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Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 
 11.-12. september 2008 

Roskilde 
 

Organisatorisk beretning fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse. 
 
Mit DF 
Der er altid en vis spænding og bekymring i luften, når det er tid at betragte og evaluere årets besty-
relsesarbejde. Har bestyrelsen nået det, som den satte sig for? Har der været tilfredshed med besty-
relsens arbejde blandt foreningens medlemmer? Giver det mening (fortsat) at være medlem af Dan-
marks Forskningsbiblioteksforening? 
 
Det ligger i tiden, at brugernes synspunkter skal inddrages og danne grundlaget for den virksomhed, 
som ønskes. Der skal etableres en personlig forbindelse mellem bruger og tjeneste. Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening har vist aldrig foretaget brugerundersøgelser i ordets gængse forstand. 
Naturligvis indhentes der løbende meninger og ideer og selvfølgelig forsøger bestyrelsen at imøde-
komme og videreudvikle ønsker fra medlemmerne. Der kommer bare ikke så mange. I bestyrelsen 
vælger vi at tolke dette, som at foreningens medlemmer i det store hele er tilfredse med virksomhe-
den. Desværre er det personlige medlemstal faldet kraftigt i det forløbne år, men snarere end util-
fredshed med foreningens virke er det et udtryk for, at mange af foreningens kernebrugere - og her-
under flere, som var med til at starte foreningen - nu har nået pensionsalderen og fundet andre vær-
dier end forskningsbibliotekernes vel. Sådan er vilkårene og det skal foreningen naturligvis tage til 
efterretning og agere overfor. Det er vort håb, at vi med den følgende beretning viser, at der er liv i 
foreningen og at der er god grund til (fortsat) at være medlem af forskningsbibliotekernes eneste 
samlede interesseorganisation. 
 
Bestyrelsens og Sekretariatets arbejde 
Bestyrelsen har i beretningsåret afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf 3 møder har ligget i forbindelse 
med vinterinternat- og årsmøder.  Redaktøren for DF Revy har deltaget i 3 bestyrelsesmøder i be-
retningsåret og 2 bestyrelsesmedlemmer har desuden repræsenteret bestyrelsen i DF Revys redakti-
onsudvalg. Af vigtige emner til debat på årets bestyrelsesmøder har udover de rent foreningsadmi-
nistrative sager, været Danmarks Biblioteksskoles situationi og herunder biblioteketii, DEFF, rekrut-
tering af medarbejdere i fremtiden samt forskningsindikatorprojektet. 
 
Det lykkedes i forbindelse med bestyrelsesvalget 2007 at få en bredere repræsentation af forsk-
ningsbiblioteker end i de sidste 2-3 år. I den forløbne bestyrelsesperiode har bestyrelsen bestået af 
repræsentanter fra såvel store som små og fra såvel kultur- som videnskabsministerielle forsknings-
biblioteker. Det er dog stadig ikke lykkedes at få inddraget en repræsentant fra de undervisningsmi-
nisterielle institutioner i bestyrelsesarbejdet i Danmarks Forskningsbiblioteksforening. Det lykkes 
forhåbentlig snart. Med professionshøjskolerne er der skabt større biblioteksenheder og ansat biblio-
teksledere for de flestes vedkommende. Dermed er der forhåbentlig skabt et både fagligt og økono-
misk grundlag for at deltage mere systematisk i Danmarks Forskningsbiblioteksforenings arbejde. 
 
