Bibliotekens roll
i integrationsarbetet
Bibliotekspersonal är en grupp som ofta möter nyanlända personer. Till biblioteken vänder
sig många nyanlända i alla åldrar för att träffas, få hjälp med information, gå på språkcafé
eller läsecirklar och mycket annat. Välkommen till en mötesplats där du får möta experter
och träffa kollegor för att lära och prata om dilemman, utmaningar och möjligheter som
kan uppstå vid möten mellan bibliotekspersonalen och nyanlända personer.
TID OCH PLATS: 10 april kl. 09.00-16.00 på Hotell Radisson BLU Scandinavia,
Södra Hamngatan 59-65, Göteborg. Fika och registrering från kl. 08.30.
MÅLGRUPP:

Personal på bibliotek.

ARRANGÖR:

Göteborgsregionen, Projektet InVäst – Integration i Västsverige, som
finansieras av europeiska socialfonden (ESF).

ANMÄLAN:

Senast den 8 mars genom att klicka här.
Mötesplatsen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.

KONTAKT:

Frågor kring anmälan: kurs@goteborgsregionen.se
Frågor kring innehåll: linda.karlsson@goteborgsregionen.se,
tfn: 031–3355204.

Bibliotekens roll i
integrationsarbetet
INNEHÅLL
Litteraturens och bibliotekens betydelse för integration
Jila Mossaed är både författare, poet och nyinvald ledamot
i Svenska Akademien och har publicerat böcker på persiska i
Iran och har efter sin ankomst till Sverige gett ut flera böcker på
svenska. Föreläsningen kommer att handla om vad bibliotek och
litteratur kan ha för betydelse för integration för den som är ny i
ett land. Jila kommer att dela sina tankar, egna erfarenheter och
ge exempel från sin litteratur.
Bibliotekens roll för nyanlända
Ola Pilerot, docent, universitetslektor, Högskolan i Borås
Ola forskar på Bibliotekshögskolan om bibliotekens roll för
nyanlända.
Vuxna i Lärande (ViL). Läsecirklar på lätt svenska
Mattias Reuterberg, Sanela Kosuta, Viveka Hallberg, Mats-Peter
Skyldberg, Lina Åslund Jerkvall
(ViL) är biblioteksservice för den som är vuxen och studerar.
(ViL) är ett samarbete mellan Arbetsmarknad och vuxenutbildning
och folkbiblioteken i Göteborg. http://goteborg.se/vil
Nya bestämmelser när det gäller asylsökande och nyanlända
Marie Lindgren, Migrationsverket
Information om Informationsverige.se
Informationsverige.se är en portal där nyanlända kan få
information på sitt eget språk. Länsstyrelsen i Västra Götaland
informerar.
Gränslösa bibliotek
Åsa-Maria Berg-Levinsson, Johan Webber
Gränslösa bibliotek är ett bibliotekssamarbete i projektform i
Boråsregionen. Projektet syftar till att nå nya biblioteksbesökare
med fokus på de med annat modersmål än svenska
Interkulturell kompetens
Patrick Gruczkun, beteendevetare som specialiserat sig på
interkulturell kompetens, kommunikation och konflikthantering.
Patrick kombinerar föreläsning med övningar och kommer
bl.a. att ta upp den personliga kompetensen för att hantera
kulturmöten, etnocentrism och fördomar och inkludering och
exkludering i samhället och på arbetsplatsen.

INFORMATION
Dagen arrangeras inom ramen
för projektet InVäst, som
finansieras av europeiska
socialfonden (ESF).
Här kan du läsa mer om
InVäst.

