Nyt fra foreningen
INDKALDELSE

INDKALDELSE

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danmarks
Forskningsbiblioteksforening torsdag den 15. september 2011
kl. 17 på Comwell Hotel i Middelfart.

Der indkaldes hermed kandidater til bestyrelsen.

Generalforsamling 2011

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens organisatoriske beretning.
3. Regnskab
4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år
5. Budget for det kommende kalenderår
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse af kontingentsatser
8. Valg til bestyrelsen
a. Formand
b. 7 bestyrelsesmedlemmer
c. 2 foreningsrevisorer
9. Eventuelt

JULI-MEMO FRA BESTYRELSEN

Digital Kommunikation til medlemmer

I bestræbelserne på at intensivere den digitale kommunikation
med medlemmerne og lade medlemmerne mødes på flere platforme, revitaliserede DF tilbage i midten af februar sin hjemmeside www.dfdf.dk, samtidig med at man oprettede en side på
Facebook. Nyt på hjemmesiden var bl.a. et rapportarkiv og et
øget flow af nyheder fra biblioteksverdenen.

Rapportarkivet har været en stor succes med i alt ca. 2.200
downloads fordelt på de 36 rapporter, der i skrivende stund er
lagt op. Topscorer er DFs egen rapport ’DF’s ebogsbarometer
2011’ med 307 downloads.

På nyhedssiden har foreningen postet 62 nyheder fra ind- og udland siden revitaliseringen samtidig med, at det nu er muligt at
abonnere på nyhederne via RSS Feeds. Siden medio februar har
der været små 12.000 besøgende på www.dfdf.dk og antallet er
steget støt med ca. 400 flere besøgende måned for måned.

Foreningens Facebook-side, www.facebook.com/dfbib, har 361
’likes’ og der bliver postet ca. 3-5 nyheder/links på foreningens
wall om ugen. Disse er sammenlagt blevet klikket på 42.000
gange.

Hjemmesiden er stadig foreningens central kommunikationsplatform, og det er her de seriøse nyheder bliver lagt, mens Facebook skal betragtes som et supplement til hjemmesiden hvor
der er plads til de lidt mere skæve indslag. Hvis du har ris eller
ros, ideer eller forslag til hjemmeside eller Facebook, så skriv til
DF’s web-redaktør Christian Lauersen, cula@kb.dk.
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Bestyrelsesvalg 2011

I 2011 er der ikke formandsvalg. Men til de to valggrupper er fem
pladser på valg, to i gruppen valgt af institutionsmedlemmerne og
tre i valggruppen valgt af de personlige medlemmer. Grundet Volkmar Engerers udtræden af bestyrelsen i januar 2011 konstitueredes
Eva Andreasen som bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen
i 2011, hvorfor den tredje plads i denne valggruppe alene drejer sig
om et valg for perioden 2011-2012.
Valgt af institutionerne:

Ditte Jessing (villig til genvalg)
Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek

Susanne Dalsgaard Krag (villig til genvalg)
Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Bibliotek

Valgt af personlige medlemmer:

Christian Ulrich Lauersen (villig til genvalg)
Det Kongelige Bibliotek
Johnni Brobak Nielsen (genopstiller ikke)
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Eva Andreasen (konstitueret, villig til valg)
University College Nordjylland

Bestyrelsen skal hermed opfordre andre interesserede til at melde
sig. Bestyrelsen sigter imod, at der opstilles mindst en kandidat
mere end der skal vælger pladser til i den pågældende valggruppe,
hvorefter den første ikke-valgte vil indgå i bestyrelsen som suppleant med ret til deltagelse i bestyrelsesmøder og bestyrelsens arbejde i øvrigt, dog uden stemmeret i forbindelse med eventuelle
afstemninger på bestyrelsesmøder.

Vi håber, at der er nogle, som vil yde en indsats i foreningens bestyrelse. Det er en central forudsætning, for at Danmarks Forskningsbiblioteksforening kan fungere, at der er en både engageret og
livskraftig bestyrelse. Det er der en lang tradition for – en tradition,
som gerne skulle fortsætte. Arbejdet som bestyrelsesmedlem er frivilligt og ulønnet, men det er udfordrende og giver indsigt i og indflydelse på det, som sker i forskningsbibliotekerne, både fagligt og
politisk.

Ifølge vedtægternes § 10 stk. 5 skal opstilling til hovedbestyrelsesvalg ske skriftligt senest 4 uger forud for generalforsamlingen.
Dvs. senest den 18. august 2011 kl. 12.00.
Opstillingen meddeles Danmarks Forskningsbiblioteksforenings
formand, Michael Cotta-Schønberg, mcs@kb.dk.