Den daglige drift af foreningen klares videst muligt af foreningens Sekretariat – om nødvendigt i 
samarbejde med formandskab, kasserer eller enkelte bestyrelsesmedlemmer med særlige ansvars-
områder. Sekretariatet yder ud over den daglige sagsbehandling for bestyrelse og forening også 
back-up og arrangementshjælp for foreningens interessefora. Foreningens sekretær forestår således 
under normale omstændigheder det praktiske ved alle arrangementer, såvel i foraregi som ved inter-
nat- og årsmøder. Der er god grund til at takke foreningens sekretær for overblik, serviceniveau og 
arbejdsindsats.   
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Fora 
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings interessefora er et meget væsentligt aktiv for foreningen. 
Her laves en lang række arrangementer og der gives mulighed for at mødes og netværke på forskel-
lige faglige områder. Der har i den forløbne bestyrelsesperiode været 5 interessefora med selvstæn-
dige bestyrelser: Brugeruddannelse, Fjernlån, Markedsføring og brugerservice, Registrering samt 
Tidsskrifter og bestyrelsen vil gerne takke for den store indsats, der ligger bag arrangementer og 
netværk på disse områder. 
 
For at sikre koordineringen mellem Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse og de man-
ge aktører i foreningens forabestyrelser afholdes 1-2 fællesmøder mellem foraene og hovedbestyrel-
sen. Danmarks Forskningsbiblioteksforenings næstformand Eli Greve er bestyrelsens kontaktperson 
til foreningens faglige fora og hun deltager sammen med foreningens sekretær fast i møder med 
foraene. Der har i november 2007 været afholdt en workshop med deltagelse af forabestyrelserne og 
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings hovedbestyrelse med henblik på at styrke samarbejde og 
idéudveksling. Alle fora var repræsenteret og alle hovedbestyrelsesmedlemmerne deltog i mødet, 
som har medvirket til at skabe en større forståelse for de enkelte led i hele organisationen.  
 
Hjemmeside 
Foreningens hjemmeside har igennem flere år været et stort problem. Det er derfor med glæde, at 
bestyrelsen i løbet af september åbner en helt nyudviklet hjemmeside, baseret på open source CMS-
systemet Joomla. Dette skal gerne sikre en større åbenhed, mindre rigiditet og mere uafhængighed 
af bestemte leverandører. Bestyrelsesmedlemmer Christian Lauersen og Per Steen Hansen har sam-
men med en ekstern leverandør forestået det store arbejde med nyudviklingen af hjemmesiden. 
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening blev i løbet af sommerens agurketid inddraget i pressens 
bevågenhed om Danske Folkedanseres ønskede salg af hjemmesiden df.dk. Bestyrelsen blev kon-
taktet med opfordring til at byde på web-adressen df.dk. Det afviste bestyrelsen af flere årsager: 
dels ønskede bestyrelsen ikke at indgå i kommerciel handel af dette websted i konkurrence med 
andre foreninger med forkortelsen DF og dels ønskede bestyrelsen ikke at tiltrække politiske kom-
mentarer og spam ved at have et websted, som har sammenfald med et politisk parti. Danmarks 
Forskningsbiblioteksforenings hjemmeside hedder derfor fortsat www.dfdf.dk. 
 
DF Revy 
Et af bestyrelsens vigtigste indsatsområder i det forgange beretningsår har været at få forbedret ad-
gangen til DF Revy i elektronisk form. Det er lykkedes og der er nu adgang til såvel seneste num-
mer som arkivnumre fra 2004 af DF Revy i digital udgave. Det har været et stort arbejde at nå her-
til, men vi kan konstatere, at der siden åbningen af www.dfrevy.dk ved årsskiftet 2008 har været 
flittig brug af tidsskriftet i online versionen. Det er glædeligt og der er god grund til at takke alle de 
involverede i dette udviklingsarbejde, såvel i redaktion, som i bestyrelse (nuværende og tidligere) 
og på CBS Biblioteket. 
 
DF Revys redaktør Naja Porsild fra Handelshøjskolens Bibliotek i Århus har sammen med Kurt 
Mathiesen fra CBS Biblioteket (og tidligere bestyrelsesmedlem Lene Stampe Mortensen) gjort et 
flot stykke arbejde med at få lagt DF Revy op i den ny og stærkt forbedrede e-udgave via publice-
ringssystemet Open Journal System. CBS Biblioteket hoster desuden DF Revys site. Det har givet 
bladet et stort boost og Danmarks Forskningsbiblioteksforening kan nu heldigvis selv imødekomme 
de ønsker om open access, som foreningen længe har været forkæmper for.  
 
