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SYFTE

 Bibliotekens arbetsmetoder och utbud ska 
utvecklas i takt med ett mångspråkigt samhälle 
med nya tekniska möjligheter och en 
mediebransch i snabb förändring. 

 Detta ska ske i samverkan med brukare och 
idéburna organisationer samt med stöd av 
centrala institutioner. 

 De metoder som utvecklas ska utvärderas och 
goda exempel ska spridas i samverkan med 
involverade organisationer. 



Språklig rikedom

 Mångspråkighet är en tillgång för den enskilda 
individen och en rikedom för samhället såväl lokalt 
som globalt. Men ofta blir språkkunskaperna inte 
tillräckliga. Man klarar det dagliga livet och samtalen, 
men har svårt att ta till sig skriftlig information och 
märker, när det är dags att börja studera eller 
vidareutbilda sig, att språket inte räcker till. 

 Skriftspråket är mer komplicerat, mer teoretiskt än 
vardagsspråket. Vad som behövs är språklig 
stimulans och utveckling av både modersmålet och 
svenskan.



Aktiviteter:

 Expertkurs

 Genus & interkulturalism

 Kulturpedagogik

 Bok & Bibliotek 2010

 Interkulturella mötesplatser



Expertkurs

 för 20 biblioteksanställda. Innehållet har tagit fram av 

seniora och yngre biblioteksanställda tillsammans. 

 Kursen är uppdelad i fem block: Infrastruktur för 

mångspråkighet, Traditionella media, IKT, Social-

och kulturdimension, Nya metoder. 

 Experterna blir sedan en resurs för hela 

biblioteksnätverket och kan knyta till sig andra 

personer med olika erfarenheter och språkkunskaper.



Genus & interkulturalism

 kompetensutveckling för chefer och 

nyckelpersoner

 biblioteken ska inspireras till att utveckla ett 

nytt kvalitativt, systemförändrande 

jämställdhetsarbete



Kulturpedagogik

 specialkurs för att initiera nya skapande 

metoder i biblioteksarbetet

 det handlar om kultur- och kunskapsöverföring 

mellan generationer och kulturer

 målet är att få fler röster att höras i de 

offentliga rummen



Bok & bibliotek 2010

 Goda exempel lyfts fram av kursdeltagare och 

samarbetsparterna i en gemensam monter



Interkulturella mötesplatser

 Stora events på fyra platser i regionen vid två 

tillfällen

 All bibliotekspersonal och samverkansparter 

inom folkbildning och föreningsliv inbjuds

 Goda exempel och intressanta föreläsare ska 

inspirera till utveckling av lokalt samarbete



Samverkansparter centralt

 Internationella biblioteket

 Världskulturmuseet

 Bibliotekshögskolan

 Mångkulturellt centrum

 Allas barnbarn



Samverkansparter regionalt

 Röda Korset  Väst

 Rädda barnen Väst

 Västra Götalands Bildningsförbund

 Författarcentrum Väst

 Kvinnofolkhögskolan/Folkhögskolan i 

Bergsjön



Samarbete med EU-projekt

inom Grundtvig Lifelong learning 

programmet

 Creative Approaches to Intercultural 

Competence (Irland, Spanien, Turkiet, Belgien, 

Tjeckien, Litauen och Norge)

 ESME/Bibliotek för alla (Österrike, Tyskland, 

Tjeckien)



Förändringar innebär nya behov 

och möjligheter 
 Generationsväxling

 Biblioteksplaner

 Invandringen förändras

 Utnyttjande och utveckling av befintlig kompetens

 Koppling till nationella tjänster

 Kostnadseffektivitiet

 Nya media



I framtiden - böcker och ???



Ett svårt område

 Stor vikt för demokratin

 Motverka utanförskap i samhället

 Stöd till integration i samhället

 Stöd till flerspråkighet 


