
Fredag 17. september
9.00 Biblioteksstyrelsens beretning & debat

Jens Thorhauge, direktør.

9.30 Det moderne forskningsbibliotek under tranforma-
tion. Tove Bang, overbibliotekar og IKT-chef, ASB
Bibliotek. Et personligt bud på fremtidsscenarier for
bibliotekerne, bl.a. som et centrum for læring.

10.00 Computerspil & Læring
Mathias Poulsen, indehaver, konsulentvirksomheden
Play Consulting. Oplæg om mulighederne for at an-
vende digitale medier kreativt i undervisningen.

10.30 Brugerinvolvering – hvordan?
Birte Christensen-Dalsgaard, Vicedirektør, Det Konge-
lige Bibliotek. Oplægget giver et rids af KBs og inter-
nationale erfaringer med at få brugere til at berige
vores information.

11.00 Kaffe

11.20 Ordet er dit!
Har du nye projekter eller andet du ønsker at dele med
biblioteksmiljøet? Her har du muligheden for at byde
ind med et indlæg på max. 5 minutter.

11.45 Danskernes Akademi
Arne Notkin, Kanalchef, DR2 og DR K
Oplægget præsenterer Danskernes Akademi, et DR-
samarbejde om forskningsformidling med universite-
ter, forskningsinstitutioner og videnscentre.

12.45 Afslutning
Per Steen Hansen, Formand, DF.

13.00 Tag din frokost med!

13.30 Besøg Vikingeskibsmuseet

Torsdag 16. september
10.15 Ankomst & kaffe

11.00 Velkomst og Formandens beretning
Per Steen Hansen, formand for DF.

11.30 Udfordringer i læringsmiljøet: Digital Natives – den
nye generation af studerende. Hanne Leth Andersen,
professor i universitetspædagogik og direktør, CBS
Learning Lab.

Oplæg om CBS Learning Lab, der fungerer som et
centrum for læring i en moderne universitetsorganisa-
tion. Med udgangspunkt i, at studerende nu er ”Digital
Natives” giver Hanne Leth desuden et bud på hvordan
undervisning af nye generationer af studerende skal
foregå.

12.15 Frokost & Indkvartering

13.15 Product Reviews

13.45 Fra bibliotekslogik til brugerlogik!
Faciliteret af konsulentvirksomheden Changepilot
Hvordan bringes brugerlogik ind som et af de de bæ-
rende elementer i fremtidens fagbiblioteker? Årsmø-
dets deltagere skaber sammen med Changepilot en fæl-
les platform.

16.30 Generalforsamling i Danmarks Forskningsbiblio-
teksforening

18.15 Newcomer’s Session
Mød Danmarks Forskningsbiblioteksforening og dens
bestyrelse. For nye medlemmer og førstegangsdelta-
gere.

19.30 Festmiddag
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Biblioteket - et centrum for læring?

Nyt fra foreningen

Rapporten ”The Future of Research and the Research Li-
brary”, nyligt udgivet af DEFF, omtaler forskningsbiblioteket
i forhold til brugerne som en aktiv deltager i processen om-
kring skabelsen af viden.

Et af rapportens bærende scenarier er ”biblioteket som læ-
ringscenter med fokus på tilvejebringelse af læringsmate-
rialer og understøttelse af læringsprocesser.”

Traditionelt har biblioteker opfyldt denne rolle, men det nye
er, at rollen skal udfyldes på en langt mere proaktiv og
handlingsorienteret måde.

Bibliotekerne skal altså nu være part i læringsprocesserne
og bidrage med rammer, indhold og procesunderstøttelse.
Dette skal ske med nytænkning og inddragelse af bruger-
behov.

Årsmødet 2010 i Roskilde lægger op til diskussion af dette
emne og dermed at besvare spørgsmålet ”Biblioteket – et
centrum for læring?”

Årsmødet afholdes på Comwell Hotel ved Roskilde Fjord
med smuk udsigt over vandet. Fuldt program, pris og til-
melding på www.dfdf.dk.
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Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danmarks
Forskningsbiblioteksforening, torsdag den 16. september 2010
Kl. 16.30, på Comwell Hotel i Roskilde

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Hovedbestyrelsens organisatoriske beretninger
3. Regnskab
4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år
5. Budget for det kommende kalenderår
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse af kontingent for hhv. personlige og
institutionelle medlemmer

8. Valg af a) 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, b) formand og
c) 2 foreningsrevisorer

Hermed indkaldes der kandidater til bestyrelsesvalget.

Formand
Den nuværende formand ønsker ikke at genopstille, heller ikke
som almindeligt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har en for-
mandskandidat (Michael Cotta-Schønberg, vicedirektør, Det
Kongelige Bibliotek), men da der er direkte valg af formand,
kan andre kandidater opstille.

