
   

 
 
 
 

 

 

 

 

Basdag 2: Läsfrämjande & mångspråk 
 
Hur kan biblioteken utveckla sitt läsfrämjande arbete utifrån ett mångspråksperspektiv? Vilka resurser 

finns, och hur kan de användas? Kom och lyssna på tre finfina föredrag, och dela med dig av dina egna 

erfarenheter i den avslutande diskussionen! 

 

09.00  Morgonfika 

09.30  Dela Läslust, en lägesrapport 

09.45  Reza Rezvani, författare: Den osynliga litteraturskatten – om författare i Sverige 

med utländsk bakgrund 

10.45  Huddinge bibliotek presenterar sitt arbete med mångspråk  

12.15  Lunch 

13.15  Anna Gustafsson Chen, MTM: Talboksarbete på många språk 

14.15  Fikapaus 

14.45  Gruppdiskussioner 

15.40  Slut för idag! 

 

När? Torsdag 18 februari kl. 09.30-15.40. Fika serveras från kl. 09.00  

Var?  Furusalen, Silvanum, Kungsbäcksvägen 32, Gävle  

Hur? Anmälan senast 9 februari till ulla.b.nyberg@regiongavleborg.se 

 

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika – meddela ev. specialkost vid anmälan!  

Lunch på egen bekostnad. 

 

Frågor? Kontakta Ulla Nyberg, tel 026-15 74 43 eller ulla.b.nyberg@regiongavleborg.se 

eller Ann Östman, tel 026-15 78 54 eller ann.ostman@regiongavleborg.se 

   

Läs mer om Dela Läslust på https://delalaslust.wordpress.com/   

 

 

Varmt välkommen den18 februari!  
 
 

 

 

PS: Om du inte har möjlighet att delta i Gävle är du varmt välkommen till Karlstad den 11/2, Uppsala 

den 16/2 eller Falun den 17/2. Samma program! 

 
Dela Läslust är ett projekt om läsfrämjande och litteraturförmedling på folkbiblioteken i fyra län: Dalarna, 

Gävleborg, Uppsala och Värmland. 

Projektet delfinansieras av Statens Kulturråd. 
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Hitta till Furusalen, Silvanum i Gävle 

 

Furusalen, Silvanum 

Adress: Kungsbäcksvägen 32, Gävle 

 

Vägbeskrivning: Silvanum ligger 20-25 minuters gångväg från Gävle Centralstation.(2 km). Gå ut från 

stationens framsida och gå till höger. Efter ca 45 meter går du vänster och följer Drottninggatan till den 

tar slut. När du passerat en kyrka på vänster sida, fortsätter du över bron över Gavleån. Direkt till höger 

ser du Konserthuset. Passera det, och fortsätt förbi Strömvallen på höger sida. Silvanum ligger strax 

därefter. 

 

Från Centralstationen går också buss nr 15, du stiger av vid hållplats Silvanum (10 minuters restid). 

 Kontaktperson: Ulla Nyberg, tel. 026-15 74 43, 070-229 27 02 

Karta: A=Centralstationen, B=Silvanum 

 

 

 


