
Beretning for 2019-2020 i BITA 

 

Fakta info 

Medlemmer: 52 

Følger på Facebook: 274 (253 ved den seneste beretning) 

Afholdte bestyrelsesmøder: 6 stk. i henholdsvis Sønderborg – Århus/Gellerup – Roskilde/Ragnarock 

– Vejle Bibliotek og via Teams 

 

BITA afholdt generalforsamling og temadag i Odense marts 2019. referat findes på 

https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/faggrupper/bita/referater 

 

BITA’s faggruppe er ligesom alt andet i verden præget af pandaminen i 2019/2020, det har derfor 

været nødvendigt at sætte aktiviteter på pause specielt med fokus på inddragelse af eksterne 

samarbejdspartner. 

 

Eksterne aktiviteter inden COVID19: 

Lissi Hygym Lind og Charlotte Brandt-Møller deltog i møde med BCI og Overcentralområdet med 

Eva B. Fahnø og Else Refstrup. Et positivt møde omkring BITA’s fremtidige arbejde. 

Overcentralområdet vil gerne bruge BITA’s netværk til at promovere depoter samt 

verdensbiblioteket.dk 

Charlotte Brandt-Møller deltog i Nordisk Netværk i Helsinki den 14. november 2019. 

Berit Sandholdt Jacobsen og Ahmad Joumaa deltog i december 2019 i Oslo i debatpaneler ved 

afslutningens konferencen Nordic Dialogues. Konferencen var afslutningen på et 3 årigt projekt 

finansieret af Nordisk Ministerråd, Kulturrådet og Kulturdepartementet. 

Paneldiskussionerne omhandlede henholdsvis rekruttering og inklusion af etniske minoriteter i 
kulturlivet. 
 

BITA har været repræsenteret ved de fleste nordiske netværksmøder med deltagelse af Charlotte 

Brandt-Møller. 

 

https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/faggrupper/bita/referater


Der har i perioden primært været drøftet følgende 3 spændende emner på bestyrelsesmøderne: 

 

Produktion af podcast  

– hvordan får vi budskabet om vigtigheden af arbejdet i BITA udbredt? 

Der er enighed om at podcast er en model der kan bruges og forskellige modeller afsøges. Der 

forventes en egentlig produktion i 2021 de første produktioner vil være samtaler mellem Lillan og 

Bente om deres arbejde indenfor området, både retrospektivt og fremadrettet. Rubina er 

igangsætter og evt. interviewer på produktionen. 

 
Dernæst skal der laves en produktion omkring Det Nordiske Biblioteksnetværk/ Ahmad Joumaa og 
Charlotte Brandt-Møller 

 

FN’s verdensmål  

Verdensmålene kan være med til synliggøre og sætte yderligere fokus på BITA’s arbejde. 

Se yderligere i arbejdsprogrammet for 2021/2022 

 

Overtagelse af Nordisk biblioteksnetværk 

BITA er blevet spurgt om faggruppen vil overtage driften af Nordisk Biblioteksnetværk efter at 

projektet er afsluttet, hvor det Kongelig Bibliotek har deltaget i driften af netværket. 

Bestyrelsen er enig om, at det er et vigtigt arbejde og en oplagt mulighed for at BITA kan sætte sig 

selv mere i spil. Charlotte Brandt-Møller og Ahmad Joumaa vil gerne påtage sig opgaven og der 

arbejdes på at få formaliteterne på plads. 

 

Bestyrelsens to store profiler har valgt at gå på pension. Bente i sommeren 2020 og Lillan 

Grützmeier ved udgangen af 2020. De fortsætter heldigvis begge som frivillige medlemmer til 

bestyrelsen. 


