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3000 sfi-elever på Malmö stadsbibliotek
För nionde året i rad arrangeras Sfi-dagen på Malmö stadsbibliotek den 19
november. En dag då många av Malmös sfi-elever också upplever det första
mötet med ett svenskt bibliotek.

Stadsbiblioteket koordinerar Sfi-dagen, men det är eleverna själva från
Malmös sfi-skolor som arrangerar aktiviteterna.
– Att stötta människor som lär sig svenska är en del av vår grundverksamhet

så biblioteket är en perfekt plats för Sfi-dagen, säger Nizar Keblawi,
projektledare på Stadsbiblioteket.
För många av eleverna blir Sfi-dagen också en första kontakt med det
svenska folkbiblioteket. Och utvärderingar har visat att de gärna återvänder.
–Vi får visa upp alla tillgångar som finns på biblioteket för nya besökare, och
sfi-eleverna stärks genom att själva få skapa ett helt arrangemang från
grunden, samtidigt som de får nya ingångar till lärande, säger Keblawi.
Sfi-dagen är en av årets mest besökstäta dagar på Stadsbiblioteket, med cirka
3000 fler besökare än en genomsnittlig dag.
– På Komvux Malmö studerar flera tusen sfi-elever dagligen, så det är en
skolform som behöver lyftas fram. Den här dagen gör det möjligt för eleverna
att vara delaktiga och ta plats, och är därför ett välkomnande inslag, säger
Marina Solid Hersler, sfi-lärare på Komvux Malmö Södervärnskolan som
koordinerar dagen från sfi-skolornas håll.
Sfi-dagen har i år temat framtid och drömmar, med bland annat
framtidsspaning om Sverige, premiär för Youtube-kanalen Svenska med sång
och högläsning av dikter och noveller.
Journalister är varmt välkomna att besöka Sfi-dagen.
När: 19 november klockan 10.00–15.00
Var: Malmö stadsbibliotek
För ytterligare information kontakta Nizar Keblawi, projektledare Biblioteken
i Malmö, 0723–70 81 42, nizar.keblawi@malmo.se.
Utskickat av Johan Björkwall, kommunikatör Biblioteken i Malmö, 0768–78
63 23, johan.bjorkwall@malmo.se.

Kontaktpersoner
Presstjänst
Presskontakt
Malmö stads presstjänst för journalister
Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid
en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag,
vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20.
press@malmo.se
040-341150

