
BOKMÄSSA
INTERNATIONELLABOTKYRKA

Arrangör för Botkyrka internationella bokmässa är Botkyrka kommuns bibliotek i partnerskap 
med Folkets hus Hallunda, ABF Botkyrka-Salem, Mångkulturellt centrum med stöd av 
Kulturrådet, Regionbibliotek Stockholm, Internationella biblioteket och Författarcentrum.

Inbjudan till bokmässans konferens fredag 6 maj 2011

Under en hel dag och kväll fördjupar vi oss i temat mångspråk. Hur kan vi som pedagoger, modersmålslärare 
och bibliotekspersonal bli bättre på att använda och tillgängliggöra olika kulturer och språk? Vad betyder 
internationaliseringen? Styrkan i att äga flera språk?

Aktuella författare berättar om sig själva med fokus på minoritetsspråk och mångspråk. Deltagarna erbjuds att 
medverka i seminarier, där det finns möjlighet att i mindre grupper fördjupa sig i workshops om översättning, 
tvåspråkighet, pedagogik, läsfrämjande m m. 

Dagen avslutas med en teaterföreställning på Riksteatern.

Konferencier Johanna Koljonen

Johanna Koljonen är född i Helsingfors men är numera bosatt i Stockholm. 

Johanna är verksam som journalist, kulturskribent och översättare. 

Andra medverkande ärDoris Dahlin, Jonas Hassen Khemiri, Christina Wahldén och Daniel Boyacioglu

FAKTA 
DATUM: Fredag 6 maj 2011
BOKFÖRSÄLJNING

 
PLATS: Hallunda bibliotek, Folkets Hus Hallunda, Borgvägen 1,  T-bana Hallunda PRIS: 500 kr/per person exklusive moms. Lunch och fika ingår!
ANMÄL DIG: http://botkyrka.insurvey.se/beb0eb552bf6

För mer information om bokmässan besök www.botkyrka.se/bib



6 maj
program

09.30-10.00 Registrering och kaffe 

10.00-10.30 Inledning 
Doris Dahlin

10.30-11,45  
Jonas Hassen Khemiri

11.30-12.30
Djupseminarium 1
Välj mellan A1. B1. C1. D1. E1.

12.30 Lunch, bokbord, mingel

13.30
Christina Wahldén

14.30
Djupseminarium 2
Välj mellan A2.B2.C2.D2. E2.

15.15 Fika, bokbord, mingel

15.30
Daniel Boyacioglu

16.15
Hederspris till Årets mångspråkiga bibliotek

16.40-17.00
Avslutning, mingel

17.30-20.00 - KVÄLL
Mingel och erfarenhetsutbyte på Riksteatern Hallunda. 
Dagen avslutas med en teaterföreställning på cirka 40 min. 
Det blir fortsatt mingel och alla får något att äta och dricka. 

Doris Dahlin sammanfattar dagen och ger oss sin bild av oss 
och framtiden.

Teater “Vem sover i natt?”
Min berättelse börjar 1988 när jag och min mor flyr undan inbördeskriget som då bröt ut i Somalia. I flykten skildes jag från min mamma och jag kom ensam till Sverige. Då var jag åtta år och placerades så småningompå ett barnhem i Oskarshamn. Mitt namn är Ubah Musse och det här är min berättelse, mitt liv.

Jonas Hassen Khemiri är en ständigt efterfrågad 

föreläsare på teman som berör språk, makt, identitet och 

antirasism. 
Jonas talar gärna mer allmänt om skrivande, sin uppväxt i en 

flerspråkig familj, om hiphopinfluenser och om vikten av att 

ständigt läsa kritiskt.

Christina Wahldén skriver böcker som ofta handlar om brott av något slag, till exempel våldtäkt, hedersrelaterat våld och nu senast en reportagebok om en ensam flickas flykt från Kongo till Sverige. 
I många fall ger hon en röst till dem som ingen har.

Doris Dahlin har skrivit ett antal böcker och arbetar sedan många år med människors utveckling inom näringsliv och of-fentlig förvaltning. Hon har lång erfarenhet av att arbeta som bibliotekarie. 
Doris Dahlins författarskap handlar om klass, skam, utanförskap och skuld.

Daniel Boyacioglu skriver poesi som pulserar. I sin nya 

bok ”Det är inte hennes fel att jag skriver sämre” närmar han 

sig ett mörkt förflutet från ett lagom trassligt nu. – Han skriver 

sig mot en framtid, om ett ljus - som det i systerns son.



KLOCKAN 11.30
SEMINARIER

Teater “Vem sover i natt?”
Min berättelse börjar 1988 när jag och min mor flyr undan inbördeskriget som då bröt ut i Somalia. I flykten skildes jag från min mamma och jag kom ensam till Sverige. Då var jag åtta år och placerades så småningompå ett barnhem i Oskarshamn. Mitt namn är Ubah Musse och det här är min berättelse, mitt liv.

A1 - Halva världen på vår tröskelEtt samtal om översättning som kulturförmedling mellan Sverige och länderna i Asien och Afrika
Vår kännedom om litteraturen utanför Europa och USA grundar sig på översättningar. Men översättning är inte en enkelriktad verksamhet. Den är ett möte mellan kulturer, där språket fungerar som brobyggare och mötesplats. Översättaren Jan Ristarp och tidskriften Karavans redaktör Birgitta Wallin berättar om praktiska översättningsprojekt och samtalar med Anders Olofsson från Översättarcentrum.

