
Regionbiblioteket i Kalmar län bjuder in till 
Mångfald och tillgänglighet på bibliotek

När: 21 november klockan 09:00- 16:00
Plats: Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar
Rum: Glasverandan 
Vem: Bibliotekspersonal och bibliotekschefer 

Vad menar vi med ordet ”mångfald” egentligen? Hur kommer mångfald att påverka  
Kalmar län och bibliotekariens yrke framöver? Vad innebär det att bristande  
tillgänglighet är en form av diskriminering? Hur skapar vi tillgängliga bibliotek för alla? 
Och ska man alltid behandla alla lika? 

Dessa frågor kommer du få svar på då Regionbiblioteket i Kalmar län bjuder in dig till en dag med tema 
mångfald och funktionsvariationer.

Under dagen får du lyssna till:

Gary Baker 
Mångfaldsexperten och författaren Gary Baker kommer att engagera oss 
genom en presentation och en workshop om hur Kalmar läns bibliote-
karier kan se på – och jobbar med – mångfald på ett mer strategiskt sätt 
– anpassat till dagens Sverige och biblioteksvärlden.
Garys ”Tio i topp-strategier” kommer att utrusta oss med ett gemen-
samt ordförråd som vi kan använda framöver när vi diskuterar hur vi 
kan jobba med mångfald, upptäcka nya möjligheter, undvika eventuella 
risker och även lägga grunden för vidare utveckling inom våra respektive 
verksamheter. Läs mer om Gary Baker på 
https://www.bakerassociates.se/Diversity/
 www.linkedin.com/in/gary-baker-sweden

Hanna Gerdes 
Människorättsjurist Hanna Gerdes och grundare till Hanna and 
Goliath Law & Education kommer ge oss ett viktigt redskap för 
att arbeta för lika rättigheter och möjligheter för personer med 
funktionsvariation. Med konkreta exempel och fall från verklig-
heten reder människorättsjuristen Hanna Gerdes ut begrepp 
i diskrimineringslagstiftningen och ger verktyg för att göra 
biblioteken till inkluderande platser på lika villkor för personer 
med funktionsvariation.



Bakgrund:
Som en led i vårt arbete med strategin för mångfald i Kalmar län och för att stärka biblioteken i sina 
roller bjuder Regionbiblioteket i Kalmar län in bibliotekscheferna och bibliotekspersonal till en utbild-
ningsdag med temat mångfald sätt ur två olika perspektiv, det strategiska och det juridiska perspek-
tivet. Syftet med dagen är att ge en fördjupande kunskap om begreppet mångfald och hur man kan 
arbeta med mångfald utifrån ett strategiskt perspektiv. Dagen ger också en juridisk fortbildning kring 
tillgänglighet och hur gör man biblioteken till inkluderande platser för personer med funktions- 
variationer.

Varmt välkommen!
Regionbiblioteket i Kalmar län

Dagens program:

09:00-09:30: Fika

09:30-12:00: Gary Baker

12:00-13:00: Lunch

13:00-14:30 Hanna Gerdes

14:30-15:00: Fika

15:00-16:00: Hanna Gerdes forts.

Kostnad för den dagen: för- och eftermiddagskaffe samt lunch 385 kr per person
Anmälan dig här http://www.trippus.net/mangfald-tillganglighet senast den 5 november. 
Har du några frågor kontakta Maud Salim: maud.salim@rfkl.se, 070-230 94 54


