
    2016-05-23 

 

Göta mångkulturgrupp anteckningar – möte 26 april 2016 

 

Deltagare: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland, Joel Hedlund/Linköpings bibliotek, 

Tonny Larsson/Motala bibliotek, Sofia Larsson/Norrköpings bibliotek, (förhinder: Magdalena 

Landl/Linköpings bibliotek och Marie Sääf/Finspång) 

 

Dagordning 

1.Avstämning studiedag 12 april 

Planeringsgruppen var i stort nöjda med innehållet även om det hade varit ännu positivare 

med fler deltagare. Inför studiedagen i Motala är det viktigt med bra marknadsföring till 

Götabibliotekens chefer m.fl. 

 

2.Planering studiedag 30 november i Motala (prel. program) 

 

kl. 09.00 

Samling kaffe 

 

kl. 09.30 

Nationella miniriteter – judar (Rolf tar kontakt) 

 

kl. 10.30 

Internationella veckan i Motala (Tonny och Inger) 

 

kl. 11.15 

Fristadsförfattare i Norrköping (Sofia tar kontakt) 

 

kl. 12.00 

Lunch - på egen hand 

 

kl. 13.15 (kaffepaus ca 14.30) 

Workshop – inriktning på litteratur i Mellanöstern (Joel med stöd av oss alla) 

 

kl. 15.45 

Summering av dagen 

 

kl. 16.00 

Slut 

 

 



3.Låneregler på andra språk 

Bakgrund: Under 2016 är målet att arbeta fram låneregler på andra språk än svenska. Det bör 

ske i samarbete med Regionbibliotekets samhällskommunikatörer.  

 

Efter dialog med chef för samhällsorientering Regionbiblioteket och inhämtning av 

synpunkter från Götabiblioteken är ambitionen att lånereglerna översätts till: arabiska, 

somaliska, tigrinja, persiska, engelska, franska, finska, ryska och spanska. Det handlar alltså 

om nio språk. 

JH arbetar vidare med ett första utkast till text för låneregler på andra språk. Texten beräknas 

klar för översättning maj/juni. 

4. Göta mångkulturgrupp-deltagare 

Nu består gruppen av Rolf Holm/Regionbiblioteket, Magdalena Landl och Joel 

Hedlund/Linköpings bibliotek, Tonny Larsson/Motala bibliotek och Sofia 

Larsson/Norrköpings bibliotek. Dessa personer fortsätter, men representant från Finspångs 

bibliotek och ytterligare en person från Norrköping saknas p.g.a. byte av arbetsuppgifter. 

 

Rolf följer upp dessa vakanser. 

 

För att än mer stärka kompetensen gällande barnperspektivet inom gruppen kommer Annika 

Holmén att tillfrågas om hon kan medverka vid gruppens möten (adjungerad).  

 

5. Mångspråkig barnverksamhet på biblioteken i Östergötland. 

Annika Holmén, Regionbiblioteket har under våren 2016 gjort en ögonblicksbild om 

mångspråkig barnverksamhet på biblioteken i Östergötland (bilaga). Annika bjuds in till nästa 

möte för att presentera texten. 

 

6.  Katalogpostförsörjning – utländskt material 

Göta mångkulturgrupp vill lyfta frågan om problemen med postförsörjning av utländskt 

material till Göta styrgrupps nästa möte.  

 

7. Nästa möte 

Måndag 29 augusti kl 10-12, Götarummet 

Måndag 10 oktober kl 10-12, Götarummet 

8. Övrigt 

Återkoppling före midsommar till RH planering av studiedag 30 november 


