
 

Referat fra online BITA-møde tirsdag d. 21.september 2021 

 

Til stede: Ahmad Joumaa, Aya Sawahiro, Berit Sandholdt Jacobsen, Dorthe Meyer Andreassen, 

Hamide Kara, Rubina Kausar Afzal, Charlotte Brandt-Møller 

Mødeleder: Charlotte 

Referent: Dorthe 

 

Enighed om, at vi havde et godt møde i Randers. Det var godt at ses ”rigtigt”. 

 

”Dagsorden”: 

 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 samarbejdspartnere: 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 

 

BCI: 

Ahmad laver forslag til datoer til for-møde med lederen af BCI, som vi skal mødes med d. 9. december. 

 

Nordisk bibliotekssamarbejde: 

Ahmad og Charlotte har nogle kontakter, der kan bruges i vores samarbejde med de andre nordiske lande. 

Charlotte sender liste ud, som vi andre kan skrive videre på. 

Tirsdag d.28. september mødes vi igen online til en snak om kommissoriet for det nordiske samarbejde. Vi 

skal alle læse kommissoriet igen og have kommentarer klar. 



 

 

 

Så skal vi have navn til det nordiske samarbejde. Der kom flere forslag ud over det, som vi havde snakket om 

på sidste møde: Sammen er vi stærkere – i Norden 

Kulturel mangfoldighed – i Norden 

Biblioteksnetværk for tværkulturelt arbejde – i Norden 

Nordic libraries – for cultural diversity 

Nordic library network for cultural diversity 

Og gerne forslag til en “smart” forkortelse f.eks Norlic (referentens forslag) 

 

Tidsplan: Ahmad laver udkast til tidsplan for samarbejdet med  

 

LOGO: Berit har en ansat, der kan lave et logo 

 

Ressourcepersoner: evt også lave en liste over ressourcepersoner, som vi kan bruge LÆS: udnytte ”groft”  

 

Orientering: 

Berit sender mail med info om arrangement i Den sorte Diamant d. 6. oktober. Det handler om Inklusion og 

diversitet. Vi må gerne komme to fra bestyrelsen med. 

Dorthe skal til et velkomstarrangement  for nye borgere d. 2. oktober på Dokk1 i Århus 

 

 

 

 

 

 


