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Expertnätverket för biblio-
tekens arbete med mång-
språk och nyanlända
Välkomna till träff i Stockholm!

Datum: 23 oktober
Tid: 09.00–16.15
Plats: Svensk biblioteksförenings lokaler, Oxtorgsgränd 2, 
2 tr, Stockholm. Använd porttelefon.
Resväg: T-bana Hötorget, uppgång Malmskillnadsgatan

Program 23 oktober

09.00 Drop in-fika och mingel

09.20 Välkomna! Presentationer och kort om dagen

09.40 Migration och språklig mångfald – bibliotekens roll 
i det flerspråkiga samhället 
Marja Haapalainen presenterar en nyutkommen rapport från 
Kungliga biblioteket.

10.30 Bensträckare

10.40 Folkbibliotekens arbete med och för nyanlända                 
Ola Pilerot, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i 
Borås, delar med sig av resultaten från en aktuell studie med 
fokus på förändring, svårigheter och utmaningar i folkbiblio-
tekens arbete med nyanlända.

11.30 Samtal i grupper

12.30 Lunch

13.30 JallaTillsammans – interkulturell litteraturförmed-
ling
Anette Helgesson berättar om sitt arbete med en digital bok-
cirkel, en pod och ett språkkafé av och för nyanlända, främst 
unga kvinnor, i Edsbyn.

14.00 En bit av mig – berättarprojekt med nyanlända 
elever

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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Dramapedagogen och berättaren Johan Theodors-
son berättar om ett spännande projekt i Sigtuna 
om nyanlända elevers livsberättelser kring olika 
viktiga föremål.

14.30 Fika och samtal i grupper

15.30 Samling i stordiskussion, vad tar vi med 
oss från denna träff?
Utvärdering och förslag på inslag till nästa träff.

16.15 Slut för dagen

Välkomna!

Cecilia Herdenstam, kontaktperson för nätverket
cecilia.herdenstam@gotland.se
 
Anmälan

Anmälan senast 18 oktober, via denna länk:
https://goo.gl/forms/AS2vJKAUxNhQtP1z2

Endast 40 platser, först till kvarn.

Fika och lunch ingår.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Om expertnätverket
Vi vet att biblioteken kan vara en oerhört viktig 
resurs för asylsökande och nyanlända, och med 
verksamheter riktade till dessa grupper bidrar 
biblioteken än en gång till det demokratiska 
samhällets utveckling och allas delaktighet i sam-
hällslivet.

Med nätverket vill vi stärka medlemmarnas kun-
skaper om mångspråksaspekten på bibliotek och 
målgruppen genom att bland annat sprida goda 
exempel på vad som görs av biblioteken själva och 
i samverkan, 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 nödvändiga resurs-
er.

I detta arbete kommer vi att använda oss av nät-
verkets facebookgrupp, e-postlista, nätverksträf-
far med mera.

Svensk biblioteksförening 

Vår bibliotekssyn 
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång 
till information, kunskap och kultur och som 
inspirerar till att ta del av det. Därmed ges män-
niskor möjlighet att använda sin demokratiska 
rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. 
Svensk biblioteksförening vill se en värld där alla 
människor har tillgång till bibliotek i livets olika 
skeenden. 

En pådrivare för bättre bibliotek 
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna 
bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra 
medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om 
bibliotekens uppgifter och funktioner samt för 
att stärka bibliotekens förutsättningar och möj-
ligheter. 

Ett nav för engagemang och professionell 
utveckling 
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för 
människor med engagemang i och intresse för 
att förklara, utveckla och agera för bibliotek. 
De främsta experterna på biblioteksverksamhet 
är våra medlemmar och vi stödjer deras profes-
sionella utveckling genom resestipendier, utveck-
lingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, 
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna 
och genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra 
expertnätverk samlas landets främsta kompetens 
inom olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem!
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