BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION

Referat fra 1. møde i Etnisk Biblioteksudvalg 28. marts 2006.
Referent: Lotte Petersen.
Deltagere: Ann Poulsen, Rubina Afzal, Lone Hedelund, Kirsten Reinhold, Eva Buch, Flemming
Munch, Nicola Ravden.
Afbud: Niels Dejgaard, Hella Hostrup.
1. Præsentationsrunde af udvalgets medlemmer
Udvalgets medlemmer fortalte kort om sig selv og hvorfor de har interesse i at være med i udvalget.
2. ”Hvad er formålet med Etnisk Biblioteksudvalg” v. Flemming Munch
FM præsenterede formålet med Etnisk Biblioteksudvalg som et forum, hvor ideer kan drøftes og
kvalificeres, og hvor der kan indhentes input til den nationale koordinering på området. Det ventes at udvalget kan medvirke til at synliggøre og effektivisere bibliotekernes indsats på området,
herunder via drøftelse af opgavefordeling, kompetenceområder m.v.. Flemming sikrer status vedr.
Etnisk Biblioteksudvalg til OC-udvalget.
Det blev aftalt, at FM, med udgangspunkt i den første beskrivelse, udarbejder et kommissorium
for udvalget, som sendes til høring inden næste møde, hvor det bliver et punkt på dagsordenen at
få godkendt kommissoriet.
Kommentarer fra udvalget: Et væsentligt punkt i kommissoriet skal være, at vi skal anspore og inspirere andre, være visionære og fremadrettede. Udvalget skal arbejde på det strategiske plan og
gerne bidrage med oplæg til handlingsplaner og målsætninger for nogle konkrete områder.
Mht. formidlingen af udvalgets arbejde, blev det besluttet at der udarbejdes korte referater, som
sendes ud senest 7 dage efter møderne. Deltagerne har herefter 7 dage til at kommentere, hvorefter referatet lægges ud på SBs hjemmeside / OC-infoline. Hvert møde afsluttes med en konkret
opsamling på, hvad vi gør lige nu – fx skrives der en artikel, anbefaling eller indlæg. Mødefrekvens hver 3.-4. måned.
Repræsentation: Det blev foreslået at Aalborg samt Biblioteksskolen inviteres med i netværket for
at sikre en bred repræsentation. FM tager dette op i OC-udvalget..
3. Status for etableringen af BiblioteksCenter for Integration (SBCI)
FM præsenterede status for BiblioteksCenter for Integration, se medsendte PowerPointpræsentation. Vi fokuserer nu på 15 sprog. Målet er pt., at ca. 30% af ressourcerne i SBCI skal allokeres til videncenteropgaver. Vi er gået i gang med besøgsrunde til bibliotekerne – der besøges
ca. 5 biblioteker pr. md.
Kommentarer: Det er vigtigt at sprogtilbuddet ikke bliver statisk, men afspejler nye tendenser og
behov. Der blev efterspurgt en bredere formidling af FMs oplæg, i form af fx en artikel, og FM
henviste bl.a. til det seneste nr. af ’Nyt fra Biblioteksstyrelsen’ samt ’Brogede Blade’. FM lovede
også, at en løbende øget kommunikation er et af vores mål.
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APO: Den nationale strategi er på tegnebrættet, SB har allerede været inddraget. På et møde med
INM er man blevet enige om også at invitere KUM ind over. Håbet er, at både INM og KUM vil
profilere bibliotekerne. BS overvejer at nedsætte en arbejdsgruppe som skal arbejde med strategien.
INM har opfordret SB og BS til at lægge billet ind på et projekt med at konceptualisere, ideudvikle og implementere med udgangspunkt i erfaringerne fra bl.a. lektiehjælps projekterne.. SB og
BS laver fælles ansøgning til INM: Projektet skal i givet fald, via konkrete aktiviteter, understøtte
udviklingen af demokratiuddannelse og aktivt medborgerskab.
Kommentarer:LH: læring og samfundsforståelse er også vigtige punkter at arbejde med overfor
de unge. KR: Bib. I Kbh. er ved at lave bibl. pol. redegørelse om, hvad man vil på området i de
kommende år, som skal implementeres i bibliotekernes konkrete handleplaner. RKA: Eksperimentariet (samarbejdsprojekt med SB og Biblioteksskolen) er på bedding - Vi har fået midler til
projektmodning af BS. LH: Århus Kommune arbejder med ny, aktiv integrationspolitik.
5. Kommende møder
Forslag til dato for næste møde sendes ud med referatet. Som udg. pkt. holdes møderne i Århus.
6. Eventuelt
Intet
7. Drøftelse af konklusion og anbefalinger i den afsluttende evaluering af projektet ”Konsulenter for biblioteksbetjening af etniske minoriteter”. Fællesmøde med tidl. projektgruppe, styregruppe og evaluator
Yderligere deltagere:
Jytte Christensen, Marianne Olsen, Lars Munkøe, Marianne Ellert, Berit S. Jacobsen, Bente Weisbjerg, Gitte Fangel, Hans Elbeshausen.
Afbud:
Carsten Anderskov, John Nørskov, Inger Frydendal, Benedikte Kragh-Schwartz, Svend Larsen.
Diskussionen blev indledt med et oplæg ved Hans Elbeshausen, Danmarks Biblioteksskole. Se
medsendte slides. HE tog udgangspunkt i, hvilke åbne spørgsmål der stadig er efter afslutningen
af hans rapport. Konsulentprojektet har været et metaprojekt der har fokuseret på udviklingen af
det organisatoriske felt, mere end indadtil i projektet. Tilbage står stadig spørgsmålene: Hvordan
skaber vi dynamik? Hvordan undgår vi ensartethed? Hvordan vil man udvikle fremover? Skal
man satse på frontløberne eller efternølerne? Det organisatoriske felt indeholder også andre aktører end bibliotekerne, fx sprogcentre, flygtningehjælpen, beboerrådgivninger m.m.
Konsulentprojektet har arbejdet med at indsamle viden, omdefinere viden og omsætte viden – fx
vha. værktøjskasse. På side 87 i rapporten kommer HE med forslag til ny struktur på området, og
der var generel enighed om at vi skal blive bedre til at blande midlerne og slå kludene sammen, i
stedet for at konkurrere indbyrdes. Der er brug for politisk bevågenhed på området og der er brug
for produkter, der kan sælges til politikerne – i hvert fald, hvis man vil fundraise. Vi skal være
dem, der bliver husket, når vi går ind i samarbejdsprojekter med andre aktører, men vi skal ikke
konkurrere, snarere koordinere. En ny, national strategi kan blåstemple området og skabe troværdighed – det, der er brug for, er synlighed.
Mødet sluttede med en opfordring til at fortsætte dialogen.
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