Selvom der nu er fri adgang til den digitale udgave af foreningens blad, er det besluttet, at DF Revy 
foreløbig også udkommer i en papirversion. Kulturministeriets Bladpulje har ydet distributionstil-
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skud til DF Revy også i 2007. Det er foreningen naturligvis taknemmelig for, idet det bidrager til 
fortsat at kunne bevare DF Revy i papirudgaven. 
 
Til at hjælpe med redaktionsarbejdet har Naja Porsild i beretningsåret haft støtte af en redaktions-
gruppe bestående af Gitte Behrens (Statsbiblioteket) og Simone Schipp v. Branitz Nielsen (Det 
Kongelige Bibliotek/Københavns Universitetsbibliotek), som er bestyrelsens repræsentanter i re-
daktionsgruppen, samt Bente Lope (Aalborg Universitetsbibliotek) og Mai Aggerbeck (CVU Vita, 
Holstebro). Redaktionsgruppen mødes 4 gange om året og herunder er bl.a. arrangeret et 2-dages 
redaktionsseminar.   
 
Grafisk designer Hreinn Gudlaugsson fra Handelshøjskolens Bibliotek i Århus står fortsat for de-
sign og layout af bladet. 
 
Økonomi og medlemsgrundlag 
Økonomien i Danmarks Forskningsbiblioteksforening ser forholdsvis fornuftig ud, men der er i det 
forløbne år af forskellige årsager tæret på formuen. Arrangementerne giver generelt små men accep-
table overskud, skønt et enkelt større arrangement grundet for sen afmelding (pga. vakancen i DF 
Sekretariatet) i foråret 2007 har kostet foreningen en del penge. Underskuddet på dette arrangement 
figurerer i dette års regnskab og det er naturligvis derfor nødvendigt at nævne det også i dette års 
beretning.  
 
Medlemstallet for personlige medlemmer er desværre faldet med godt 5 %, mens medlemstallet for 
de institutionelle medlemmer forbavsende nok er præcist det samme som i fjor. Det sidste kan give 
anledning til en vis optimisme, mens det første må give rynker i panden. Antallet af betalende 
abonnenter på DF Revy er faldet med 7 %, hvilket ikke er overraskende, når bladet nu findes gratis 
online. Foreningen har pr 1. august 2008: 
 

• 557 (589 i 2007) personlige medlemmer    
• 124 (124 i 2007) institutionelle medlemmer   
• 151 (162 i 2007) betalende abonnenter på DF Revy.  
• 62 friabonnenter på DF Revy (samarbejdspartnere, politikere og andre med betydning for 

foreningens virke). 
 
For at bevare det hidtidige niveau for arrangementer og medlemsservice vil det, for at foreningen 
ikke skal budgettere med underskud hvert år, desværre blive nødvendigt at justere kontingentsatser-
ne for såvel institutionelle som personlige medlemmer for 2009. Foreningen har formået at holde 
kontingentet på samme niveau i de sidste 5 år. Samtidig har bestyrelsen forsøgt at holde priser for 
deltagelse i arrangementer på et lavt niveau i forhold til udgifterne til konferencecentre og generelle 
arrangementsudgifter for dermed at give så mange medlemmer som muligt muligheden for at delta-
ge. Med vigende medlemstal og endnu uafklarede fusioneringer vil bestyrelsen foreslå en generel 
10 % stigning i kontingentet for alle medlemmer, såvel institutionelle som personlige. Det vil bety-
de, at foreningen nominelt har det samme beløb i kroner til rådighed i 2009 som i 2007. Kontingent 
for de fusionerede institutioner vil blive aftalt individuelt, men som udgangspunkt vil der blive tale 
om en addition af de hidtidige kontingenter (og stemmetal) for hver af de fusionerende institutioner. 
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening modtager hvert år tilskud fra Tips- og Lottomidlerne. Dette 
tilskud har stor betydning for foreningens drift og ydes årligt efter ansøgning til særlige forhold. I 
beretningsåret er der ydet tilskud til nordisk og internationalt samarbejde samt til den endelige op-
lægning af DF Revy i digital udgave. Danmarks Forskningsbiblioteksforening er meget taknemme-
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lig for tilskuddet fra Tips- og Lottomidlerne, som giver foreningen mulighed for aktiviteter, som 
ellers ville være svære at dække indenfor de almindelige driftsmidler. 
 
