Tisdag 8 december kl 09:30 - 16:00

Studiedag: Mångkultur - bibliotek - bemötande
Plats: Linköpings stadsbibliotek, Östgötagatan 5, hörsalen
Kostnad: 250 kr/bindande anmälan, kaffe fm. och em. Lunch på egen hand
Sista anmälningsdag: torsdag 03 december
Syfte: Kompetensutveckling inom området
Målgrupp: All bibliotekspersonal inom Götasamarbetet, skolbibliotek, lärare och annan personal i Östergötland
som arbetar med dessa frågor. Konferensen riktar sig till politiker och tjänstemän inom biblioteks, kultur- och
utbildningssektorn.
I mån av plats erbjuds också bibliotekspersonal från andra regioner att delta.
Arrangörer:
Regionbibliotek Östergötland och Göta mångkulturgrupp
Kontaktperson: Rolf Holm, 070-630 46 58, rolf.holm@regionostergotland.se
Platser kvar: 2
Antal anmälda: 48
Program:
kl 09.00
Samling kaffe/te
kl 09.30
Inledning/Välkommen
Rolf Holm, utvecklingsledare/Regionbibliotek Östergötland
kl. 09.45
Mångfalden som alltid var. Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Lennart Rohdin, ledde 2007-2010 arbetet i regeringskansliet med framtagandet av Lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk. År 2010-2012 chef för minoritetsenheten på Länsstyrelsen i
Stockholms län som har regeringens uppdrag att tillsammans med Sametinget följa upp att landets kommuner
efterlever minoritetslagen, sedan 2013 fri föreläsare/utbildare i frågor rörande minoriteter och minoritetsspråk.
kl. 10.45
Finskt förvaltningområde - nationell minoritet - vad innebär det och vad kan det innebära för biblioteken?
Raija Arvidsson, Samordnare/Koordinoija i Norrköpings kommun
Tiina Mauritzell, Informatör/Tiedottaja i Finspångs kommun
kl. 11.15
Mångkulturella Hageby bibliotek: Balter - en tidning om att vara ung i Hageby
Ellika Kyndel, biblioteksföreståndare i Hageby och ungdomar som jobbar med tidningen
kl. 12.00
Lunch - på egen hand
kl. 13.15 (kaffepaus ca 14.30)
Kulturmöten - hur vi möter och bemöter varandra i det mångkulturella samhället
Jeanette Ohlsson Carlborg pratar om hur vi kan bli bättre på att bemöta människor från olika kulturer. Hur ser
jag ut i andras ögon? Hur skapar vi förtroende hos personer med olika bakgrund? Hur kan vi vara inkluderande
samtidigt som vi är tydliga med våra normer och regler?
kl. 15.45
Summering av dagen
kl. 16.00
Slut

Välkommen

