VÆR MED I DANSKE FAG-, FORSKNINGS- OG
UDDANNELSESBIBLIOTEKERS ÅRSMØDE
16.-17. SEPTEMBER 2021
PÅ COMWELL MIDDELFART
Det er med stor glæde, at Danske Fag-, Forskningsog Uddannelsesbiblioteker inviterer til årsmøde
2021. Vi glæder os til at kunne være sammen
igen, men vi og Hotel Comwell Middelfart følger
naturligvis covid-19-udviklingen og sundhedsmyndighedernes retningslinjer om forsamlinger
og afholdelse af arrangementer, og der kan derfor
stadig være krav om coronapas og mundbind
under konferencen.

Årsmødets tema er: digital transformation.

Covid-19 har ændret mange ting i vores arbejdsliv.
Blandt andet har digitaliseringen for alvor taget
fart og der er enighed om, at covid-19 har betydet,
at den digitale transformation sker hurtigere end
forventet. Men hvad dækker begrebet ”digital
transformation” egentlig over? Og hvad betyder
den digitale transformation for FFU-bibliotekerne?

På DFFU’s årsmøde 2021 vil vi fokusere på, hvad
den digitale transformation betyder for bibliotekssektoren, men samtidig også på betydningen for
den enkelte medarbejder.
Der er ingen tvivl om, at den digitale transformation
byder på nye udfordringer og muligheder, men
hvad betyder det for de traditionelle biblioteksopgaver og kompetencer?
Hvad betyder det for netop dine arbejdsopgaver?
Årsmødet vil indeholde teoretiske oplæg, eksempler
fra hverdagen og mulighed for refleksion.
Følg, diskuter og videndel fra årsmødet på
Twitter #årsmøde21.

ÅRSMØDEPROGRAM
Torsdag 16. september 2021
10.00		
Velkomstkaffe
10.30		
Formandens velkomst v/ Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek, AU Library
10.45-12.15
Om digital transformation v/ Pernille Kræmmergaard, direktør,
		Digitaliseringsinstituttet
		
Hvad dækker begrebet over? Hvad kræver det? Hvad gør vi?
12.15 – 13.15
Frokost
13.15 -14.00
Digital transformation på Det Kgl. Bibliotek v/ Cecile Anne Christensen,
		
vicedirektør og chef for digital transformation, Det Kgl. Bibliotek
14.00-14.45
Hvordan bliver man ”transformeret” og hvordan arbejder man så digitalt ”only”?
		
v/ Søren Dalsgaard, Digital Lead, Novozymes A/S
14.45-15.15
Kaffepause
15.15-16.00
Folkebiblioteket og den digitale transformation v/ Jakob Heide Petersen,
		
bibliotekschef, Københavns Hovedbibliotek
16.00-16.15
Formandens politiske beretning
16.15-17.30
Generalforsamling i Danske Fag- Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker
17.30-18.00
Et enkelt glas
19.00		
Middag m. underholdning (Specialklassen)
Fredag d. 17. september 2021
9.00		
Godmorgen + morgensang
9.15-10.00
Digital transformation og kompetencebehov
		
v/ Tine Segel, Formand, Forbundet Kultur og Information.
10.00-10.45
Digital transformation – Fremtiden tilhører de frygtløse
		
v/ Astrid Haug, CEO, Haug Bureau
10.45-11.00
Kaffepause
11.00-12.00
Workshop v/ TBA
12.00-12.15
Formanden opsummerer og siger tak for denne gang v/ Karin Englev
12.15-13.00
Frokost og afrejse
Deltagerpris og tilmelding kan findes under Arrangementer på www.dfdf.dk
– her ses også opdateringer på programmet. (Tilmelding bør ske senest 1.9.2021)
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