
Referat fra mødet på Det Kongelige Bibliotek (KB) 7. april 2022 

 

Deltagere: John (KB) + Ahmad, Charlotte, Dorthe, Rubina og Aya 

Fraværende: Berit og Hamide 

Referent: Aya  

 

1. Kort præsentation af faggruppen BITA’s bestyrelse 

 

2. Præsentation af Den Flersproglige Samling på KB: John 

Ny struktur på KB: 

 Afdeling i København + Aarhus (materialeindkøb), småtryk og 

flersproglig samling 

 Indkøb på 18 sprog 

 Depotfunktion på 6 sprog 

 Kassation til denne samling 

 Sparring med interesseorganisation, f.eks. BITA 

 

Historik: 

2017: BCI flyttet fra Christianshavn til KB 

2020: BCI omdøbt til Den Flersproglig Samling under KB 

 

3. Materiale på ukrainsk: John 

Materialeindkøb på ukrainsk sprog er igangsat på 2 forskellige ruter 

 Gennem konsulenter i Polen 

 Samarbejde med Saxo, der indkøber bøger direkte ved polsk grænse til 

Ukraine 

Der arbejdes på højtryk for at etablere depot på ukrainsk sprog til 

folkebibliotekerne.  

 

4. Ønsker fra BITA 

Fokus på formidling af fysiske materialer til slutbrugere: bøgerne 

formidles ikke godt nok  

 Søgning på bibliotek.dk er ikke nem -sprog, forfatternavne, billedet 

af forside?  

 Sprog på bogryg -kan det være på det originale sprog? ->muligvis 

 Sprogvalg- fornyelser af slutbrugere som læser på modersmål?  

 Adgang til fysisk samling? ->svært 

 Udfordring ift. modtagelsen af depotmaterialer på folkebiblioteker 

 



BITA ønsker og arbejder for at skabe fællesskab gennem litteraturformidling 

på flere sprog.  

KB ønsker også, at materialerne formidles godt til borgere og er 

opmærksomme på problemerne. De vil fortsat have dialog med DBC, Systematik 

og BITA. Der kan være plads til forbedring. 

   

5. Det Nordiske Biblioteksnetværk 

 Kort præsentation om netværket og status p.t. 

 Hvordan kan KB og netværket samarbejde?   Vi skal tegne os skarpere 

for at finde ud af hvilke type samarbejde vi ønsker med KB. 

 

6. KB’s hjemmeside 

Info om FS: https://forbiblioteker.kb.dk/sproglige-minoriteter 

Opdateres løbende (i stedet for katalog) 

https://www.materialeoverbygning.dk/sprog 

 

7. Guided tour på biblioteket for depot bøger, ”Harry Potter” og fortælling 

om materialeflow 

 

8. Efter mødet med John har vi, BITAs bestyrelsesmedlemmer talt sammen, og 

besluttet, at Charlotte og Ahmad rejser til Oslo til konferencen arrangeret 

af Norges nationalbibliotek. Oddbjørn som er en af arrangørerne tilbyder os 

at præsentere vores netværk, og vi får 15 min taletid. 
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