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Expertnätverket för bibliotekens
arbete med mångspråk och
nyanlända
Välkommen på nätverksträff!

Datum: 1 juni 2018
Tid: 09.00–16.15
Plats: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2, Stockholm
T-bana Hötorget, uppgång Sergelgatan/Malmskillnadsgatan 

Program 1 juni

09.00 Dropin-fika

09.20 Välkomna! Kort information om dagen

09.30 Hur ser bibliotekens verksamheter med och för 
nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk ut? 
Kungliga biblioteket berättar om sin kartläggning i den nya 
rapporten Biblioteken och de nationella minoritetsspråken – 
en lägesbeskrivning.

10.00 Många sätt att vara människa på 
Cecilia Brisander, Regionbibliotek Stockholm, berättar om 
sin kommande rapport om folkbibliotek och nationella mi-
noriteter. Utgångspunkten är praktiskt biblioteksarbete kring 
nationella minoriteter.

10.30 Samtal i mindre grupper

10.45 Storgruppssamtal tillsammans med föreläsarna

11.00 Paus, vatten och frukt

11.10 Inspiration: Barakat Aldammad 
Barakat Aldammad, bibliotekarie med inriktning mångspråk 
och tillgängliga medier, berättar om sitt arbete på Stifts- och 
landsbiblioteket i Skara.

11.30 ”A Million Stories – Storytelling” 
Ett projekt där bibliotek dokumenterar och tillgängliggör 
flyktingars berättelser om sin flykt i Europa. Med Sara Sarabi 
och Nina Maria Olsson från Malmö stadsbibliotek.

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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12.15 Lunch

13.00 Medier på olika språk 
Presentationer och frågestund med Junko Söder-
man från MTM, Elisabet Risberg och Charlotte 
Hansén-Goobar från Internationella biblioteket 
och Ellen Follin från BTJ.

15.00 Fika och gruppsamtal

15.45 Samling i storgrupp 
Diskussion, utvärdering och önskemål inför kom-
mande träff.

16.15 Avslut

Anmälan

Anmäl dig via denna länk senast 25 maj: 
https://goo.gl/forms/NMkyBvg6JsgGZeI93

Max antal deltagare är 40. Först till kvarn gäller.

Fika och lunch ingår. 

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för träffen: 
Cecilia Herdenstam 
cecilia.herdenstam@gotland.se

Om expertnätverket

Vi vet att biblioteken kan vara en oerhört viktig 
resurs för asylsökande och nyanlända och med 
verksamheter riktade till dessa grupper bidrar bib-
lioteken än en gång till det demokratiska samhäl-
lets utveckling och allas delaktighet i samhällslivet. 
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 resurser. I 
detta arbete kommer vi att använda oss av nätver-
kets facebookgrupp, e-postlista, nätverksträffar m 
m.

Svensk biblioteksförening 

Vår bibliotekssyn 
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som inspi-
rerar till att ta del av det. Därmed ges människor 
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 möjlighe-
ter. 

Ett nav för engagemang och professionell ut-
veckling 
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 expert-
nätverk samlas landets främsta kompetens inom 
olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem!
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