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Bakgrund
Ur IFLA/UNESCO:s mångkulturella biblioteksmanifest 2011:
”Principer” Varje individ i vårt globala samhälle har rätt till ett fullständigt utbud av biblioteksoch informationstjänster. I arbetet för kulturell och språklig mångfald skall biblioteken:




Betjäna alla samhällsmedborgare utan diskriminering på grund av kulturellt och språkligt
ursprung
Tillhandahålla information på tillämpliga språk och i ändamålsenliga skriftformer
Ge tillgång till ett brett urval av material och tjänster som avspeglar alla grupper och
behov

Vi vet att biblioteket är en oerhört viktig resurs för asylsökande och nyanlända. Om man riktar
verksamhet mot dessa grupper så bidrar man till det demokratiska samhällets utveckling och
allas delaktighet i samhällslivet.
En viktig del i Lidköpings biblioteks uppdrag är att förse alla Lidköpings invånare med litteratur,
tidningar och tidskrifter. Detta gäller också på andra språk än svenska. Lidköpings bibliotek har
en lång tradition av att erbjuda media på andra språk och olika material som stöd åt var och en
som lär sig svenska. Exempel på detta är lexikon, språkkurser, läroböcker och litteratur på lätt
svenska. Utöver detta har biblioteket återkommande erbjudit olika verksamheter för att stötta
svenskinlärning i form av språkcaféer och ”Låna en svensk”.
Sedan tidigare finns det en dialog med kommunens SFI och SVA verksamhet där i princip alla
deras grupper kommer på studiebesök till biblioteket för att få information om vilket stöd de kan
få där. För att föra arbetet framåt med språkinlärning och garantera att alla invånare har samma
förutsättningar behöver Lidköpings bibliotek höja nivån från vanligt biblioteksarbete till att vara
mer delaktiga i personernas språkutveckling och underlätta deras lärande.
För att uppnå detta kommer under hösten 2016 en språkstudio att inrättas. Språkstudion kommer
att vara ett stöd i språkinlärning för alla och fungera som en process i att lära sig det svenska
språket. Detta kommer att ske i samarbete och dialog med kommunens SFI- och SVA
verksamhet i syfte att säkerställa att språkstudion blir ett verksamt komplement till verksamheten
där. Likaså förs en dialog med de kommunens boende för ensamkommande barn och unga för att
säkerställa ett attraktivt mediebestånd där innehållet kommer att fokusera på språkkurser, lexikon
och surfplattor med språkprogram och andra användbara appar, program och länkar mm.
Ytterligare verksamhet som kan komma till stånd under 2016 och 2017, i och med ökat
tillhandahållandet av litteratur på andra språk, är t ex läsecirklar, poesiaftnar och andra
uppläsningar.
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Problemanalys
Biblioteket står delvis för ett eget bestånd med litteratur men servicen har kunnat ges med ett
tydligt stöd från Västra Götalandsregionens depåbibliotek för litteratur på andra språk än
svenska. Denna verksamhet läggs nu ned och kommunerna får ett tydligare ansvar att själva stå
för denna medieförsörjning. Under de kommande tre åren kompenseras detta från Kultur i Väst
med att det ekonomiska stöd för medieförsörjning de delat ut öronmärks åt media på andra språk.
Lidköping har tillsammans med biblioteken i Essunga, Grästorp och Vara delat ett stöd på 110
00 kr. 2016 är motsvarande summa 127 000 för att under de kommande tre åren trappas ned och
försvinna. I takt med detta kommer biblioteket att behöva lägga en större andel av
mediabudgeten på detta område, än tidigare, då ett större eget bestånd måste byggas upp.
Behovet av att bygga upp ett större eget bestånd är stort och verksamheten upplever en tydlig
efterfrågan på media och tjänster inom detta område. För att uppbyggandet av ett större eget
bestånd inte skall inskränka på övrig verksamhet har Lidköpings bibliotek sökt 110 000 kr.
Med dessa medel ska verksamheten lägga grunden för en ”språkstudio” där media och andra
resurser för svenskinlärning samlas, samt för att bygga en grund till ett större eget bestånd av
litteratur på andra språk än svenska.

Syfte
Skapa förutsättningar för människor med annan kultur och oavsett modersmål att lära sig det
svenska språket och samtidigt kunna ta del av nyheter och litteratur på modersmålet.

Mål


Att under 2016 utveckla och förbättra avdelningen med litteratur på andra språk än
svenska och samtidigt öka förutsättningarna för människor med annan kultur att ta del av
litteratur på det svenska språket.



Att under 2016 öka antalet besökare från andra kulturer i bibliotekets aktiviteter och att
öka mediebeståndet av utländsk litteratur och lättläst litteratur på svenska. Målets mäts
vid 2016 års slut genom att se till utlåningsstatistiken.

Uppföljning
Efter löpande arbete mot syfte och mål kommer insatser att utvärderas och följas upp.





Uppföljning kommer att ske genom att se till bibliotekets officiella statistik där fokus
läggs på se till utlån av litteratur och media på andra språk.
Uppföljning kommer att ske gällande deltagande vid kringverksamheten som uppstår vid
implementeringen av en språkstudio såsom läsecirklar och poesiaftnar.
Under våren 2017 kommer en första utvärdering att genomföras med arbetet kring
upprättandet av en språkstudio. Ansvarig för utvärderingen är bibliotekschef.
Uppföljning ska sedan ske av ansvariga på biblioteket årsvis att språkstudion
fortsättningsvis vid lyckat resultat implementeras i den ordinarie verksamheten.
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Tidsplan
Hösten 2016





Möten och dialog med ansvariga utvecklingsledare samt representanter från Lidköpings
bibliotek och SFI, SVA och Campus.
Inköp av litteratur, media och IT.
Implementering av språkstudio.
Implementering av läsecirklar.

Våren 2017


Uppföljning och utvärdering av genomfört projekt.

Kommunikationsplan
Kommunikation kring verksamheter kopplade till denna satsning kommer att arbetas med
löpande. Kommunikationsplan för projektet är i skrivande stund ej klar.

Budget
Under 2016 avsätts 110 000kr för inrättandet av en språkstudio. Medlen avser inköp av litteratur,
media och IT. Från och med 2017 och framåt kommer språkstudion att upprätthållas och
uppdateras med medel från den ordinarie verksamheten.

