
 1 

Referat fra bestyrelsesmøde i faggruppen BITA d.09.09.2021 på Randers Bibliotek 

 

Tilstede: 

Ahmad Joumaa, Aya Sawahiro, Berit Sandholdt Jacobsen, Dorthe Meyer Andreassen, Hamide Kara, Rubina 

Kausar Afzal, Charlotte Brandt-Møller 

Fraværende: 

Mødeleder:  Dorthe 

Referent:  Charlotte  

 

Dagorden 

1. Nordisk Biblioteksnetværk for integration 

2. Samarbejde med Bibliotekscenter for Integration (BCI) 

3. Diskussion af ordet ”inklusion” i relation til vores fagområde 

4. BITA’s Facebook  

 

1.  

Det Nordiske Biblioteksnetværk for Integration var et fællesnordisk vidensdelingsprojekt (2017 - 2019), drevet af 

midler fra Nordisk Ministerråd og Kulturrådet i Norge. Det Kongelige Bibliotek og Slots- og Kulturstyrelsen i 

Danmark varetog sekretariatsfunktionen i projektperioden.  

Nu er projektet afsluttet, men ved den afsluttende evaluering fremgik det med al tydelighed, at der er brug for at 

videreføre netværket og de stærke faglige relationer, som er opstået i kølvandet på vores møder på tværs af de 

nordiske lande.  

Ahmad og Charlotte har ved flere lejligheder repræsenteret faggruppen BITA ved netværksmøderne. Efter 

projektperiodens afslutning har medarbejdere fra Det Kongelige Bibliotek og Slots- og Kulturstyrelsen taget 

kontakt til BITA. De har opfordret os til at gå aktivt ind i arbejdet med at bringe det nordiske netværk videre fra 

projekt til en form for drift med faggruppen BITA som tovholdere for et fælles nordisk netværk og samarbejde. 

Faggruppen har efter at have rådført sig med Forbundet for Kultur og Information besluttet, at vi vil og kan 

påtage os denne opgave. 

Vi har allerede skrevet et udkast til et kommissorium og nu følger arbejdet med at formulere en konkret strategi. 

Der skal ligeledes finde på et passende navn til netværket, som stadig skal beskæftige sig med biblioteksrelevante 

emner for vores målgruppe.  
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Som faggruppe mener vi, at det er relevant, at vi påtager os opgaven af følgende grunde: 

 Vi vant til at stå for at arrangere konferencer og temadage 

 Det er en måde hvorpå vi kan profilere os 

 Det er en anden måde at være faggruppe på 

 Vi har en stor viden på området 

 Det er en måde, hvorpå vi kan arbejde konkret med FN’s verdensmål 

 FN’s verdensmål er også relevante for vores nordiske kolleger 

 Vi har de rette kontakter i forhold til at løse opgaven 

 

Det fremadrettede arbejde 

I forhold til den økonomiske del, så har Dorthe fået tilsagn fra en kollega på Randers Bibliotek, som vil være 

faggruppen behjælpelig med at finde egnede fonde, som vi kan søge midler hos. 

Charlotte har igennem kontakter fra det oprindelige netværk fundet frem til mulige samarbejdspartnere i de 

andre nordiske lande. 

 

Ved næste online møde tirsdag d. 21.09. skal vi tale om følgende: 

 Hvordan kan vi som biblioteker arbejde med FN’s verdensmål ud fra en integrationsvinkel? 

 Hvad skal det nye netværk hedde? Forslag til slogan: ”Sammen er vi stærkere – i hele Norden” 

 Opstartsmøde med mulige interessenter fra de andre nordiske lande 

 Hvordan skaber vi rum til, at vi i fællesskab kan løbe nye nordiske projekter i gang? 

 Vi har følgende fokuspunkter: tilgængelighed af materialer på andre sprog, FN’s verdensmål og børn 

 Mulige samarbejdspartenere: de andre faggrupper under KI, Nordisk Netværk for Normkritisk 

Lederskab, Mellemfolkeligt Samvirke eller andre NGO’er 

 Målgruppe: Netværkets arbejde skal gavne hele befolkningen, og ikke kun etniske minoriteter 
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2.  

Faggruppen ønsker at holde kontakten til BCI. Derfor har vi inviteret os selv til møde med den nye leder af BCI, 

John Holmgaard Ulletved Knudsen Larsen. Mødet finder sted d. 9. december 2021 på Diamanten.  

Vi vil gerne tale med BCI om materialetilgængelighed og indkøb, og hvad begge parter har lært af projektet med 

Verdensbiblioteket?  

Under punktet vedrørende BCI talte vi på bestyrelsesmødet ligeledes om, at vi har brug for at komme i tættere 

dialog med forlagene omkring, hvad de udgiver på andre sprog? 

 

 

3.  

Ved sidste bestyrelsesmøde opstod der et behov for, at vi fik snak om ordet inklusion i relation til vores 

fagområde. For nogle er det et ord, som man forbinder med folkeskolen, hvor inklusion indebærer, at børn med 

særlige behov undervises sammen med deres kammerater i den almindelige undervisning.  

Faggruppen BITA vil tilstræbe at bruge begrebet kulturel mangfoldighed frem for integration og inklusion. 

Mangfoldighed kan også bedre oversættes til engelsk (diversity). Vi tager stadig udgangspunkt i formidlingen af 

litteratur til sproglige minoriteter. 

 

 

4.  

Vi holder fast i at kommunikere nyheder og relevante temadage via faggruppens FB. Aya og Charlotte har holdt 

flere onlinemøde omkring hvordan vi kan skabe mere indhold til vores FB.  

I løbet af efteråret vil der komme et kort portræt af alle bestyrelsesmedlemmer, ligesom vi håber at kunne samle 

flere boganmeldelser på sitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


