
Biblioteket	  dokumentär.	  

	  
Bakgrund:  

Landskrona är en kommun med en ökande befolkningsutveckling och stor andel 
utlandsfödda. I juli 2015 var andelen utlandsfödda 24,9 %. Andelen arbetssökande i 
Landskrona var samtidigt 16,8 %. 

 Landskrona stadsbibliotek har en bred verksamhet för att ge de utlandsfödda bättre 
förutsättningar i sitt nya hemland. Familjer i socio-ekonomiskt utsatta områden får hembesök 
med bokpaket inom Kulturrådets pilotprojekt Bokstart. För unga tjejer i 
miljonprogramsområdet Karlslund finns LAB, där biblioteket och fastighetsägaren 
Landskronahem, med stöd via projektbidrag från bla Kulturrådet och Region Skåne, driver en 
fritidsklubb med fokus på läsförståelse, social hållbarhet och kreativitet. På stadsbiblioteket 
finns varje vecka läxhjälp för vuxna i anslutning till bibliotekets språkcafé. I samarbete med 
SFI erbjuds bokcirklar på lätt svenska och i samarbete med ABF ordnas varje vecka ett 
nyhetscafé lett av en journalist från Syrien. Biblioteket har också initierat verksamheten 
språkvän i Landskrona, med syfte att koppla samman landskronabor med personer med 
annan bakgrund.  

Programverksamheten innehåller också traditionella biblioteksarrangemang såsom 
författarbesök och föredrag 3- 4 gånger per vecka under terminerna.. De flesta av 
föredragen är samarrangemang med någon av de lokala föreningarna eller studieförbunden 
och publiken består oftast av en homogen grupp vad gäller ålder och etnicitet. 

Projektidé: 

Genom ett nytt programkoncept ska nya användare lockas till biblioteket. Tanken är att låta 
etablerade, kunniga och välkända utrikeskorrespondenter, journalister eller författare möta 
personer med liknande yrkesbakgrund eller erfarenhet från området eller landet, såsom 
fristadsförfattare eller -artister. Programmen ger tillfällen för möten mellan olika 
nationaliteter men minst lika viktigt är att man genom att sammanföra, för de flesta i 
Sverige, kända namn med utländska okända, ger erkännande och legitimitet för den senare 
gruppen. De ses i erkända sammanhang. Det ger en möjlighet att bygga kontaktnät för att 
snabbare och enklare etablera sig inom sitt yrkesområde. I konceptet ingår att programmen 
ska ha en dignitet och aktualitet som lockar även vana programbesökarna och därmed skapa 
möten och dialog på ett djupare plan.  

 
Erfarenhet: 

17 september 2015 provades idén för första gången. I samarbete med ABF arrangerades en 
kväll på Landskrona stadsbibliotek med samtal och musik där utrikeskorrespondenten Cecilia 
Uddén mötte den egyptiske protestsångaren Ramy Essam, Malmös första fristadsmusiker. 
Arrangemanget som hölls på engelska, svenska och arabiska och tolkades till respektive 
språk, blev väldigt uppskattat och lockade en blandad publik på ca 60 personer varav hälften 
bestod av besökare från Syrien, Egypten, Irak och Jordanien. 



Syfte	  

• Erbjuda	  en	  programverksamhet	  som	  samtidigt	  attraherar	  både	  vana	  
biblioteksbesökare	  och	  nyanlända	  och	  SFI-‐studenter.	  

• Erbjuda	  programpunkter	  som	  ger	  nyanlända	  en	  bättre	  plattform	  i	  sitt	  nya	  hemland	  
både	  socialt	  och	  professionellt.	  

• Erbjuda	  programpunkter	  som	  ger	  en	  fördjupad	  bild	  av	  det	  mångkulturella	  Sverige	  

Mål	  	  

• Erbjuda	  programpunkter	  som	  lockar	  både	  nya	  och	  vana	  programbesökare	  
• Etablera	  kontakt	  med	  nya	  aktörer	  för	  ett	  bredare	  programutbud	  

Indikatorer	  

• Minst	  4	  programpunkter	  
• Minst	  40	  nya	  unika	  programbesökare	  
• Minst	  40	  unika	  vana	  programbesökare	  

Tidsplan	  

Förberedelsetid	  	  	   november	  2015	  –	  januari	  2016	  

Programverksamhet	   februari	  -‐maj	  2016,	  augusti-‐november	  2016	  

Organisation	  

Projektledare:	  Programansvarig	  bibliotekarie	  på	  Landskrona	  stadsbibliotek	  

Samarbetspartners:	  ABF,	  stadsbibliotekets	  café	  Ruth	  Oscars,	  Europa	  direkt	  och	  Smockadoll	  
bokförlag	  

Förväntat	  resultat	  

Vi	  vill	  etablera	  en	  programform	  som	  kan	  användas	  även	  på	  andra	  bibliotek	  och	  i	  samarbete	  
med	  andra	  studieförbund	  och	  föreningar	  framöver.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Budget	   	  
Intäkter	  
	  

	  

Bidrag	  från	  Svensk	  biblioteksförening	  (ansöker)	   80	  000	  kr	  
	  

Bidrag	  från	  ABF	  (ej	  beviljat	  än)	  
	  

10	  000	  kr	  

Bidrag	  från	  Europa	  direkt	  (ej	  beviljat	  än)	  
	  

10	  000	  kr	  

Egen	  insats:	  löner	  	   	  60	  000	  kr	  
	  

Summa:	   160	  000	  kr	  
	  

Kostnader	  
	  

	  

Löner:	  Bibliotekarie/projektledare,	  vikarie	  	   	  60	  000	  kr	  
	  

Författarar/föreläsararvode	  (varierar	  från	  6	  500-‐10	  000)	   60	  000	  kr	  
	  

Kostnader	  för	  resa	  och	  logi	  för	  författare/föredragshållare	  
	  

40	  000	  kr	  

Summa:	   160	  000	  kr	  
	  

	  

	  

Sökande: 

Landskrona	  stadsbibliotek	  
Regeringsgatan	  13	  
261	  36	  Landskrona	  
Orgnr	  212000-‐1140	  
	  
Kontaktperson:	  
Susann	  Ek,	  bibliotekschef	  
Susann.ek@landskrona.se	  
	  	  
Tel	  0418-‐470577,	  0709-‐470577	  
	  


