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Välkomna till nätverks-
träff med bibliotekens 
arbete med mångspråk 
och nyanlända
Vi vet att biblioteken kan vara en oerhört viktig resurs för 
asylsökande och nyanlända och med verksamheter rikta-
de till dessa grupper bidrar biblioteken än en gång till det 
demokratiska samhällets utveckling och allas delaktighet 
i samhällslivet. Med nätverket vill vi stärka medlemmarnas 
kunskaper om mångspråksaspekten på bibliotek och 
målgruppen genom att bland annat sprida goda exempel 
på vad som görs av biblioteken själva och i samverkan. 
Vi vill förmedla tips och idéer samt samla goda strategier 
och bra argument för att visa på bibliotekens arbete med 
frågan både nationellt och internationellt och erhålla nöd-
vändiga resurser. Välkomna på nätverksträff den 7 april! 

Datum: 7 april 
Tid: 09.00 - 16.15 
Plats: World Trade Center, Stockholm.
Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1 (intill Cityterminalen
vid flygbussarna och Arlanda Express)

Program:

9.00 - 9.30 Drop in-fika och mingel 

9.30 Välkomna, kort om dagen! 

9.40 AnnaCarin Elf Göteborgs stadsbibliotek Aktions-
forskning på bibliotek - ett verktyg i arbetet med att ut-
veckla sin verksamhet.  
Inom ramen för en kurs i aktionsforskning anordnad av 
Kultur i Väst fick AnnaCarin möjlighet att prova ett aktions-
forskningsinspirerat arbetssätt för att utveckla bibliotekets 
verksamhet för språkcaféer. 

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 
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Biskopsgårdens bibliotek har haft språkcaféer 
under många år och antalet deltagare har ökat 
år från år. Tillsammans med en kollega på bib-
lioteket och med stöd av handledare på Kultur 
i Väst fick hon möjlighet att lära sig använda de 
verktyg som används inom aktionsforskning för 
att analysera och utveckla verksamheten.

10.10 Liz ten Hoeve Luleå stadsbibliotek Biblio-
teksverksamhet för nyanlända och asylsökande
Med medel från Kulturrådet jobbar Luleå stads-
biblioteket med fyra spår för nyanlända och 
asylsökande: Baby på bibblan, Språkcafeer, Lär 
känna ditt bibliotek och Ett språk i månaden.

10.40 Presentationer, gruppindelning och 
gruppsamtal

12.00 Samling i stordiskussion 

12.30 Jenny Poncin och Elza Zandi från Bibli-
oteksföreningen berättar om nya webben. 

12.45 Lunch 

13.45 Karin Ramnerö och Shorash Alhassan 
Västerås stadsbibliotek - Från medspråk till 
språkguide. 
Mångspråksarbete på Västerås stadsbibliotek

14.15 Annika Liljengren Landskrona stads- 
bibliotek Biblioteket dokumentär – program-
verksamhet som kan attrahera både nyanlända 
och vana biblioteksbesökare
Hösten 2016 arrangerade Landskrona stads-
bibliotek en rad program där etablerade och 
oetablerade författare, journalister, etc möttes.
Personer som var bosatta i Landskrona enga-
gerades i första hand. Målet var att försöka  
erbjuda program som lockade både nya och 
vana programbesökare, etablera kontakt med 
nya aktörer och lyfta fram personer som bor 
och verkar i Landskrona.

14.45 Fika och gruppsamtal

15.30 Samling i stordiskussion, vad tar vi med 
oss från träffen, utvärdering, förslag på inslag 
till nästa träff 

16.15 Slut på dagen!

Anmälan: 

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret på 
vår webbplats - http://www.biblioteksforenin-
gen.se/nyheter/natverkstraff-for-bibliotekens-
arbete-med-mangsprak-och-nyanlanda/

Anmäl dig senast 31 mars 2017

Träffen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår. Glöm 
inte att anmäla specialkost. Du måste vara  
enskild medlem i Svensk biblioteksförening för 
att delta.  

Nätverksträffen arrangeras av Svensk biblioteks-
förening och styrgruppen för expertnätverket 
för bibliotekens arbete med mångspråk och 
nyanlända. Information om nätverket och hur du 
anmäler dig till det finns på föreningens hem-
sida; www.biblioteksforeningen.se

Kontaktpersoner för nätverket: 
Cecilia Herdenstam -  
cecilia.herdenstam@gotland.se
Alireza Afshari - 
alireza.afshari@stockholm.se

Välkomna!
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