Markedsføring og ”fokus på forskningsbibliotekerne” 
Bestyrelsen har i beretningsperioden udsendt hvervefoldere og kaffekrus til medlemsinstitutionerne 
med det formål, at krusene har kunnet indgå i bibliotekernes porcelæn og blive anvendt i kaffestuer 
og på kontorer. Det er vort indtryk, at dette har skabt en vis fokus på foreningen, men det har næppe 
været målbart på medlemshvervningen.  
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening gennemførte i perioden 2005-2007 et fælles projekt med 
Bibliotekarforbundet med titlen ”Fokus på forskningsbibliotekerne”. Dette projekt udløb med ud-
gangen af 2007, der blev udarbejdet en slutrapportiii og efterfølgende evalueret af de 2 bestyrelser. 
Projektet har været en delvis succes. Det er lykkedes at skabe fokus, men det har kostet meget ar-
bejde. Samarbejdet mellem de 2 organisationer er nu fortsat på et lavere niveau. Det blev således 
vedtaget at fortsætte den etablerede og godt benyttede presseklip service, som man kan tilmelde sig 
som en nyhedsbrevsservice eller få adgang til via Bibliotekarforbundets eller Danmarks Forsk-
ningsbiblioteksforenings hjemmesider. Eventuelle øvrige tiltag vil blive aftalt ad hoc. 
 
Arrangementer 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har i beretningsåret afholdt 2 konferencer, som bestyrelsen 
har været ansvarlig for: 

• Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 2007 blev afholdt på Munkebjerg ved 
Vejle 19.-20. september 2007 under temaet ”Forskningskvalitet: kan det måles – og skal 
bibliotekerne gøre det?”. Der var 150 deltagere til dette årsmøde.  

• Danmarks Forskningsbiblioteksforenings vinterinternatmøde 31. januar-1.februar 2008 på 
Klarskovgaard ved Korsør havde temaet: ”Plads til begejstring – ledelse og medarbejdere i 
forandring”. Der var 97 deltagere til vinterinternatmødet.  

 
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings faglige fora har planlagt og arrangeret en række møder og 
temadage i beretningsåret:  

• DF Forum for Registrering afholdt 3. oktober 2007 en temadag om ”Ophavsret og personda-
taspørgsmål” i København med 86 deltagere.  

• DF Forum for Tidsskrifter afholdt temadag om ”Fusion eller overtagelse” 1. november 2007 
i København. Der var 53 deltagere i dette arrangement. 

• DF Forum for Brugeruddannelse afholdt 3. april 2008 i Odense en temadag om ”Plagiering” 
med 50 deltagere, hvoraf hovedparten ikke var medlemmer af foreningen. 

• DF Forum for Fjernlån afholdt majmøde i Odense, den 28. maj 2008. Her var der 56 delta-
gere. Også her var størstedelen ikke medlemmer af foreningen. 

 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening afholder fortsat på vegne af DF Forum for Brugeruddan-
nelse udgiften for 3 års videreførelse af hjemmesiden for konferencen om Creative Knowledge IV, 
som afholdtes i august 2006 (http://www.ck-iv.dk). 
 
