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"RINGAR PÅ VATTNET"
 

en utställning om

bibliotek i södra Afrika : 3 länder - 3 projekt:

Skolbibliotek i Sydafrika – LPYL (Library Project for Young Learners)

Folkbibliotek i Zimbabwe – Gwanda

Hälsobibliotek i Mocambique (2 vårdskolor och 1 sjukhusbibliotek)

Projekten har finansierats av SIDA. Föreningen BIS (bibliotek i samhälle) har administrerat
Sydafrikaprojektet och Afrikagrupperna de två andra.

Utställningen är ett samarbete mellan BIS och Afrikagrupperna och har bekostats av Nätverk
för södra Afrika.

Utställningen har hittills visats på mer än 20 bibliotek runtom i landet. Om intresse finns kan
utställningstiden förlängas till våren 2003.

Kostnaden för utställningen blir enbart transportkostnad för 2 st Sverigepaket, cirka 200 kr
(med reservation för postens prishöjningar).

Egna skärmar med standardmått (ca 115x90 cm) är en förutsättning.

Utställningen består av material till 8 skärmsidor (4 dubbelsidiga skärmar). Vissa delar kan
väljas bort om man inte har plats för allt. Bakgrundsinformation om länderna + kartor och flaggor
finns med.

Kanske vill ni ha ett program i anslutning till utställningen? Någon som inviger utställningen och
pratar om något av länderna. Afrikagrupperna i Göteborg har en amatörvideo på 12 min om ett
demokratiseringsprojekt i Mocambique: "Från ord till handling". Tips på föredragshållare och
liknande kan ni få från Afrika-grupperna. Kontaktpersonerna för projekten kan självklart också
kontaktas. Om ni undrar något så är ni välkomna att höra av er till mig.

Kontaktperson för utställningen:
Bodil Hildeman, Möndals bibliotek, Göteborgsvägen 19,
430 31 Mölndal.  Tel.031-677570 el 677501 Fax.031-677575
e-post: bodil.hildeman@molndal.se

Gwanda, folkbibliotek i Zimbabwe: Kontaktperson: Kersti Palmberg, tel 044-237628 e-mail:
kersti.palmberg@utb.kristianstad.se 
hemsida: www.buf.kristianstad.se/farlov/bibl/gwanda/

Hälsobibliotek i Mocambique: Kontaktperson: Eva Engelsoy, tel 08-4427072
e-mail: eva.engelsoy@afrikagrupperna.se
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