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Expertnätverket för bibliote-
kens arbete med mångspråk 
och nyanlända 

”Nya digitala möjligheter och utmaningar under 
pandemin”

Välkommen på nätverksträff!

Datum: 11 november 2020
Tid: 10.00–12.00
Plats: Digitalt möte 

Program 11 november

10.00 Välkomna!
Kort information om dagen.

10.10 Digitala språkcaféer på Biblioteken i Malmö
Sara Sarabi och Mardlen Mirshekari från Biblioteken i Mal-
mö kommer att berätta om för- och nackdelar med digitala
språkcaféer.

10.30 Vem hittar till det digitala språkcafét?
Björn Waller från Hallunda bibliotek i Botkyrka.

10.50 Digital lättläst bokirkel, Tumba bibliotek
Ali Reza Khanicheh.

11.05 Paus

11.15 MLC (Mångspråkiga Lånecentralen)
Anders Söderbäck, Stockhoms stadsbibliotek, tillsammans
med en medarbetare berättar om MLC, nuläget och utma-
ningar efter flytten.

11.25 Digitala biblioteket vid SSB
Åke Nygren, Stockholms stadsbibliotek, berättar om digitala
möten, event och handledning online.

11.45 Världens bibliotek – vad är detta och hur funkar
det? 

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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Rebecka Eriksson från Världens bibliotek håller 
en genomgång av den nationella digitala mång-
språkstjänsten. Efter
denna korta genomgång kommer du ha full koll 
på varför
tjänsten finns, vad den innehåller och hur den 
funkar – så
att du kan hjälpa dina besökare ta del av denna
gratisresurs.

11.55 Avslutning och önskemål inför komman-
de träffar

12.00 Slut

Anmälan

Via länk nedan senast 4 november:
Anmälan 

Du, eller din institution, behöver vara medlem i 
Svensk biblioteksförening.

Välkommen! 

Kontaktperson:
Barakat Aldammad 
Barakat.Aldammad@lidkoping.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! 
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