B1 - Skön litteratur - vägar till läslust och språkutveckling

Hur lockar du till boklust och läsglädje? Hur kliver du ut och in i text?

Läskampanjen i Botkyrka har under mer än tio år inspirerat pedagoger i för- och

grundskola till ett språkutvecklande arbete kring skönlitteratur.  

Annika Löthagen och Jessica Staaf, samordnare för Läskampanjen, leder en workshop 

kring bildsamtal, citat och stoppsidor som ett sätt att närma sig texter.

C1 - Språk och identitet
Ann-Helén Laestadius kommer att prata om språk och identitet, vad det innebär att förlora eller kanske förnekas ett språk men också om lyckan och fördelarna med att leva i två kulturer. Men vad händer om man inte accepteras i någon av kulturerna?  
Ann-Helén Laestadius böcker handlar om samer men är angelägna för alla som funderar över sin identitet eller lever i två kulturer. 

D1 - Internationella biblioteket och folkbibliotekens uppdrag 

Vilken strategi har Internationella biblioteket för att stärka det mångspråkiga arbetet 

på de svenska folkbiblioteken? Vilka utmaningar står biblioteken inför och hur ska de 

mötas? 
Larry Lempert är chef för Internationella biblioteket (IB) och kommer att prata om 

rätten till sitt språk och om Internationella bibliotekets roll för utveckling utbildning och 

information för mångspråkig biblioteksverksamhet. I ett samtal med Joacim Hansson, 

professor i biblioteks- och informationsvetenskap, kommer Larry Lempert att diskutera 

konstruktiva vägar framåt för mångspråkig biblioteksverksamhet i Sverige. 

E1 -  ”Skolan, segregationen i staden och pojkars identifikationer”René León Rosales är fil dr i etnologi och verksam vid Mångkulturellt centrum. René kommer att diskutera kring de villkor som både möjliggör och begränsar hur pojkar med utländsk bakgrund i en multietnisk skola kan skapa för sig själva som elever. Han utgår från sin avhandling ”Vid framtidens hitersta gräns – om maskulina elevpositioner på en multietnisk skola”.



KLOCKAN 14.30
SEMINARIER

2A - Sveriges nationella minoritetsspråk

Joacim Hansson är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Linnéuniversitetet. Hans forskning har under de senaste åren främst riktat in sig på frågor kring hur nya 

bibliotekstyper uppstår i samklang med olika förändringar i samhället i stort. 

 
Han talar gärna om bibliotekens olika identiteter, vilka påverkar och påverkas av de samhällsuppdrag som bibliotek 

av olika sorter har. Vidare har hans forskning riktat in sig på främst folkbibliotekens relationer till grupper som ligger i 

utkanten av samhället. 

2B - Rädslan för utanförskap
Arkan Assad kommer att prata om sin debutroman ”Stjärnlösa nätter”. Romanen bygger på Arkans egna upplev-elser och handlar om en ung man, Amàr, som bor i Västerås och som under en resa till Kurdistan får veta att släkten har utsett en kvinna som han ska gifta sig med. Något som Amàr har svårt att acceptera.
Arkan växte upp i en kulturellt splittrad familj som präglat hans liv och karaktär. Detta har han bland annat använt inom teater, i dagböcker, kortfilmsmanus och nu i sin roman. 

2C - Mångspråk genom e-tjänster

En presentation av Skolverkets Internet-resurser.

Karin Sohlgren arbetar som barnbibliotekarie i Rinkeby och Mats Wennerholm arbetar på 

Skolverket. Tillsammans utvecklar de resurser till arbetet med flerspråkighet i förskolan. 

Dessa material finns till stor del på webben. Där finns också tips om metodik, barnböcker, flerspråkiga 

böcker m m. Du kommer att få en översikt av dessa resurser och några exempel på språkverktyg som du 

gratis kan använda på arbetet eller i hemmet. 

2D - Möten genom litteratur
”Nobel i Rinkeby - Om att upptäcka världen, språket och sig själv”. Vid sitt besök i Rinkeby i december förra året sa Mario Vargas Llosa till barnen: “Ni är en modell för resten av världen, ett gott exempel på hur människor kan leva tillsammans. Ni måste vara stolta över er själva!”Författare Gunilla Lundgren och tecknare Lotta Silfverhielm berättar om ett flerspråkigt, gränsöverskridande samarbete mellan skola, bibliotek och konstnärer. 

2E - En av fyra förstår inte vad de läser!

Camilla Batal och Malin Elgborn presenterar Centrum för lättläst. 

Vad skiljer egentligen en lättläst bok från en svårläst? Vilka av dem du möter dagligen kan ha behov 

av lättlästa texter? Du får verktyg som hjälper dig att nå ut med böcker, nyheter och information till alla.

Reetta Stenström gör dig bekant med Talboks- och punktskriftsbiblioteket. 

För personer med funktionshinder eller med annat etniskt ursprung kan det vara speciellt svårt att få 

det stöd de har rätt till, i synnerhet för dem som inte har hunnit lära sig svenska. En genomgång av 

Talboks- och punktskriftsbibliotekets resursbank presenteras.


