følge af,  
 at fagforeningerne dengang havde  
 noget at skulle have sagt. Det har de  
 ikke mere. Alle er næsten enige. Og  
 derfor skal DF også flytte sig.
• Lad institutionerne arrangere konfe- 
 rencer etc. Og skab derved engagement   
 blandt diverse biblioteksmedarbejdere. 

• Lad deltagelse i et arrangement udløse  
 automatisk medlemskab. Hvis ikke  
 man fornyr sit medlemsskab personligt,  
 bortfalder det året efter. Det er så op til  
 institutionerne, om de vil lade medar- 
 bejdere deltage i et arrangement på ny.
  Disse forskellige holdninger – ikke 
bare til foreningen men også til dens med-
lemmer – vil nu blive inddraget i besty-
relsens overvejelser. Foreningens næst-
formand, Lene Stampe Mortensen, har 
tidligere  påpeget behovet for nye tiltag 
for at sikre foreningens eksistens ud over 
den grånende/månende medlemsskare og 
bibliotekarstuderende har, introduceret på 
Biblioteksskolens Erhvervsdag, nu fået 
tilbudt medlemskab for 65 kr. for et år. 
Dette tilbud vil vi også give til studerende 
ved andre uddannelser med interesse for 
biblioteksvæsenet og forskningsbiblio-
teksverdenen. Det er imidlertid ikke kun et 
spørgsmål om medlemshvervning – men 
ikke mindst en opgave herefter at fasthol-
de nye medlemmer, for hvem DF ikke er 
en selvfølgelige. Det,håber vi, kan lykkes, 
og foreningen kan se frem til forskellige 
nye initiativer i det kommende år:
• DF vil få forbedrede muligheder for  
 profilering i kraft af en ny designet og  
 langt mere indholdsrig hjemmeside med  
 arkivfunktion og dialog-faciliteter såvel  
 i forbindelse med hovedforeningen som  
 i forbindelse med DF’s fora.
• DF Revy går ind i e-tidsalderen og  
 udkommer foreløbig i 2005 i såvel pa- 
 pir- som e-udgave, endog i en mere  
 lækker og farverig version. Ud fra de  
 erfaringer, der gøres, vil der efterfølgen- 

 de blive overvejet en udelukkende elek- 
 tronisk publicering af DF Revy. Ad- 
 gangsmuligheder, abonnementsproble- 
 matikker og medlemskab vil naturligvis  
 indgå i analysearbejdet.
• Nye medlemmer vil blive listet i DF 
 Revy i forventning om, at vores erfarne  
 medlemmer vil være særlige forenings- 
 mentorer.
• Bestyrelsen vil overveje muligheder for  
 at fokusere lidt mere på de små fag- og  
 forskningsbibliotekers medarbejdere.
  DF’s brede medlemsskare på tværs af 
biblioteker og biblioteksstørrelser, chefer, 
ledere og medarbejdere på alle niveauer 
og uddannelsesmæssige baggrunde giver 
foreningen en særlig rolle og styrke, og vi 
håber, at disse medlemsrettede, men også 
mere udadvendte handlinger både kan 
vise, at foreningen ikke er indforstået, og 
at vi, udover vores mange arrangementer, 
som heldigvis anerkendes på højt pro-
fessionelt niveau, har noget at byde på. 
Foreningens politiske betydning (som et 
samlende organ for fag- og forskningsbib-
lioteker og deres medarbejdere) ønsker vi 
også at tydeliggøre ved på hjemmesiden 
at bringe høringssvar og andre dokumen-
ter med relation til den politiske del af 
foreningens og forskningsbibliotekernes 
generelle virke.
 Og så er der vist bare … at ønske alle 
en glædelig Jul og et godt og spændende 
Nytår!
Claus Vesterager Pedersen
Formand for Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening


