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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra 10.06.16 
Referat af møde. 
 

TEMA 
 

Flygtninge 
 
Sagsfremstilling 
Som opfølgning på sidste mødes tema om flygtninge vil Michel Steen-Hansen orientere om DB’s 
seneste undersøgelser om Danskernes holdning til biblioteker. 
  
DB og Tænketanken Fremtidens Biblioteker har igen i sommeren 2016 gennemført en 
opinionsundersøgelse i samarbejde med Epinion og Moos-Bjerre & Lange. 
 
Fokus er på medborgerskab og mønsterbrydning. 
Hent rapporten med konklusioner og tal fra undersøgelsen. 
Der er udsendt følgende pressemeddelelser omhandlende undersøgelsen: 
» Biblioteket skaber mønsterbrydere 
» Biblioteket får indvandrere til at uddanne sig 
» Biblioteket er en væsentlig faktor i antiradikalisering 
 
På sidste møde blev det endvidere besluttet, at arbejde på at skabe et projekt (eller flere) der 
samler gode eksempler – og få fortalt om dem. Samt at dykke dybere i undersøgelser (eller 
opsamle forskning) om hvilke aktiviteter, der virker integrationsfremmende med henblik på at øge 
disse aktiviteter. Er det f.eks. materialer, aktiviteter eller personalekompetencer? 
Herunder en afklaring om hvad integrationsbegrebet indeholder. Projektet kunne tænkes sammen 
med et par erhvervsorganisationer og 3F. Inden for sektoren skal Slots- og Kulturstyrelsen, 
Statsbiblioteket og Pædagogiske Læringscenter (hvor Samsøs Karin Birkman kunne være 
kontaktperson) spørges. 
 
Center for mellemøststudier kunne også være en partner, Bertil tager kontakt. Vi søger at få skabt 
et projekt der kan søges midler til fra Innovationsfonden. Tine og Michel arbejder videre med en 
projektbeskrivelse, og drøfter det på et fælles møde med Slots- og Kulturstyrelsen, Statsbiblioteket 
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og BCF. 
 
Det er endnu ikke lykkedes at afholde et sådant møde, så en egentlig projektbeskrivelse foreligger 
endnu ikke. 
 
Afgørelse: 
Michel gennemgik undersøgelsen om medborgerskab og mønsterbrydning. 
Hent rapporten med konklusioner og tal fra undersøgelsen. 
 
Der blev orienteret om de fælles tiltag mellem BF, BCF, DB, Slots- og Kulturstyrelsen og 
Statsbiblioteket om at fremme bibliotekernes rolle i integration. 
 
Der er igangsat at lave en opsamling - gode eksempler fra biblioteks integration projekter – gode 
eksempler – gerne suppleret med fortællinger fra projekter der har ført til nogle som er kommet i 
arbejde. Statsbiblioteket koordinerer opsamlingen –  Slots- og Kulturstyrelsen samler op fra deres 
integrationskonferencen 27. september. 

 
Herefter laver DB og statsbiblioteket en bearbejdning af det opsamlede, som samles og der laves 
en formidlingsform.  
 
Herefter laver vi et projektoplæg til næste møde i kredsen – om sprogcafe konceptudvikling – ud 
fra styrelsens oplæg til SATS pulje. 
 

2. Kulturmødet midt i den samske skoledag 
 
Sagsfremstilling 
I forlængelse af temaet flygtninge og biblioteker har vi på dette møde inviteret Karin Birkmand, 
Læringsvejleder på Samsø Skole om at komme med oplæg. 
 
Samsø har øget indbyggertallet med 10 % det sidste år. Det er flygtninge, asylansøgere og en masse 
børn, der heldigvis følger med. 
 
Røde Kors har etableret en børneskole ved den ene udgang af Samsø’s Kombibibliotek. Ved den 
anden udgang ligger Samsø Skole med udelukkende danske børn. 
 
Biblioteket og Læringscentret ligger midt imellem og her mødes børn.  
 
Hvad søger de, når de kommer i rummet. Hvad optages de nye indbyggere af, og hvad har 
betydning for at mødet bliver bedst? 
 
Karin vil i sit oplæg komme ind på fejl og erfaringer fra sin praksis midt i biblioteksrummet, og 
lægge op til en drøftelse af de behov der er for at biblioteket og læringscentrets funktion kan blive 
centralt for de nye børn i vores kultur. 
 

 
Afgørelse: 
Karin Birkmand, Læringsvejleder på Samsø Skole kom med fantastisk inspirerende oplæg – hvor PP 
kan ses her http://www.db.dk/paraply-020916  
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3. Folkemøde og Kulturmøde 
 
Sagsfremstilling: 
Der vil kort blive orienteret om: 
 
FOLKEMØDET 2016 
Se program her  
Samt de tre formænds oplevelser her 
 
KULTURMØDET 2016 på Mors  
Bibliotekerne deltager på Kulturmødet med en række møder og events, arrangeret af Danmarks 
Biblioteksforening, Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland, Bibliotekschefforeningen, 
Bibliotekerne i Nordjylland, Morsø Folkebibliotek og Bibliotekarforbundet. Se en liste over 
bibliotekernes arrangementer. 
 
Samt blive lagt op til en debat om fælles tiltag til næste års møder.  
 
Afgørelse: 
Der blev orienteret om aktivisterne i år og næste års deltagelse diskuteret.  
Der var enighed om det er en styrke at bibliotekerne er tilstede i fællesskab.  Men koncepter skal 
udvikles – BF, DB og BCF arbejder på at skabe et møde om rammerne, og hvordan vi samler 
biblioteksdanmark om aktiviteterne.  
 

4. Internationalt 
a) IFLA 

IFLA kongres var den 13.-19. august 2016, Columbus, Ohio – se www.IFLA.org  
 
Dokk1 fik prisen Public Library of the Year 2016 på årets IFLA. 
 
På konferencen blev også præsenteret en opdatering af IFLA Trend Rapport fra 2013 – se 
den her eller læse Michels opsummering af de danske tiltag her 
 
Afgørelse: 
Der blev orienteret om IFLA konferencen med fokus på det skifte der sker i forhold til at 
IFLA er blevet et mere strategisk organ, som også sætter biblioteket i en politisk kontekst – 
f.eks. i forhold til FN’s verdensmål - se http://2016.ifla.org/  

 
 

b) EBLIDA 
Formand Steen B. Andersen (DB) vil på mødet orientere om EU kommissionernes udspil 
om copyright, som forventes præsenteret medio september. 
 
Afgørelse: 
Copyright udspillet fra kommissionen er stadig ikke kommet, men forventes at blive 
præsenteret om 14 dage – se http://www.eblida.org/  
 
Næste års EBLIDA konference afholdes i Aarhus den 3.-4. maj hvor fokus vil være på 
copyright. 
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5. Nyt fra organisationerne: 
a) Gensidig orientering fra medlemmerne om emner med relevans for samarbejdet. 

 
 

6. Næste møde 
7. oktober 13.00-15.00 – dette aflyses, og der udsendes doodle med forslag om møde i første 
kvartal, hvor temaet er biblioteksparaplyens fremtid og hvordan vi indretter en arbejds- og 
mødeform.   
 

 
 

 
Tine Jørgensen og Michel Steen-Hansen 


