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Nätverksträff med Expert-
nätverket för bibliotekens  
arbete med mångspråk och 
nyanlända
Välkommen till höstens nätverksträff!  

Datum: 29 november 2019
Tid: 09.00–16.30
Plats: Svensk biblioteksförenings kansli, Oxtorgsgränd 2 i 
centrala Stockholm. Promenad från Stockholm Central eller 
tunnelbana till T-banestation Hötorget, uppgång Sergelgatan 
– Malmskillnadsgatan.

Program fredag 29 november

09.00 Drop in fika med smörgås

09.20 Välkomna! Kort information om dagen.

09.30 Föreläsning och workshop med Karin Råghall 
Hur använder biblioteksvärlden begreppet integration, och 
vad får detta för konsekvenser för möjligheten att synliggöra 
och motverka rasism?
Om detta föreläser Karin Råghall, bibliotekarie på Dorotea 
bibliotek, som skrivit kandidatuppsatsen ”Talande tystnad 
– En analys av hur biblioteksdiskurser om integration för-
håller sig till rasism” (Umeå universitet, 2018). Karin kom-
mer bland annat att diskutera hur förståelsen av integration 
ofta är förknippat med en föreställning om ”de Andra” som 
problematiska på olika sätt, samtidigt som biblioteken antas 
kunna hjälpa ”de Andra” med föreställda problem, till exem-
pel genom att lära ut ”moderna värderingar”. I anslutning 
till föreläsningen hålls även en workshop där vi diskuterar 
föreläsningens tema tillsammans. 

11.00 Krut – en kreativ mötesplats på Malmö Stads- 
bibliotek
Krut är en kreativ mötesplats för unga & unga vuxna som 
vill arrangera, skapa eller förändra. Krut arbetar medska-
pande och laborativt i nära samarbete med unga, föreningar 
och andra samarbetspartners.  

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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Förhoppningen är att Krut skapar möten mellan 
människor med olika bakgrunder, förutsättningar 
och livssituationer. Presentation av Rickard  
Sjöholm och Sebastian Tarazona.

12.00 Lunch

13.00 Tillsammans: bibliotek, mångfald och 
inkludering
En workshop utifrån fördjupningsprojektet  
Tillsammans med Annika Hermele och Sofie 
Samuelsson, båda utvecklingsledare vid  
Regionbibliotek Stockholm. 

14.30 Nyheter kring Världens bibliotek  
presenterade av Jesper Klein

15.00 Eftermiddagsfika

15.30 Samtal om att inkludera bibliotekens 
uppdrag kring nationella minoriteter, urfolk 
och minoritetsspråk i nätverkets intresseom-
råde och namn. Vad tycker du?

16.00 Information från Internationella  
biblioteket, vad händer just nu? Med Anders 
Söderbäck

16.15 Avslutning, utvärdering och önskemål 
inför kommande träffar
 
16.30 Slut

Anmälan

Via nedan länk senast 22 november: 
https://forms.gle/yMi2zX5GYccvAKij8

Först till kvarn (max antal deltagare är 40).

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktpersoner 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 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! 

https://forms.gle/yMi2zX5GYccvAKij8