Høringssvar, udvalgsarbejde m.v. 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har afgivet flg. høringssvar i det forløbne beretningsår:  

• Høring over udkast til ændring af pligtafleveringsloven (Kulturministeriet, september 2007) 
• Høring over udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgiften (Kulturministeriet, november 

2007)   
• Høring over udkast til lov om ændring af ophavsretsloven (overdragelse af ophavsret og di-

gitalisering af kulturarven) (Kulturministeriet, november 2007) 
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• Høring over udkast til udviklingsplan for bibliotek.dk 2008 (Biblioteksstyrelsen, november 
2007). 

• Møde mellem Danbib opdragsgivere og bibliotekernes lederforeninger vedr. bibliotek.dk 
udviklingsplan 2008 (Biblioteksstyrelsen, december 2007). Danmarks Forskningsbiblioteks-
forening var repræsenteret ved foreningens formand Claus Vesterager Pedersen.  

• Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser m.v. 
ved Danmarks Biblioteksskole (Kulturministeriet, maj 2008) 

• Høring over udkast til bekendtgørelse om styrelse af Danmarks Biblioteksskole (Kulturmi-
nisteriet, august 2008) 

• Høring over udkast til bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregåen-
de uddannelsesinstitutioner (Kulturministeriet, august 2008). 

• Høring over udkast til lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed med flere love … (Vare- og Patentmærkestyrelsen, august 2008) 

• Høring over Guidelines for use of EDItX documents in Denmark (Styrelsen for Bibliotek og 
Medier, august 2008) 

• Høring over forslag fra Europa-Kommissionen, dateret d. 16. juli 2008 ”Forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv … om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede 
rettigheder” (Kulturministeriet, september 2008). Dette høringssvar er udarbejdet i Biblio-
teksparaplyen. 

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

• Styrelsen for Bibliotek og Medier  
      Foreningens formand Claus Vesterager Pedersen (indtil 31.12.2007) og næstformand Eli  
      Greve (efter 1.1.2008) har i beretningsåret repræsenteret Danmarks Forskningsbiblioteks- 
      forening i Biblioteksrådet (2 møder) med hhv. bestyrelsesmedlem Per Steen Hansen (indtil 
      31.12.2007) og kasserer Susanne Dalsgaard Krag (efter 1.1.2008) som suppleant.  
      Biblioteksrådet er et rådgivende organ nedsat af Styrelsen for Bibliotek og Medier.  Rådet behandler overord- 
        nede bibliotekspolitiske og biblioteksfaglige spørgsmål i forbindelse med planlægning og koordinering af det  
        offentliges indsats på biblioteksområdet.  
      Jens Chr. Hjørne (indtil 31.12.2007) og Helle Brink (efter 1.1.2008) fra Statsbiblioteket har  
      som repræsentant for Forum for Fjernlån (og med ansvar for koordinering og orientering til  
      Danmarks Forskningsbiblioteksforenings øvrige fora) repræsenteret Danmarks Forsknings- 
      biblioteksforening i Biblioteksfagligt Udvalg for bibliotek.dk (2 møder).  
      Det Biblioteksfaglige Udvalg for bibliotek.dk er nedsat af Styrelsen for Bibliotek og Medier for at sikre en lø- 
        bende 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 bestyrelsesmedlem Per Steen Hansen.   
DBCs Fagråd udgør et forum for dialog om Dansk BiblioteksCenter A/S’ prioriteringer og dispositioner.  
Fagrådet er rådgivende i forhold til DBCs bestyrelse. 

