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Kommissorium for videreførelsen af Det Nordiske Biblioteksnetværk  
 

Baggrund  

Det Nordiske Biblioteksnetværks har været en del af det nordiske projekt ”Kulturlivets og 

frivillighedens rolle i integrering og inkludering” – også kaldet ’Inkluderende kulturliv i Norden”. 

Projektets formål var at etablere et mere mangfoldigt kulturliv i Norden. Netværkets rolle i den 

sammenhæng var at skabe grobund for mere inkluderede lokale fællesskaber ved at tilbyde en platform 

for biblioteksansatte i Norden, der muliggjorde deling af ’Best Practice’ og ’’Know How’ ift. arbejdet 

med etniske minoriteter. Herunder understøtte vidensdeling på følgende områder: sprogtræning, aktivt 

medborgerskab og øget kulturel forståelse. Da netværket var en del af et tidsbegrænset projekt, ophørte 

netværkets arbejde i december 2019.  

Netværkets medlemmer havde følgende evaluering og anbefaling ved det afsluttende møde: 

 Netværkets etablering og dets resultater burde opretholdes og videreudvikles for en bedre 

betjening af etniske minoriteter i de nordiske biblioteker. 

 Folkebiblioteket er den mest tilgængelige og mest brugte kulturinstitution af etniske 

minoriteter i Norden og har derfor et kæmpe potentiale ift. kulturel mangfoldighed. Et 

nordisk biblioteksnetværk vil understøtte indfrielsen af dette potentiale både ved at koordinere 

den nordiske indsats og berige netværkets medlemmer med viden og værktøjer.     

 

Formål 

 Videreførelsen af Det Nordiske Biblioteksnetværk har til formål at bygge videre på de 

erfaringer, som det oprindelige projekt har genereret omkring biblioteksbetjening af etniske 

minoriteter i de nordiske lande.  

 Det Nordiske Biblioteksnetværk ønsker i fremtiden at medvirke til at bibliotekerne i Norden 

arbejder for kulturel mangfoldighed i samfundet igennem oplysning og interkulturelle 

arrangementer. 

 I Nordisk Ministerråds Vision 2030 ”Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede 

region” udpeges tre strategiområder: 

 

1. En grønt Nordisk region 

2. Et konkurrencedygtigt Norden 

3. Et socialt bæredygtigt Norden 

 

 Strategiområdet ”Et socialt bæredygtigt Norden” tager afsæt i lige netop de fællesnordiske 

projekter for kulturel mangfoldighed og ytringsfrihed, som netværket gerne vil arbejde videre 

med. 
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 Det Nordiske Biblioteksnetværk forpligter sig ligeledes på at arbejde med FN’s Verdensmål for 

bæredygtig udvikling og specifikt mål nr. 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”. Netværket vil 

blandt andet arbejde for, at bibliotekerne til stadighed fremstår som inkluderende og 

tilgængelige offentlige rum.  

 

Opgaven  

 Netværkets opgave består i at sikre den fortsatte drift og udvikling. 

 Det Nordiske Biblioteksnetværk arrangerer to årlige møder enten fysiske på skift i de nordiske 

lande eller via en digital løsning. 

 Det bliver faggruppen BITAs opgave at facilitere disse møder eller konferencer med støtte fra 

deltagerne i de andre nordiske lande.  

 Møderne vil indeholde faglige oplæg og vidensdeling i både grupper og plenum.  

 Det Nordiske Biblioteksnetværk vil vælge en ny platform, hvor netværkets medlemmer kan 

kommunikere imellem møderne og dele både fællesnordiske projekter, ideer og relevante 

dagligdags spørgsmål. 

 

 

Succeskriterier 

 Det Nordiske Biblioteksnetværk vil opnå aktiv deltagelse fra alle lande i Norden til netværkets 

møder og aktiviteter, så vi sammen kan arbejde for større kulturel mangfoldighed på 

bibliotekerne rundt om i Norden til glæde for alle borgere.  

 Succesen består ligeledes i at skabe et netværk, der kan virke som knudepunkt for udveksling og 

udvikling af tiltag der fremmer kulturel mangfoldighed i de nordiske biblioteker.   

 

Målgruppe 

 Netværkets målgruppe er alle biblioteksansatte i de nordiske lande som arbejder med og har 

interesse i biblioteksbetjening af sproglige og etniske minoriteter og som vil søge inspiration og 

kollegial sparring med andre nordiske fagkolleger på området. 

 

Organisation 

 Faggruppen Bibliotekarer i Tværkulturel Arbejde - BITA, som er en faggruppe under 

fagforeningen ”Forbundet Kultur og Information” (KI), påtager sig det organisatoriske arbejde 

med Det Nordiske Biblioteksnetværk. 
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Tidsramme 

 Faggruppen BITA forpligter sig på at stå for Det Nordiske Biblioteksnetværk i en periode på 3 

år. 

 

Indsatser 

 Netværket vil fortsat arbejde for at sikre erfaringsudveksling omkring sprogfremmende tiltag i 

biblioteksregi, kulturformidling, demokratisk dannelse og aktivt medborgerskab. 

 Det Nordiske Biblioteksnetværk vil også at beskæftige sig med FN’s Verdensmål, tilbud til børn 

og formidling af litteratur til sproglige minoriteter. Lige som netværket også vil arbejde for at 

rette fokus mod den manglende repræsentation af medarbejdere med anden etnisk oprindelse 

på biblioteksområdet i de nordiske lande. 

 

Økonomi 

 Faggruppen BITA vil på vegne af Det Nordiske Biblioteksnetværk i samarbejde med de 

nordiske partnere søge fondsmidler til at finansiere en del af de udgifter, som forventes til 

afholdelse af konferencer og møder.  

 

 

 

 

 


