BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION

Referat fra 2. møde i Etnisk Biblioteksudvalg 28. juni 2006.
Referent: Lotte Petersen.
Deltagere: Ann Poulsen, Jytte Bræmer Pedersen, Niels Dejgaard, Hella Hostrup, Kirsten Reinhold,
Flemming Munch, Nicola Ravden.
Afbud: Lone Hedelund, Eva Buch.
1. Kommissorium
Kommissoriet har på forhånd været sendt ud til høring blandt udvalgets medlemmer. Biblioteksstyrelsen havde nogle små rettelser til ordlyden af kommissoriet, hvorfor Lotte renskriver kommissoriet
inden det endeligt godkendes. Med hensyn til revurdering af kommissoriet blev det aftalt, at udvalgets medlemmer til enhver tid kan ytre ønske om at genforhandle kommissoriet.
2. Kvinde.finfo / FINFO projekt
Flemming Munch orienterede om projektet NEW FINFO, der kort fortalt går ud på at revitalisere
FINFO ud fra nye krav til funktionalitet på baggrund af kommunesammenlægningen. Lige nu venter
vi på at få godkendt vores valg af CMS af Kulturministeriets administrationsafdeling. Imens har vi
sendt et tilbud ud til alle interessenter med mulighed for at tilkendegive interesse i at blive inviteret til
et interessentmøde i september. Vi har fået mange tilmeldinger (ca. 55) og planen er, at der skel nedsættes en følgegruppe, der skal være med til at præge udviklingen af NEW FINFO. NEW FINFO
planlægges relanceret ved konference 23. januar 2007, men det vil i den første periode være i en 1:1
migreret udgave – herefter vil der blive arbejdet på en udviklingsplan for FINFO i 2007..
3. Multimediesatsning
I april sendte Flemming et notat ud til høring i Etnisk Biblioteksudvalg, hvori blev præsenteret en idé
om deltagelse i Dansk Multi Etnisk Gruppes konkrete projekt ”Leg og lær med etniske ord” (somalisk). Det er aftalt, at SB deltager i projektets styregruppe, og den danske bibliotekssektor får gratis
licens til at bruge evt. software. Der er nu sendt en ansøgning ind til Egmont Fonden og Bikuben fonden, og vi håber en positiv tilbagemelding i september. Multimedieværktøjer generelt til understøttelse af integration var også et fokuspunkt på studieturen til Queens (se pkt. 8). Næste skridt i SBCI bliver en analyse og udarbejdelse af et kort notat vedr. potentialet af et ’multimediefokus’ i et bredere
fokus. Helle orienterede om, at de har et projekt hvor somalisk medarbejder skal arbejde med børn i
lektiecafé m.m. fra januar 07, og at de gerne vil være pilotbibliotek til somali-multimedieproduktet.
Ann foreslog, at man også havde det in mente vedr. lektiehjælpsprojektet (se. pkt. 7).
4. Status på SBCIs Videncenterservices
Lotte orienterede om aktiviteter på videncenterområdet. Vi har startet et netværk op omkring læring,
der indtil videre tæller ca. 20 medlemmer og lige så mange ”medlemmer in spe”. Endvidere har der
været dialog med Dansk Flygtningehjælp og Kvinderådet om opstart af et netværk, der beskæftiger
sig med pige/kvindeprojekter. Vi satser på, at det også bliver muligt at oprette et netværk på dette
område. Endvidere har der været et øget fokus på formidling – der er en ny hjemmesidestruktur på
trapperne, der afspejler organisationens udvikling, samt udarbejdelse af markedsføringsmaterialer,
dansk/engelsk brochure samt øget produktion af artikler til bl.a. OC-infoline.
Lotte arbejder også på et projekt om at skabe et redskab til videndeling omkring aktiviteter og projekter på bibliotekerne (med integrationsfokus) og muligvis en kalender over aktiviteter på området, og
det blev foreslået at kalenderen skulle udsendes månedligt på OC-infoline. Til sidst fortalte Lotte, at
STATSBIBLIOTEKET
OC-OMRÅDET
BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION
TELEGRAFVEJ 2
DK-2750 BALLERUP ∙ DENMARK