• Biblioteksparaplyen 
      Danmarks Forskningsbiblioteksforening er repræsenteret i Biblioteksparaplyen ved fore- 
      ningens næstformand Eli Greve og formand Claus Vesterager Pedersen. Claus Vesterager  
      Pedersen har i beretningsperioden været formand for Biblioteksparaplyen. Der har været  
      afholdt 3 møder i Biblioteksparaplyen i denne beretningsperiode. Samarbejdet i Biblioteks-  
      paraplyen er højt prioriteret i Danmarks Forskningsbiblioteksforening og foreningen delta- 
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      ger derfor så vidt muligt i arbejdet med såvel formand som næstformand. 
Harald v. Hielmcrone fra Statsbiblioteket repræsenterer fortsat Biblioteksparaplyen og der-
med også Danmarks 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. 
Biblioteksparaplyen har i det forløbne år ud over at sikre samarbejde og vidensdeling bl.a. 
beskæftiget sig med flg. emner: rekruttering til biblioteksskolen, lukning af Danmarks Bib-
lioteksskoles bibliotek og herunder henvendelse til og møde med Kulturministerietiv, mar-
kedsføring af bibliotekerne, fremtidens biblioteksbetjening af børn samt IFLA og EBLIDA.  
Medlemmerne i Biblioteksparaplyen er - ud over Danmarks Forskningsbiblioteksforening - Bibliotekarforbun-
det, Bibliotekslederforeningen, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Skolebibliotekarforening, HK Kom- 
munal - Biblioteksudvalget, HK Stat - TR Kollegiet for de Statslige Biblioteker og Arkiver samt Kommuner-
nes Skolebiblioteksforening.  
Biblioteksparaplyen koordinerer både nationale og internationale sager af fælles interesse og fungerer som et 
informations- og netværksorgan til styrkelse af samarbejdet om bibliotekernes formål og opgaver på tværs af 
de statslige og kommunale sektorer.  

• Bibliotekarforbundet (BF) 
            Danmarks Forskningsbiblioteksforening og Bibliotekarforbundet har med udgangen af 2007  
            afsluttet projektet Fokus på forskningsbibliotekerne, som er løbet 2005-2007v. Samarbej- 
            det indebærer dog, at der stadig opretholdes en nyhedstjeneste med presseklip om forsk- 
            ningsbiblioteker og undervisnings- og forskningspolitik. 

• Danmarks Biblioteksskole 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har været repræsenteret i Danmarks Biblioteks-
skoles Uddannelsesråd (2 møder) ved bestyrelsesmedlem Christian Lauersen. Uddannel-
sesrådet forventes nedlagt medio 2008.  
Uddannelsesrådet har været nedsat af Kulturministeriet og har haft til formål at rådgive Biblioteksskolen og 
Kulturministeren om principielle spørgsmål vedrørende skolens virksomhed indenfor undervisning, forskning 
samt kursus- og efteruddannelsesvirksomhed. 
Bestyrelsesmedlem Susanne Dalsgaard Krag har repræsenteret Danmarks Forskningsbiblio-
teksforening i Biblioteksskolens Bruger- og Aftagerudvalg vedrørende Masteruddan- 
nelsen i Biblioteks- og Informationsvidenskab, hvor der ikke har været afholdt møder i 
beretningsperioden.  
Bruger- og Aftagerudvalget vedr. Masteruddannelsen rådgiver Danmarks Biblioteksskole vedr. planlægning og 
udvikling af masteruddannelsen samt behandler forslag til studieordninger og bekendtgørelser.  

 
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 virk-
somhed:  

• IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) - 
http://www.ifla.org/ 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog i IFLAs årsmøde og konference august 2008 
i Québec, Canada ved foreningens næstformand Eli Greve. 
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/ 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog i LIBERs årsmøde og konference 1.-5. juli 
2008 i Istanbul ved DF Revys redaktør Naja Porsild.  
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• EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) - 
http://www.eblida.org/ 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog heller ikke i dette beretningsår i EBLIDAs 
årsmøde (maj 2008 i Haag). Danmarks Forskningsbiblioteksforening støtter via Biblioteks-
paraplyen fortsat økonomisk Harald v. Hielmcrones deltagelse i det europæiske 
(sam)arbejde vedr. ophavsret, som formidles igennem EBLIDA. 

