
Biblioteksparaplyen 
TID: Fredag den 10. juni fra kl. 13.00-16.00 
HVOR: Bibliotekarforbundet, Akademikernes Hus, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg. 
 

01.06.16 
Mere om medlemmer og møder i paraplyen db.dk/biblioteksparaplyen  
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra 11. december 2015 
Referat  
 

 
TEMA 
 
2. Flygtninge 

 
Sagsfremstilling: 
Flygtninge og integration er en stor opgave i Danmark og Europa der (også) løftes i bibliotekerne. 
På dette møde i Biblioteksparaplyen orienteres om et møde afholdt i regi af Tænketanken 
Fremtidens Biblioteker og BF. Derudover lægges op til en drøftelse af, hvad der foregår af initiativer 
i de enkelte organisationer og om der er potentiale for en fælles ansøgning. 
 

a) Temamøde, Fremtidens Biblioteker og BF 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker inviterede sammen med BF til temamøde den 12. 
maj. 
 
På mødet blev det drøftet hvilke gode initiativer der allerede eksisterer på området i dag, 
og ikke mindst: Hvordan biblioteker og bibliotekarer bliver en del af den kommunale 
indsats i forhold til flygtninge og integration?  
 
Mødet var tænkt som et mindre forum for, at kunne få en tættere dialog og indsamle viden 
på tværs af praksis, forskning og andre aktører, som kan bruges fremadrettet i biblioteker 
og de bibliotekspolitiske organisationer. 
 
Der deltog ca. 15 personer, der alle på forskellig vis har berøring med biblioteker og 
integration, enten i praksis eller bibliotekspolitisk. 
 
Det første oplæg kom fra Birger Mortensen, chefkonsulent Center for Vækst og 
Beskæftigelse i KL, som har medvirket til KL’s integrations oplæg: 
 
Kommunale veje til god integration som slet ikke havde medtaget bibliotekernes store 
integrations indsats.  
 
Udover det var der korte præsentationer fra bl.a. Aalborg, Køge, BITA, SBCI og 
Kulturstyrelsen. 
 
Mødet mundede ud i, at man vil skabe et integrationsnetværk og lave fælles initiativer – 
uden dog helt konkret at have den endelig model.  
 

b) Drøftelse 
På paraplyens møde lægges op til en drøftelse og om vi i fællesskab kunne lave projekter. 
F.eks. med udgangspunkt i at Innovationsfonden har en pulje på 15 mio. kr., der kan søges 
til Integrationsindsats med fokus på flygtninge. Ansøgningsfristen er den 15. august 2016 kl. 

http://www.db.dk/biblioteksparaplyen
http://www.db.dk/files/20151211%20Biblioteksparaplyen%20referat.pdf
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76069/cf_202/Kommunale_veje_til_god_integration.PDF


19:00 http://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/integrationsindsats-med-fokus-paa-
flygtninge   
 
I vurderingskriterierne står der, at det er vigtigt ”at resultaterne skaber konkret værdi i 
form af målbar nytteværdi eksempelvis mere effektive redskaber og systemer i 
kommunerne, bedre adgang til og fastholdelse på arbejdsmarkedet, nye netværk mellem 
og på tværs af flygtninge, etc.” 
 
I den forbindelse kunne bibliotekerne og deres organisationer måske skabe fælles projekter 
om at skabe parathed til arbejdsmarkedet med sprog/it, vidensøgning og –organisering – at 
blive arbejdsmarkedsparat i det digitale DK.  
 
Det ser ud til at være et krav, at der skal inddrages: Nye civilsamfundsaktører, og offentlige 
– private samarbejder. 
 
Er her en mulighed for at tænke projekt mellem Danmarks Biblioteker ind i en central rolle 
f.eks. i partnerskab med KL og et par erhvervsorganisationer i en region eller to? 
 
