Til DBs Internationale arbejdsgruppe
02032012
Der indkaldes hermed til møde
Mandag den 5. marts 2010 kl. 14.00 – 16.00
Danmarks Biblioteksforening
Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
http://db.dk/international-arbejdsgruppe
http://db.dk/internationalt

Dagsordensforslag:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Temadrøftelse –
 Hvordan udvikler vi en fælles platform for det internationale arbejde og skaber større
opbakning til det?
 Hvordan skaber vi en sammenhæng mellem de repræsentanter DB finansierer og DBs
politiske niveau?
 Hvordan kan vi skabe en proaktiv arbejdsform, hvor Forretningsudvalget involveres i at
påvirke og sætte de internationale dagsordner, primært i EBLIDA og IFLA?
 Hvordan skaber vi bedre afrapportering og formidling af det internationale arbejde?
 Hvordan skaber vi større sammenhæng medlem vores arbejde og den øvrige
biblioteksverden i biblioteksparaplyen?
 Hvordan skal vi finansiere vores internationale arbejde i fremtiden, i en tid, hvor der
skæres i eksterne bevillinger og fondsstøtte.
3. Opfølgning siden sidst
a. IFLA Puerto Rico, 2011
Se DB’s temasite http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6697
b.

IFLA mid winter meetings

c.

ALA New Orleans, 2011
http://db.dk/artikel/ala-2011-i-new-orleans

4. Kommende aktiviteter
DB årsmøde 2012:
Ismail Serageldin – personlig vært
se hele programmet på http://db.dk/2012

EBLIDA-NAPLE konference i København, maj 2012.
EBLIDA markerer sit 20 års-jubilæum 11. maj med en dagskonference i København, og
afholdelse af council-møde dagen før.
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DB står for den praktiske planlægning, og det forløber planmæssigt. Dog er det ikke
lykkedes at få en dansk minister til at åbne konferencen. Økonomisk forventes kongressen
at løbe rundt med et deltagerantal på max 130 personer.
Der er plads til 150 deltagere, inkl. oplægsholdere osv. på konferencen, og der forventes
deltagere fra mange lande, så der bliver formentlig rift om pladserne. Se mere på
http://db.dk/copenhagen2012

EBLIDA
www.eblida.org/
DB forretningsudvalg vil opfordre EBLIDA til at fokusere sit fremtidige virke omkring
”ophavsret og copyright.” Endvidere indstiller DB’s forretningsudvalg Andrew Cranfield til
EBLIDAS Executive Committee

IFLA.
www.ifla.org/
Årets IFLA kongres vil blive afholdt i Helsinki, Finland, 11-17 august 2012.
Temaet er "Libraries Now! - Inspiring, Surprising, Empowering"
http://conference.ifla.org/ifla78

5. Eventuelt

Med venlig hilsen
Michel Steen-Hansen
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