• NFBN (Nordiske Forskningsbiblioteksforeningers Netværk)  
Der har ikke været officiel kontakt mellem de nordiske forskningsbiblioteksforeninger i det 
forløbne beretningsår. 

 
Medlemskaber 
Det nationale og internationale samarbejde med andre biblioteksforeninger såvel på folke- som på 
fag- og forskningsbiblioteksområderne er stadig højt prioriteret af Danmarks Forskningsbiblioteks-
forenings bestyrelse og foreningen er således 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. Det er  
bestyrelsens opfattelse, at det har været såvel nødvendigt som givtigt for foreningen at deltage i 
disse organisationer i beretningsåret: IFLA, LIBER, EBLIDA samt Biblioteksparaplyen. 
 
Deltagelse i andre foreningers og institutioners møder, konferencer mv. 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har været inviteret til og repræsenteret på en række møder 
og konferencer i beretningsåret:  

• Biblioteksstyrelsens biblioteksledermøde, 13.-14. november 2007, i Nyborg. 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog ved formanden Claus Vesterager Pedersen. 

• HK/Kommunals Biblioteksudvalgs årskonference, 20.-21. november 2007, i Fåborg. 
      Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog ved formanden Claus Vesterager Pedersen. 
• BiblioteksChefForeningens årsmøde, 28.-29. februar 2008, i Vejle 
      Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog ved næstformanden Eli Greve. 
• Danmarks Biblioteksforenings årsmøde, 6.-7. marts 2008, i Kolding. 
      Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog ved formanden Claus Vesterager  
      Pedersen. 
 

Mit DF 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har traditioner og kan måske for nogen af og til forekom-
me lidt tung i bagdelen, men det er bestyrelsen håb, at der både med de forholdsvis klare politiske 
markeringer, der er sket bl.a. gennem høringssvar og udvalgsarbejde, med de rigtig fint besøgte 
arrangementer, med etableringen af eDF Revy i et forbedret format og med brugbare søgefaciliteter 
samt med den nyudviklede hjemmeside, som åbnes indenfor ganske få uger, vil være skabt et godt 
grundlag for det kommende års arbejde. Danmarks Forskningsbiblioteksforening udvikler sig hel-
digvis, men bestyrelsen har til stadighed brug for input til videreudviklingen af ”mit DF”, så sig 
endelig til. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Claus Vesterager Pedersen 
Formand  
Roskilde, 2. september 2008 
 
 
 



 

 8

 
 
 
                                            
i Greve, Eli; Lauersen, Christian; Vesterager Pedersen, Claus: Danmarks Biblioteksskole, rekruttering og forskningsbib-
liotekerne. I: DF Revy, årg. 31, nr. 6, 2008, s. 20-21 (udkommer i uge 37).  
 
ii Vesterager Pedersen, Claus: Fremtidens forskningsbibliotek. I: DF Revy, årg. 31, nr. 1, 2008, s. 28. 
http://ej.lib.cbs.dk/index.php/dfrevy/article/view/1647/1675 
 
iii Fokus på forskningsbibliotekerne: slutrapport /udarbejdet i et samarbejde mellem Bibliotekarforbundet og Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening. Kbh. : BF/DF, 2007. 15 s. http://www.dfdf.dk/dokumenter/df/Slutrapport_DF_PRO.pdf 
  
iv Biblioteksparaplyens henvendelse til Kulturministeriet vedr. Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek 
http://www.dfdf.dk/dokumenter/df/Fremtidens_forskningsbibliotek.pdf 
 
v Lauersen, Christian: Forskning på alles læber. I: Bibliotekspressen, 2008, nr. 6, s. 22-23. 
http://www.bibliotekspressen.dk/pdf/2008/2008-06.pdf 
 


