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Göta mångkultur – möte 19 december på biblioteket i Norrköping
Deltagare: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland (antecknade), Tonny
Henriksson/Motala, Joel Hedlund/Linköping, Kristina Sjöberg/Finspång, Sofia
Larsson/Norrköping och Louise Björklöf, (förhinder: Jenny Linde/Linköping,)
Sofia hälsade välkommen och berättade att Louise Björklöf också deltar från Nsb
1. Göta mångkulturgrupp och uppdraget
Uppdraget finns formulerat i ett beslut av Göta styrgrupp från 3 februari 2017. Det ska ses
över årligen, se webbplatsen för Göta mångkulturgrupp:
http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-mangkultur/
En allmän gruppdiskussion tog vid om värdet av gruppens arbete. Den diskussionen kan
sammanfattas med att Göta styrgrupp har formulerat och gett mångkulturgruppen uppdraget
att arbeta med dessa frågor. Dessutom framkom det tydligt att alla i gruppen har ambitionen
och tycker det är viktiga och aktuella frågor att arbeta med.
2. Höstens studiedag 29 november 2017 - utvärdering
Studiedagen ”Varför flyr människor”? lockade ca 40 deltagare.
http://regionbibliotekostergotland.se/events/gota-mangkultur-studiedag-3/
Vi i arrangörsgruppen var i stort nöjda med studiedagen. En utvärderingsblankett har skickats
ut till deltagarna (Sofia). Det ger anledning till en ytterligare utvärdering.
3. Vårens studiedag 2018
Datum är ännu inte fastställt. Gruppen diskuterade om vårens studiedag skulle kunna ske
tillsammans med och som en del av vårens Demokratidag. Rolf har kontaktat de som
arrangerar kommande Demokratidag och framfört att det vore önskvärt med inslag av
mångkulturfrågor där. Vi bidrar gärna med inspel av utformningen av Demokratidagen. En
anledning är att Demokratidagen verkar nå fler och mångkultur faller in under
demokratifrågor. I väntan på svar avvaktar Göta mångkulturgrupp med att planera in någon
egen studiedag till våren.
4. Medieinköp och medieurval på andra språk än svenska
Ny leverantör har vunnit upphandlingen om inköp av medier på andra språk än svenska. Det
kan öppna upp för nya rutiner för inköps- och medieurval. Göta styrgrupp har också gett
mediegruppen i uppdrag att under 2018 arbeta fram en gemensam medieplan för
Götabiblioteken.
5. Nästa möte
Fredag 16 februari kl 10-12, Finspångs bibliotek.
6. Övrigt
Nu finns också låneregler för Götabiblioteken översatta till bulgariska och rumänska:
http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-mangkultur/dokument/
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