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Handläggare

Annika Liljengren

Biblioteket dokumentär
Redovisning av projekt

Landskrona stadsbibliotek arrangerar under 2016 en serie program där syftet är att
erbjuda en programverksamhet som samtidigt attraherar både vana och mindre vana
biblioteksbesökare som exempelvis nyanlända och SFI-studenter. Vi vill också med
Biblioteket dokumentär försöka att ge en bättre plattform för nyanlända i sitt nya
hemland både socialt och professionellt och bidra till en fördjupad bild av det
mångkulturella Sverige.
Målet är att erbjuda programpunkter som lockar både nya och vana
programbesökare och etablera kontakt med nya aktörer för ett bredare
programutbud.
Projektledare är programansvarig bibliotekarie på Landskrona stadsbibliotek.
Samarbetspartners är Svensk Biblioteksförening, ABF, Europa Skåne Nordväst och
Smockadoll bokförlag. Vi vill gärna etablera en programform som kan användas även
på andra bibliotek och i samarbete med andra studieförbund och föreningar
framöver.
Programpunkterna förbereds under november 2015 - januari 2016.
Programverksamheten pågår sedan januari - april och september - november 2016.
Tanken är att engagera artister, författare och journalister som är etablerade i
samhället med en mindre känd person och kanske av annan nationalitet men inom
samma yrke eller ämne. Personerna får gärna vara bosatta i Landskrona och
engagerade i ett område som kan vara intressant för våra besökare. Genom att
engagera två personer som är kända för olika delar av våra besökare kan också ett
möte skapas i publiken.

Arrangemang under 2016:
26/1 Musik från Egypten, Irak, Syrien och Skåne.
Ett möte mellan musikerna Izmat Al-Labad och Andreas Ralsgård med musik och
samtal kring sina instrument oud, saxofon och traversflöjt. . Programmet sker på
arabiska och svenska. Izmat Al-Labad är ursprungligen från Syrien och kom som
flykting 2015 till Malmö. Andreas Ralsgård bor i Landskrona.
10/3 Författaren Majgull Axelsson i samtal med Senija Vurzer
Författaren Majgull Axelsson samtalar om sin senaste roman Jag heter inte Miriam
med Senija Vurzer, projektledare för Women Making History, Safe Haven och Romska
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Samtal. Senija Vurzer bor i Landskrona och är själv rom.
22/3 Den afghanska tragedin – historia och bakgrund
Anders Kjellström är jurist och har arbetat med att bygga upp rättsväsendet i
Afghanistan. Tillsammans med Mojtaba Balal, som kom som flykting 2015 berättar de
om Afghanistans historia på svenska och dari. Både Anders Kjellström och Mojtaba
Balal är bosatta i Landskrona.
14/4 Where love is illegal - Jude Dibia och Peter Fällmar Andersson
Jude Dibia, Malmös nuvarande fristadsförfattare i samtal med Peter Fällmar
Andersson, journalist vid HD Kultur och Sydsvenskan om homosexuellas rättigheter i
Nigeria. Programmet sker på svenska och engelska. Jude Dibia är homosexuell och
kommer från Nigeria. Han skriver ofta om samkönade förhållanden.
13/9 Syriska folksagor med Fabula Storytelling
Madeleine Seidlitz, jurist från Amnesty berättar om EU:s flyktingpolitik följt av Al
Hakawati – historieberättaren - en tvåspråkig föreställning med syriska folksagor som
ges på arabiska och svenska.
20/10 Martin Schibbye och Peter Fällmar Andersson
Ett samtal mellan journalisterna Martin Schibbye och Peter Fällmar Andersson om
yttrandefrihet och läget i Etiopien.
29/11 19.00 Raija Öhrstedt - Orientaliska mattor
Ett samtal med textilkonservator Raija Öhrstedt om orientaliska mattors ursprung och
tillverkning.
Utvärdering:
Vi arrangerar sex program i Biblioteket dokumentärs anda. Programmen med Izmat
Al-Labad och Andreas Ralsgård, Majgull Axelsson och Senija Vurzer, Anders Kjellström
och Mojtaba Balal samt Martin Schibbye och Peter Fällmar Andersson är mycket
välbesökta. Det kommer ca 100 personer på respektive besök. Till de flesta av dessa
program kommer också många nya besökare. Framförallt kommer många nya med
syrisk och afghansk bakgrund till programmen med Izmat Al-Labad och Andreas
Ralsgård samt Anders Kjellström och Mojtaba Balal.
Ett par oplanerade händelser sker som förändrar det tänkta programmet. Ghassan
som ska vara samtalspartner med Martin Schibbye lämnar återbud eftersom hans
familj blir mycket orolig när de hör att han ska delta i ett program om etiopisk politik.
Ghassan var politiskt aktiv i Etiopien och har fortfarande sin familj kvar i landet.
Sahman som är afghan och har arbetat med orientaliska mattor i Iran får barn precis i
dagarna då programmet med Raija Öhrström planeras. Hans fokus hamnar på något
annat än mattor…
Sammanfattningsvis tycker vi att projektet med att locka vana och nya
biblioteksbesökare har gått bra. Svårigheterna består i att lokalt hitta personer som
kan engageras i programverksamheten, få publik till vissa av programmen samt den
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större kostnaden med fler än en artist, författare eller journalist. Vi har också upplevt
en svårighet att få olika nationaliteteter att besöka varandras program.
Vi vill tacka Svensk Biblioteksförening som genom utvecklingsbidraget gjorde
projektet möjligt. Projekttiden är avslutad men vi planerar att fortsätta på det
inslagna spåret. För närvarande finns det ganska mycket integrationsstöd att söka för
verksamheter som den här. Det är lite mer tidskrävande och kräver en
lokalkännedom att hitta personer till en integrerande programverksamhet än att
arrangera program med etablerade författare men intressant, roligt och viktigt.
Under 2017 kommer vi hålla öron och ögon öppna för att kunna fortsätta att skapa
liknande möten.
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