Bestyrelsen:
Der er fire pladser på valg, to i hver valggruppe. Der er følgende
4 pladser på valg i år:

Per Steen Hansen, VIAUniversity College (genopstiller ikke);
Gert Poulsen, CBS Bibliotek (villig til genvalg); Gitte Behrens,
Statsbiblioteket (genopstiller ikke); Eli Greve, Syddansk Univer-
sitetsbibliotek (villig til genvalg).

Bestyrelsen skal hermed opfordre andre interesserede til at
melde sig. Vi håber, at der er nogle, som vil yde en indsats i for-
eningens bestyrelse. Det er en central forudsætning, for at Dan-
marks Forskningsbiblioteksforening kan fungere, at der er en
både engageret og livskraftig bestyrelse. Det er der en lang tra-
dition for – en tradition, som gerne skulle fortsætte. Arbejdet
som bestyrelsesmedlem er frivilligt og ulønnet, men det er ud-
fordrende og giver indsigt i og indflydelse på det, som sker i
forskningsbibliotekerne, både fagligt og politisk.

Iflg. vedtægternes § 10 stk. 5 skal opstilling til hovedbestyrel-
sesvalg ske skriftligt senest 4 uger forud for generalforsamlin-
gen. Dvs. senest den 19. august 2010, kl. 12.00.

Opstillingen meddeles Danmarks Forskningsbiblioteksforenings
formand, Per Steen Hansen, ph@viauc.dk.
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Generalforsamling 2010
NYT DF FORUM PÅ VEJ

Netværk for Forskningsunderstøttende
Services (NEFUS)
Alle forskningsbiblioteker har services, der er rettet mod for-
skerne ved moderinstitutionerne. Med det fokus der er på en
række vigtige elementer i forskningens ”meta-infrastruktur”,
vurderer vi, at der god basis, for at etablere et netværk i DF-regi
til at arbejde mere systematisk med emnet "forskerservices".

Formålet med netværket er at udvikle og videndele omkring
forskningsunderstøttelse. Et udkomme kunne fx være beskri-
velse af mulige "best-practises" på tværs af bibliotekerne. Gene-
relt håber vi på at facilitere et forum for videndeling, med rum
for idégenerering og sparring omkring begrebet forskerservice
og videreudvikling af eksisterende og nye services.

Vi vil i denne gruppe samle mennesker ved forskningsbibliote-
kerne, der arbejder med fx forskerservice, formidling af forsk-
ning, forskningsregistrering, bibliometri og open-access.
Netværket sigter mod at afholde flere årlige arrangementer
inden for ovenstående temaer.

Medlemmernes relaterede arbejdsopgaver på bibliotekerne er fx:
• Personlige services over for moderinstitutionens forskere, fx
informationssøgning

• Generelle services til forskere og forskningsgrupper, fx kursus
virksomhed

• Services omkring forskningsformidling via Internettet
• Understøttelse af konferenceafholdelse, fx e-publicering af
papers

• Services omkring videnskabelig publicering, fx udgivelse af
e-tidsskrifter

• Services relateret til institutionelle repositories
• Forskningsregistrering og bibliometri
• Metadata, interoperabilitet og datalevering
• Facilitering af open-access til forskning, fx rådgivning
omkring copyright

• Services relateret til bevillingshåndtering
• Strukturering og behandling af metadata

Vi sigter mod at udvide forståelsen af "forskningsunderstøttende
service", ved bl.a. at søge inspiration på universiteter, hos andre
faggrupper, i udlandet m.m. Vi ønsker at skabe en ny diskurs for
understøttelse af forskning i takt med, at vi skaber nye måder at
servicere forskerne på. Diskursen skal både ændres i biblioteks-
regi, men også i samarbejdsrelationerne med moderorganisatio-
nerne og omverdenen.

Netværket skal være åbent for alle medlemmer af DF. Der vil
blive afholdt et opstartsmøde efter sommerferien, hvor ideerne
lægges frem og diskuteres. På dette møde skal der også vælges
en bestyrelse til NEFUS, som kan arbejde videre med etablering
af netværket og afholdelse af arrangementer.

Initiativtagere: Adrian Price (KU-LIFE), Bertil F. Dorch
(KB/KUBIS), Lise Gade (CBS) og Liv Bjerge Laursen (CBS)
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Bestyrelsesvalg 2010

Bliv medlem! Deltag i konferencer,
præg biblioteksdebatten, skab et netværk og
modtag tidsskriftet REVY. Kun 325 kr. pr. år.
Meld dig ind på www.dfdf.dk.




