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Göta mångkultur – möte 16 februari på biblioteket i Finspång 
Deltagare: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland (antecknade), Tonny 

Henriksson/Motala, Kristina Sjöberg/Finspång, Sofia Larsson/Norrköping och Louise 

Björklöf, (förhinder: Joel Hedlund/Linköping, Sofia Larsson/Norrköping) 

 

Kristina hälsade välkommen och Per Johansson, bibliotekschef och presenterade sig 

 

1. Utvärdering av studiedag 29 november 

Sofia har kontaktat Charbel och bett att få ta del av resultatet av enkäten han skickade 

ut efter studiedagen. 

 

2. Regional medieplan och medier på andra språk än svenska 
Bra om vi kan börja arbeta på en regional medieplan för medier på andra språk än 

svenska.Vi behöver också diskutera inköpsfrågan – enligt upphandling har vi avtal 

med Adlibris. Noterat att många trots det inte handlar från dem. En anledning är ju så 

klart att utbudet är magert på vissa språk (arabiska etc.). När det gäller finska, spanska 

och ryska däremot finns ett stort utbud på Adlibris. Vid några tillfällen har 

specialbeställningar till dem på önskade titlar (böcker på t ex arabiska och bosniska 

bl.a.) men i nästan alla fall har beskedet blivit att de inte kan leverera dem.  

 

En fundering: Kan Götabiblioteken på något sätt samarbeta för att ligga på Adlibris så 

att de knyter avtal med något större förlag/bokhandel när det gäller arabiskspråkig 

litteratur t.ex.? 

 

3. Kompetensutvecklingsinsatser 

Ser behov både när det gäller möten över kulturgränser men också en fortsatt satsning 

på nationella minoritets – spåret. Litteratur från Mellanöstern etc. 

 

Nästa ”Demokratidag” till hösten kommer ha som tema: Integration och tillgänglighet 

– bibliotekets roll i det flerspråkiga samhället 

4. Nästa möte 

Första delen av maj/doodle (ej 2 maj) 

5. Övrigt 

*Kristina visade Göta mångkulturgrupp biblioteket 

*Erica Forsgren på Regionbibliotek Norrbotten har i samverkan med andra tagit 
fram en guide som stöd för arbetet med nationella minoritetsspråk och urfolkets 
språk samiska. Den innehåller information om språken, förvaltningskommuner 
och med länkar till webbresurser, förlag och andra inköpsvägar. Även om 
språkkoder vid katalogisering och material för strategi- och metodarbete.  
Guiden finns att hämta här: 
http://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Konst--och-kulturverksamhet/Bibliotek-i-
Norrbotten/Regionbibliotek-Norrbotten/Ett-bibliotek-2013/ 
Den finns även i SharePoint under Dokument - Målområde: Mångspråk, både som 
pdf och som Powerpoint. 
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