JYSKE BANK 8109 100483-8
CVR/SE: 1010 0682
EAN: 5798000791084

TLF. +45 4473 4604
FAX +45 4473 4602
E-POST: SBCI@STATSBIBLIOTEKET.DK

SBCI har overtaget Videncenter i Randers’ (VICIR) materialesamling, efter at VICIR lukkede pr. 1.
juni. I forhold til den drøftede studietur til Toronto har der været en del interesserede, men der er mest
stemning for at udskyde turen til 2007, hvorfor Lotte nu arbejder på en justeret plan.
5. Status på SBCIs Klassiske biblioteksservice
Flemming orienterede om status på de klassiske biblioteksservices. Der arbejdes på migration af TinLib til Horizon, og medarbejdere oplæres i det nye system, som gerne skulle gøre statistik, katalogisering osv. mere smidig. Der er endvidere drøftelser i gang på nordisk plan om indkøbssamarbejde samt
’crossatlantic’ – nærmere bestemt vil man i første omgang forsøge sig med indkøb af kinesiske materialer via ’venskabsbiblioteker’ i USA. Pilotprojektet med de nye abonnerede Arabiske lyndepoter har
været succesfuldt (mere end 50% blev afsat i løbet af de første 14 dage) og fået god feedback, også på
markedsføringsmaterialerne. Tyrkiske lyndepoter er næste satsning, herefter vietnamesiske og kinesiske.
6. Orientering om principper for placering af materialer
Flemming orienterede om, at der er vedtaget nye principper for placering af SBCI-materialer. Materiale nyere end 5 år placeres i Kbh. afdeling til brug for depotudlån. I situationer med mere end 5 ex af
de enkelte titler placeres min 1 ex. i Århus til enkeltudlån. Materiale ældre end 5 år placeres også i
Århus til brug for enkeltudlån. Implikationerne vedr. udlån vil dermed være, at depotudlån som udgangspunkt finder sted fra Kbh. afdeling og enkeltudlån fra Århus. Depoter omfatter som udgangspunkt kun nyere materiale. På spørgsmål om den nøjagtige placering i KBH. refererede Flemming til,
at Slots- og Ejendomsstyrelsen er ved at finde et sted til os, men at den nøjagtige placering endnu er
uvis.
7. Orientering vedr. lektiehjælpscafé-projekt ved BS og SB
Biblioteksstyrelsen og SB har i fællesskab sendt en ansøgning til Integrationsministeriet på 6 mio.
over 3 år til oprettelse af lektiecaféer rundt om på landets biblioteker. Det forventes at få svar på ansøgningen primo juli. Folkebibliotekerne vil kunne søge midler til dette projekt gennem Biblioteksstyrelsen, som vil informere ud om kriterierne for dette ultimo august. SB/BS vil bl.a. hjælpe med
konceptudvikling, udformning af ansøgninger samt rekruttering af frivillige. Der arbejdes parallelt på
at udarbejde og lancere en fælles strategi mellem Kultur-og Integrationsministerierne på området som
’Kick-Off’.
8. Orientering vedr. eksperimentarieprojektet ved Odense og SB
Flemming orienterede om Eksperimentarieprojektet, som er et forprojekt i samarbejde mellem Odense Centralbibliotek, SB & Biblioteksskolen. Rammerne for det egentlige projekt skal afklares inden
november 2006 og der skal skrives en ansøgning til BS inden november 2006. De tre nævnte parter
sidder i styregruppen for projektet, men det er intentionen at flere biblioteker m.fl. skal inddrages.
Indtil videre er der afholdt tre styregruppemøder, og der har været en fælles studietur til New York
(primært Queens) hvor også Integrationsministeriet deltog. Artikel om turen til Queens vil blive udsendt på OC-infoline i uge 29.
9. Info om aktiviteter under Images of the Middle East
Lotte orienterede om, at SBCI har arrangeret en række forfatterbesøg hos nogle af de biblioteker i de
byer, der deltager i Images of the Middle East festivalen. Der er sendt en artikel ud på OC-infoline
om samme, hvor udvalget kan orientere sig mere detaljeret. Læs artikel
På trods af organisatoriske problemer hos arrangørerne CKU forventes det, at arrangementerne gennemføres som planlagt.
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10. Orientering om potentiel Islamudstilling
SBCI holdt i marts et fælles nordisk møde, hvori deltog repræsentanter fra de nordiske ”indvandrerbiblioteker” – Deichmanske Bibliotek i Norge, Internationella Biblioteket i Sverige og Helsinki Bibliotek. På mødet blev det diskuteret, hvorvidt man kunne lave en fælles nordisk vandreudstilling for
børn baseret på en svensk udstilling om islamisk kunst og arkitektur, der er under udvikling. SB lovede at ”vejre stemningen” for en sådan udstilling i Danmark, ved at sende en høring ud på OC-infoline.
Læs høringsartiklen. Vi har efterfølgende modtaget nedenstående foto af det ”hus”, der omtales i artiklen, og som skal være omdrejningspunkt for udstillingen.
Indtil videre har SBCI fået positive
tilkendegivelser fra 14 biblioteker
(se vedhæftede liste). Flere af
medlemmerne fra Etnisk Biblioteksudvalg havde ikke været
opmærksomme på høringen, og det
blev vurderet, at der sandsynligvis
vil være flere interesserede, når vi
kan sige noget mere konkret om
udstillingens form, pris, længde
m.m.
Vi holder os fortsat i kontakt med
Sverige for at følge udstillingens
tilblivelse med henblik på at
vurdere ressourceforbruget ved en
evt. dansk versionering.
Siden mødet i Etnisk
Biblioteksudvalg har yderligere tre
biblioteker meldt deres interesse:
Odense Hovedbibliotek, Vollsmose
Bibliotek samt Frederiksberg
Bibliotek.

11. Eventuelt
Det blev aftalt, at medlemmerne af Etnisk Biblioteksudvalg fremover skal opfordres til at fremlægge
igangværende aktiviteter på møderne. Temaet for næste gang blev aftalt til at være ”Lektiecaféer”
med Ann som bidragyder. Imidlertid har referenten i skrivende stund modtaget henvendelse fra Jytte
Bræmer Pedersen, der gerne vil fortælle om projektet ”Kan man sluge en kamel” og vise en ny DVD
om samme på næste møde, og det vurderes, at der godt kan blive tid til begge oplæg på næste møde.
LPE 12-07-06
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