EN 68’ER TAKKER AF

FFU-BIBLIOTEKER

Den engang så rødskæggede kaptajn går fra borde! Roskilde
Universitetsbiblioteks overbibliotekar igennem de sidste godt 25
år, Niels Senius Clausen, gik juni på ferie med en efterfølgende
velfortjent pension.

DFs årsmøde afholdes den 15. - 16. september i Middelfart.

Niels Senius Clausen

Stor viden og blændende vid.
Forbløffende finurligheder og
skæve sarkasmer. Æstetik og
musikalitet – med hang til rytmer og det smukke danske design. Teknologi- og oplevelsesfreak. Gartnersønnen med den
sikre sociale sympati. Historikeren med den store hukommelse
for billeder og arbejderbevægelse. Biblioteksmanden, som
har kombineret det hele i en flot
karriere.

I Danmarks Forskningsbiblioteksforening, og i mange andre
sammenhænge i den danske (forsknings)biblioteksverden, i universitetskredse og sammen med mediefolk, musik- og kunstkendere, har Niels slået sine folder. Bestyrelsesarbejde, foreningsarbejde, kommissionsarbejde, udvalgsarbejde – Niels har været
der, både med ekspertise og med humør. Og alle steder er der
sket noget, når Niels rykker. Både i innovations- og i konsolideringssammenhænge.

Niels er også eventmageren med de skæve ideer. Se bare på de
sidste mange års juleinstallationer på hans elskede bibliotek.
Hvad gør vi i år, når Politiken ønsker et billede af årets juletræ
til avisens bagside?

I Danmarks Forskningsbiblioteksforening vil de fleste ganske
givet huske Niels som primus motor i jubilæumsrevyerne. Det
gælder særligt slagsmålet om DEF-lagkagen i 20-års jubilæumsrevyen i 1998 eller hans uforglemmelige udgave af Mathiesen –
og fru Kristof – i anledningen af foreningens 10 års jubilæum i
1988.
”What do you have in your task today”? Svaret er, at tasken
rummer de nyeste numre af Wired Magazine og Times Higher
Education og den absolut nyeste gadget, der kan opdrives. Et
udviklingsorienteret legebarn.

Tak for inspiration, overbevisende stædighed og den befriende
latter.

Peter Søndergaard pso@ruc.dk og Claus Vesterager Pedersen
cvp@ruc.dk, Roskilde Universitetsbibliotek

Årsmøde 2011

Blandt oplæggene dækkes i år bl.a. temaet “bibliotekernes ny
økonomi”. Fuldt program og tilmelding på dfdf.dk

TEMADAG 22. SEPTEMBER

Citat slut! - Fra ”description” til ”access”

Forum for Registrering og FABITA indbyder sammen til en temadag på Middelfart Bibliotek den 22. september 2011 kl. 9.3015.30.
Program
• Velkomst v/ Hanne Sonne Henriksen, KB/KUBIS
• 2 år med funktionskoder i Danmark - status, erfaringer,
udeståender v/ Hanne Hørl Hansen, DBC
• Problemer med implementering af regler – erfaringer fra SB
v/ Dorete Bøving Larsen, SB
• Hvad så med grænsefladen? - tiltag i bibliotek.dk og
netpunkt.dk v/ Kirsten Larsen, DBC
• Hvad sker der på dit bibliotek? – Status og input fra mødedeltagerne
• Status på RDA og forholdet til MARC21 v/ Anders Cato,
Biomedicinska biblioteket vid Göteborgs universitet
• Udenlandske genbrugsposter - fra RDA til danMARC2
v/ Bodil Dalgaard-Møller, DBC
• Afslutning og sammenfatning v/ Erik Thorlund Jepsen,
Styrelsen for bibliotek og medier

Ordstyrere på dagen er Nikolaj Kjær Jensen, CBS Bibliotek og
Jakob Bøgh Christoffersen, Syddansk Universitetsbibliotek.

Pris: 700 kr. for medlemmer af Danmarks Forskningsbiblioteksforening og 850 kr. for ikke-medlemmer. Kaffepauser og en god
frokost inkluderet.
Tilmelding senest den 9. september 2011 på dfdf.dk under Arrangementer eller via df@statsbiblioteket.dk.

TILLYKKE

Lodtrækningsheld

I REVY nr. 4 anmeldte Steen Ejlers udgivelsen
”Alle tiders tryk”, 2010.

Blandt mange deltagere vandt Rikke Hulstrøm fra DR Arkiv &
Research det udlovede eksemplar af udgivelsen. Tillykke!
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