Nordisk netværk for professionelle, der arbejder med sprogcaféer,
læseklubber og lignende på biblioteket
Netværkets formål er at dele erfaringer og best practice på tværs af norden om sprogcaféer og tilsvarende
tilbud som f.eks. læseklubber, medborgerskabskurser og lignende inkluderingstiltag, hvor bibliotekerne
tilbyder generel træning af sprog og kulturforståelse samt hjælpe med konkrete sproglige, kulturelle og
digitale dagligdags udfordringer, social kontakt og kontakt med myndigheder m.v.
Netværket er en del af det nordiske projekt ”Kulturlivets og frivillighedens rolle i integrering og inkludering”
– også kaldet ”Inkluderende kulturliv i Norden”. Netværket udfylder en rolle i den del af projektet, der
handler om udvikling af inkluderende lokalsamfund.

Møderne
Netværket mødes på lokale biblioteker 2 gange om året – forår og efterår på skift i de nordiske lande. Når
det er muligt og relevant afholdes netværksmøderne i forbindelse med konferencer, hvilket vil give
målgruppemæssige, økonomiske og deltagermæssige synergier.

 November/december 2017 i Bergen
 Maj 2018 i Reykjavik i forbindelse med konferencen ”Samarbejde på tværs af samfundet»
 November 2018 i København i forbindelse med afslutningskonferencen i et andet nordisk projekt,
der har til formål at etablere en fælles nordisk platform og formidling af fremmedsprogede e-bøger
og lydbøger
 I 2019 bliver møderne afholdes i Sverige og Finland

For mest optimal tværnordisk erfaringsudveksling påtænkes møderne at gennemføres som mini-seminarer,
der bygges op om 2-3 faglige oplæg om erfaringerne fra andre nordiske lande end værtslandet samt
strukturerede erfaringsudvekslingssessioner, hvor deltagerne lærer hinanden at kende.

Organisering
Netværket organiseres med et sekretariat, der i projektperioden vil blive varetaget af Vibeke Nielsen fra
Det Kgl. Bibliotek i Danmark. Sekretariatet vedligeholder en medlemsliste samt planlægger og gennemfører
møderne samt formidler information via en hjemmeside dedikeret til netværket.
Det forventes at netværket fortsætter efter endt projektperiode, hvor sekretariatsbetjeningen herefter vil
cirkulere mellem landene.

Finansiering
Netværket er finansieret af det nordiske projekt ”Inkluderende kulturliv i Norden”. Oplægsholdere og
forplejning under møderne betales af netværket. Det er gratis at deltage på netværksmøderne, men
deltagerne skal selv betale transport og evt. overnatning. Der vil være tale om endags-møder, men med
mulighed for egenbetalt fælles spisning aftenen for inden.