DB har i fælleskab med BF og BCF lavet en undersøgelse af, hvilke tiltag der er rettet mod 
flygtninge i de danske folkebiblioteker. Michel vil orientere om den og DB’s igangværende 
større undersøgelse om, hvordan brugere med anden etnisk herkomst bruger bibliotekerne 
og betragter deres effekt.  

 
Afgørelse: 

 
 

3. Læring 
 
Sagsfremstilling: 
Vi fortsætter vores tema om læring i bibliotekerne og overvejer, hvordan vi fremover skal arbejde 
med det, og hvordan de enkelte organisationer har grebet det an. 
 
På sidste møde blev der talt om, at vi på næste møde skulle have fokus på Pædagogiske 
Læringscentre. Formand og sekretær har vurderet, at temaet Flygtninge og integration var vigtigt at 
få drøftet grundet den aktuelle situation, og foreslår derfor at tema og oplæg om Pædagogiske 
Læringscentre kommer på til september-mødet. 
 
Paraplyen talte desuden om, at skabe en læringsstafet, hvor vi får sat fokus på den specielle form 
for læring der foregår i bibliotekerne, og som bibliotekerne kan understøtte i mange 
sammenhænge. Både det private bibliotek i virksomheden, fag- eller forskningsbiblioteket på 
uddannelsesinstitutioner, det Pædagogiske Læringscenter på folkeskolen og folkebiblioteket over 
for lokalsamfundet og dets institutioner. 

 
Afgørelse: 
 
 

4. Tænketanken Fremtidens Biblioteker, nyt medlem? 
Det foreslås, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker ved Lotte Hviid Dhyrbye optages som nyt 
medlem. Jf. vedtægterne 2 stk. 2, hvori det står at ”Deltagelse er åben for organisationer, der har 
biblioteksvæsenet som væsentlig arbejdsområde. 
 
 
Afgørelse: 

 
 

http://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/integrationsindsats-med-fokus-paa-flygtninge
http://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/integrationsindsats-med-fokus-paa-flygtninge


 
 

5. Folkemøde og Kulturmøde 
 
Sagsfremstilling: 
En række biblioteker og biblioteksorganisationer har i de sidste år stået bag et fælles telt på 
Folkemødet kaldet Bibzonen.  
 
I år består BibZonen af samarbejde mellem Danmarks Biblioteksforening som koordinator med 
Statsbiblioteket, Centralbibliotekerne, Bibliotekschefforeningen, Det Kongelige Bibliotek og 
Bibliotekarforbundet  
 
I regi af Bibzonen dannes rammen om diskussionen om bibliotekernes forhold til emner som 
digitalisering, public service, læring og demokrati. 
 
BibZonen har i år ikke eget telt, men arrangerer en række events lørdag den 18. juni i Kulturens 
Telt: 
 
Se det færdige program her  
 
DB har i de sidste år også deltaget på Kulturmødet på Mors og er pt. i gang med i samarbejde med 
DB Region Midt og en række nord- og midtjyske biblioteker at lave en række arrangementer den 
25.-27. august. DB orienterer og lægger op til drøftelse. 
 
Afgørelse: 

 
 
6. Internationalt 

a) IFLA 
Der er den årlige IFLA kongres 13.-19. august 2016, Columbus, Ohio – se www.IFLA.org vi 
tjekker op på temaer og aktiviteter, samt hvem der deltager.  

 
 

b) EBLIDA 
Formanden for DB Steen B. Andersen er blevet valgt til EBLIDA Executive Committee og vil 
på mødet kort orienterer om deres årsmøde og situationen omkring EU kommissionernes 
udspil om copyright. 
 
 
 

7. Nyt fra organisationerne: 
a) Gensidig orientering fra medlemmerne om emner med relevans for samarbejdet. 

 
 

8. Næste møde 
Fredag den 2. september kl. 13-16. 
 

 
 

 
Tine Jørgensen og Michel Steen-Hansen 

https://www.facebook.com/bibzonen/?notif_t=fbpage_fan_invite&notif_id=1464771700425920
http://www.ifla.org/

