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

Datum: Fredag 30 november 2018
Tid: 09.00–16.15 
Plats: Svensk biblioteksförenings lokaler, Oxtorgsgränd 2, 
Stockholm 

Program 30 november

09.00 Drop in fika med smörgås

09.20 Välkomna
Kort information om dagen. 

09.30 Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling
Bibliotek har makt att synliggöra många berättelser och 
skapa möten mellan människor, epoker och kulturer. Men 
vems berättelser och vems språk tillåts ta plats, och på vilka 
premisser? Victoria Lagerkvist, bibliotekskonsulent på  
Länsbibliotek Sörmland, håller i ett samtal om hur vi kan 
stärka biblioteket som en aktör som bidrar till ett samhälle 
där flerspråkighet är en styrka.

11.30 Charlotte Goobar och Ali Afshari från IB-KB 
sektionen berättar om Världens bibliotek och IFLA:s 
mångspråk/-kultursektion och dess publikationer.
  
12.00 Lunch

12.45 Gränslösa bibliotek – från idé till verklighet, arbetet 
med mångspråk i Boråsregionen samt på Biblioteken i Borås. 
Åsa-Maria Berg Levinsson och Johan Webber från Stads-
biblioteket i Borås.

13.30 Human library - ett integrationsprojekt vars syfte var 
att involvera nyanlända i biblioteksverksamheten, etablera 
nätverk och minska utanförskap och isolering i kommunen. 
Rita Olovson från Sigtuna bibliotek.

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. 



Oxtorgsgränd 2
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Tel växel: 08-545 132 30
info@svbib.se 
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@SvBib

14.00 Paus
 
14.15 Lättläst i cirklar  
Kendra McDonnell, projektledare och metod-
utvecklare vid Umeå stadsbibliotek, berättar om 
det framgångsrika projektet och metoden bakom 
samt ger tips på hur metoden kan användas i olika 
sammanhang.

15.45 Fika och gruppsamtal

15.45 Utvärdering och önskemål inför  
kommande träff 

16.15 Avslutning

Anmälan

Via nedan länk senast 23 november: 
https://goo.gl/forms/faHMk9ac6M6q7V6D3

Max antal deltagare: 40, först till kvarn gäller! 

Fika och lunch ingår. 

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

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

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 möjlig-
heter. 

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 expert-
nätverk samlas landets främsta kompetens inom 
olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem! 
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