
Till dig som är 
modersmåls pedagog 
i Stockholm

Internationella biblioteket
Odengatan 59 (T-bana Odenplan)
113 80 Stockholm
Plan  1:  08-508 312 88
Plan  2: 08-508 312 89
Öppet: mån-fre 9-19, lör-sön 12-16

Internationella 
biblioteket
Odengatan 59
interbib.se
biblioteket.se

interbib.se

Internationella biblioteket ingår 
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Välkommen att besöka oss!
På Internationella biblioteket finns böcker och andra medier 
för barn och ungdomar på mer än 100 språk! Vi har litteratur 
för alla sorters läsare, i olika genrer och varierande ämnen. 
Vi vill vara en inspirations källa för dig som jobbar med 
språkundervisning och en skattkista att ösa ur för barn och 
ungdomar med all världens modersmål.

Vi erbjuder:
• Visning av biblioteket – för pedagoger och elever
• Visning av bibliotekets hemsida och webbresurser
• Boktips och hjälp att hitta litteratur t.ex om olika teman
• Hjälp att hitta litteratur till barn och ungdomar med särskilda behov, 

böcker att lyssna på eller läsa på annat sätt
• Möjlighet att boka grupprum i samband med biblioteksbesök

Lärarkort:
Som modersmålspedagog kan du skaffa ett särskilt lärarkort. Du använder 
det för lån av böcker som används i klassrummet och du blir inte 
ersättningsskyldig om någon bok kommer bort.

Program på olika språk:
• Internationella bibliotekets barnboksvecka med barnboksförfattare och 

illustratörer från hela världen som besöker bibliotek och skolor runtom i 
landet (v. 46)

• Sång- och sagostunder på biblioteket i samarbete med föreningar och 
föräldragrupper

• Program och projekt med inriktning på olika språk, länder och 
åldersgrupper

interbib.se
Internationella bibliotekets webbplats finns på åtta språk: svenska, 
arabiska, persiska, ryska, spanska, kinesiska, franska och engelska. 
Varje språk har sin egen startsida med information om hur man använder 
biblioteket. Även bibliotekskatalogens sökfunktion och Mina sidor 
är översatta till dessa språk. Redaktörerna som arbetar med de olika 
språksidorna ger också boktips och skriver om aktuella händelser.

På webbplatsen finns en hel del länktips. Länkarna under ”Ny i Sverige” 
leder till samhällsinformation som kan vara både på lätt svenska och på 
andra språk. Under den del av webbplatsen som vänder sig till bibliotek 
finns en länksamling med information om litteratur från olika delar av 
världen. Vi tipsar också om inköpsställen. Är man intresserad av författarna 
som besökt Internationella bibliotekets barnboksvecka finns ett särskilt 
arkiv för detta.

bibblansvarar.se
”Bibblan svarar” är en frågetjänst på nätet där bibliotekarier från hela 
landet hjälps åt att svara på frågor. Tjänsten finns på 9 språk: svenska, 
engelska, arabiska, persiska, ryska, spanska, franska, finska och polska.

Vi vill gärna samarbeta med dig som jobbar med 
barn och språk. Tillsammans kan vi stimulera till 
läs-, skriv-, och berättarglädje på alla språk våra 
barn har rätt till. Välkommen att höra av dig med 
frågor och idéer!

Kontakt:
Jenny Meyer
jenny.maria.meyer@stockholm.se
08-508 311 76

Gizela Sladic
gizela.sladic@stockholm.se
08-508 312 24


