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Det mångkulturella cyc4lib



Workshop om IFLA/UNESCO Multicultural 

Library Manifesto Toolkit



Demokratins skattkammare

förslag till en nationell biblioteksstrategi

”INTEGRATION OCH INKLUDERING

” för de som är nyinflyttade till Sverige är biblioteken en viktig ingång till 

samhället. Så har de det sett ut under flera decennier och 

folkbiblioteken har visat en snabb anpassningsförmåga under de 

senaste årens flyktingströmmar. Folkbiblioteken är en central aktör för 

att underlätta integration och inkludering av nyanlända och har 

generellt en god förmåga att möta människor med att annat modersmål 

än svenska.”







 IB det öppna biblioteket, SSB 

 IBLC =IB KB-sektionen, SSB 

Det nationella uppdraget

Internationella biblioteket

Internationella 
biblioteket (IB)





• Kompletterande medieförsörjning av mångspråkiga 

medier (folkbibliotek)

• Katalogisera mångspråkiga medier i LIBRIS

• Metodutveckling,  konsultativt stöd och 

kompetensutveckling kring arbete med 

mångspråkiga medier (folk- och skolbibliotek)

• Utveckla nationellt och nordiskt samarbete

IB:s nationella uppdrag 2019

KB:s partner och nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek 

samt lånecentral för folkbibliotek när det gäller mångspråkiga media. 



Central medieförsörjningsplan (CMFPL) för 

mångspråkig litteratur 2014

• ”IBLC ska inom ramen för det statliga anslaget bygga upp ett allsidigt 
och aktuellt mediebestånd av medier på andra språk än svenska med 
minoritetsspråken, de övriga nordiska språken, engelska, franska och 
tyska”

3 huvudinriktningar 

Medier på lättillgängliga språk

Medier på bristspråk

Kvalité på depositioner

(missuppfattning kanske!! Svårt för vissa folk- och regionbibliotek att ta till 
sig denna plan som är fortfarande den  aktuella). Inte totalt STOPP med 
depositioner!



Bristspråk

Samtliga kategorier: karen, tjetjenska

Vuxenlitteratur: khmer, syriska (skönlitt.), uiguriska, uzbekiska 
(arabiskt), turkmeniska

Barn- och ungdomsböcker: badinani, burmesiska, pashto, uzbekiska 
(arabiska), turkmeniska, oromo, cebuano

Ungdomsböcker: khmer, somaliska, sorani, tagalog, tigrinska

Observera också att på vissa språk kan det vara brist på böcker för riktigt 
små barn.



Enligt nationella biblioteksstatistiken 2017 (fysiska 

böcker på folkbibliotek)

83 % svensk litteratur

44 kommuner har 95 – 100 % svenska medier

SSB har 52 % medier på svenska

Vet du om % i din kommun?

Nej, ok men:

TA REDA PÅ DET!!



Antal lån till biblioteken i landet 

2015-2018

2015 2016 2017 2018

Enstaka 8976 10508 7941 6452

Dep 32745 35374 31736 32019
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10 Topp 2018 baserad på antal lån

1. Arabiska 2347

2. Ryska 2064

3. Persiska 1998

4. Tigrinska 1650

5. Polska 1504

6. Urdu 1401

7. Rumänska 1331

8. Albanska 1285

9. Kinesiska 1261

10. Litauiska 1255









Varldensbibliotek.se

Världensbibliotek.se



Nu ca 1036 e- och ljudböcker på:

• Arabiska

• Somaliska

• Persiska

• Tigrinska

• Kroatiska och Bosniska

• Turkiska

Skön- och facklitteratur, både för barn och vuxna







Kliv fram!  - biblioteket, segregation och 

integration/rapport skriven av Bjarne Stenquist

I rapporten refererar en av de intervjuade till IB,

” I vår kommun har vi kunnat falla tillbaka på det vi lärde oss under 

Balkankrisen på 90-talet. Men då hade vi bättre stöd av IB i Stockholm, 

de hade mer folk och var generösare med depositioner osv. Dessutom 

hade regionbiblioteket ett ansvar för kompletterande medieförsörjning. 

Det är i stort sätt borta nu”



En annan röst

Botkyrkas synpunkt om strategins utkast

”Att Internationella biblioteket ska bidra med all kompetens och 

samordning på mångspråksområdet, är kanske inte det mest effektiva 

sättet att organisera arbetet. Det finns mycket lokal språkkompetens 

som inte används full ut. Att hitta sätt att dra nytta av detta, skulle 

kunna vara ett uppdrag som faller på de regionala 

biblioteksverksamheterna”



…och EN ANNAN RÖST

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat 
modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på

1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska. (Bibliotekslagen)

”…Litteratur på andra språk än svenska och de nationella minoritetsspråken 
bör därför enbart vara aktuellt att prioritera i utbildningssyften och i de fall en 
svensk upplaga av boken inte finns tillgänglig. Detta krav, om att prioritera 
böcker på alla världens språk bör därför strykas från bibliotekslagen.” (Motion 
2016/17:2208 av Aron Emilsson m.fl. (SD)



?

• Borde inte folkbibliotek sopa rent framför sin egen dörr?



Bibblan guidar mångspråk

BGM

• IB har samarbetat med Malmö stadsbibliotek inom ramen för 

”Bibblan guidar mångspråk”. Länkar till webbsidor med 

samhällsinformation på arabiska, persiska, tigrinja, franska, dari, 

spanska och ryska togs fram och katalogiserades i december 2018

• Sök med sigel ”RefB” och BGM i Libris för att se länkarna



MODERSMÅLET

Vägen till SVENSKA går genom modersmålet och flerspråkighet är en 

resurs för hela samhället!

TACK FÖR UPPMÄRKSAMHÄTTEN! 


