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Feelgoodbibliotekarie och social entreprenör

Feelgoodbiblioteket.com

Greta Renborgs pris 2013

...nytänkande öppnar och synliggör bibliotekets 
verksamhet för hela samhället

I sitt arbete riktar hon sig till inte självklara målgrupper – 
ett arbetssätt som ger ringar på vattnet och ger bibliotekets 
uppdrag många budbärare

biblioteket som ett verktyg för att minska klyftan 
mellan de som har tillgång och de som inte har 
tillgång till det livslånga lärandet

https://feelgoodbiblioteket.com/2013/10/08/jag-har-tilldelats-greta-renborgs-pris/
https://feelgoodbiblioteket.com/2013/10/08/jag-har-tilldelats-greta-renborgs-pris/


Feelgoodbiblioteket.com

Fikasällskapet

JallaTillsammans

Kulturfika för små och stora

The End Will Be Good And Happy
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https://feelgoodbiblioteket.com/om/
https://www.facebook.com/Fikasallskapet
https://www.facebook.com/Fikasallskapet
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https://feelgoodbiblioteket.com/2017/01/25/kulturfika-for-sma-och-stora-halsoframjande-kulturinsatser/
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Fikasällskapet 
språkcafé

https://www.facebook.com/Fikasallskapet/?fref=ts




https://feelgoodbiblioteket.com/2016/06/02/intervju-med-christina-wahlden-om-den-digitala-bokcirkeln-jallatillsammans/
http://www.christinawahlden.se/att-bokcirkla-pa-natet-fran-edsbyn-till-uppsala/
http://www.youtube.com/watch?v=GmtZiT65sTE










Böcker och biblioterapi
● Boksamtal med viss terapeutiskt funktion - läkande process, 

prata minnen - se det friska i människan
● Lättare att prata om en fiktiv person eller händelse
● Behov av att prata om tabun och att få referensramar
● Böcker om ursprungsländerna

● Behov av att träffa jämnåriga
● Bara tjejer
● Liten grupp - alla får prata
● Stärker självförtroendet att lära sig använda tekniken och att våga använda

● Författarkontakt 
● Uppmuntran att fortsätta läsa och skriva

http://www.bokus.com/bok/9789170187971/lasa-laka-leva-om-lasframjande-och-biblioterapi/
http://www.bokus.com/bok/9789170187971/lasa-laka-leva-om-lasframjande-och-biblioterapi/






Digitala verktyg

Podcast - en app som heter Opinion 

Youtube - Boktips på arabiska 

Google Hangout - ungefär som Skype

Facebook - som marknadsföring och kontakt

Whats Up - en app för kommunikation



http://fikasallskapet.madewithopinion.com/
https://feelgoodbiblioteket.com/2016/06/02/intervju-med-christina-wahlden-om-den-digitala-bokcirkeln-jallatillsammans/


http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/amerikansk-fotograf-later-syriska-edsbytjejer-beratta-sin-historia
http://vsco.co/allkindsofhuman/journal/the-end-will-be-good-happy-part-i


http://vsco.co/allkindsofhuman/journal/the-end-will-be-good-happy-part-ii


   Kulturfika för små och stora 
Mina och Kåge - barnteater 
Clownen Manne
Trollkarlen Jakob
Konstnär 
Sahar Burhan
Tv-producent 
Mojdeh Zandieh
Teater Klick! 
Alla kan sjungakören
Språkcafé 10 kvällar
Workshop med Teskedsorden
Föreläsare Behrang Miri

http://www.youtube.com/watch?v=4BqscvdxGO0


https://www.instagram.com/feelgoodbibliotekarien/
http://www.youtube.com/watch?v=xqFNbdi6tz8


Kultur för integration
● Kultur är ett språk som alla förstår.

● Mer verkstad! Starta, förändra verksamheten allt eftersom. 

● Nå ut - Kommunicera på mottagarens villkor.

● Ta med målgrupperna redan i planeringen.

● Gärna personliga möten framför skriftlig information.

● Använd de sociala arenor som redan finns för att nå ut med information.

● Fråga och ta inte för givet! 

● Språkstödjare viktigt.

● Stötta verksamheter och fånga upp engagemang!

● Samverkan mellan civilsamhället och offentlig verksamhet.

https://www.mucf.se/samla-kraft-vagledning-samverkan
https://www.mucf.se/samla-kraft-vagledning-samverkan
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Social entreprenör

anettehelgesson@hotmail.com
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