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”Jag är trött på konferenser – mycket prat och lite verkstad.” 
(Några reflektioner kring en konferens inom projektet  ”Vi träffas på bibblan – biblioteken 
som mångkulturell mötesplats! [KUR 2005/6812]) 
 
Hur förhöll det sig med ”prat och verkstad” under projektet ”Vi träffas på bibblan” som 
pågick under 2006. Projektet innehöll två konferenser (idé- och inspirationsdagar). 
Konferenserna skulle vara en mötesplats för inspiration, projektredovisning, fortbildning, för 
att lära känna varandra och umgås. Den senaste som ägde rum 2007 (alltså efter projekttidens 
utgång!) har  reflekterande dokumenterats av Karin Wennström, universitetslektor, Högskolan 
i Jönköping   (http://www.f.lanbib.se/dokument/45/VitraffaspaBibblan07.pdf ).  
 
Några av hennes funderingar:  
Vad betyder ”träffas” för olika människor? Hur kan vi planera och erbjuda optimala 
”träffytor”? Vad kan dessa ytor (arenor) skapa och/eller innehålla?  
 
Andra funderingar: Hur går vi vidare i vår process för att skapa bestående nätverk? Behövs 
mångkulturella konferenser som idé- och inspirationsspruta i den lokala processen? Vem ska 
vi vända oss till i vår inbjudan?  
 
Bakgrund: Projektet ”Vi träffas på bibblan – biblioteken som mångkulturell mötesplats!” 
Startades av Regionbibliotek Halland och Länsbibliotek Jönköping i samband med 
Mångkulturåret 2006. Ambitionen var (och är) bl a att med länens bibliotek som arenor öka 
alla kommuninvånarnas (särskilt med utländsk bakgrund) intresse att delta i kulturlivet och 
skapa samspel mellan olika kulturtraditioner. På vägen dit krävdes möten mellan människor 
från olika yrkesgrupper och kategorier, där man fick/kunde ta del av varandras erfarenheter, 
upptäckte gemensamheter och skaffade sig kunskap om de mänskliga resurser som finns. ”Vi 
träffas på bibblan” konferenserna fungerade härvid som resans delmål, på väg till bestående 
nätverk, med mycket prat och mycket verkstad under resans gång. 
Projektets två konferenser (idé- och inspirationsdagar) innehöll ett skiftande program med 
tonvikt på lokala författare (många bosatta på Råslätt i Jönköping), presentation av 
lokala/regionala mångkulturprojekt under första konferensen och många seminarier under den 
andra. Parallellt pågick också en bokmässa (bazar). Båda konferenserna planerades av 
bibliotekarier , bibliotekskonsulenter, rektorer, författare och modersmålslärare i en (unik) 
samverkan. Under andra konferensen deltog även Regionbiblioteken från Västra Götaland 
och Skåne som medarrangörer. Konferenserna hade i snitt ca 200 deltagare (främst 
bibliotekspersonal, modersmålslärare, skolpersonal). Under den senaste konferensen skedde 
även en reflekterande dokumentation av Karin Wennström (s o) 
 
Dokumentation: 
Karin Wennström, Universitetslektor, Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan 
i Jönköping, karin.wennstrom@hlk.hj.se 
 
För projektgruppen: 
Irena Hanzek, Stadsgårdschef Råslätt, Jönköping, irena.hanzek@sbf.jonkoping.se  
och 
Uli Wollrab, Bibliotekskonsulent, Länsbibliotek Jönköping, uli.wollrab@kn.jonkoping.se  
tel: 036-10 68 61, Box 1029, 551 11 Jönköping 


