
AFRIKANSKA SPRÅK

Ett måste för alla bibliotek, förskolor etc!
Lulu loves stories ‐ bok + CD (engelsk text + inläst somaliska, tigrinska, luganda,  arabiska, polska, 
spanska m fl).
Lulu loves the library – bok + CD (engelsk text + inläst somaliska, tigrinska, amhariska, swahili, igbo, 
luganda, arabiska, turkiska m fl).

Anna McQuinn (förf) och Rosalind Beardshaw (ill).

Kan köpas på: www.amazon.co.uk och www.bokspindeln.se

http://www.amazon.co.uk/
http://www.bokspindeln.se/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fQp70oViO4O5OM&tbnid=DecLkLp4AGq9ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ebay.co.uk/ctg/Lulu-Loves-Library-Rosalind-Beardshaw-Anna-McQuinn-Board-book-2009-/88289871&ei=dxsHU-jSF-XOygPl7oCQBw&bvm=bv.61725948,d.bGQ&psig=AFQjCNEeC5qJTQT8_hWqA01VE54cfMfsZA&ust=1393061042870992


Fyra traditionella somaliska berättelser har bearbetats av ett par bestående av en 
amerikansk illustratör eller författare och en somalisk illustratör eller författare: 
www.minnesotahumanities.org

Medverkande var bl a Said Salah Ahmed och Marian Hassan, som båda har varit gäster på 
Internationella bibliotekets barnboksvecka: www.interbib.se
4 titlar + 1 CD.

http://www.minnesotahumanities.org/
http://www.interbib.se/


Milet Publishing – parallellspråkiga böcker på engelska‐
somaliska: www.milet.co.uk
Många titlar är slut på förlaget, men kan ibland köpas 
från andra distributörer.

http://www.milet.co.uk/


Mantra Lingua – parallellspråkiga böcker på engelska‐somaliska. En del av 
deras titlar finns även på svenska‐somaliska. För mer info: www.ndio.se



Scansom Förlag
Mest traditionella berättelser på enbart somaliska (titeln anges ibland också 
på engelska, men boken är enbart på somaliska). Några få är 
parallellspråkiga. www.scansom.com



Jawahir A Farah, Somalia (London)

www.thehornpublisher.com

Hon var gäst på Internationella bibliotekets barnboksvecka 2013: www.interbib.se

http://www.interbib.se/


EDC (Educational Development Center) har valt 4 somaliska 
folksagor och gjort  en bilderbok per saga. The fox and the 
Crocodile, The sheep and the goat, The hyena and the 
sheep och The elephant and the squirrel. Illustrationer av 
Michele Shortley.

Finns på: www.amazon.com ‐ sök på Michele Shortley.

http://www.amazon.com/


Omhassan bokförlag (Sverige) – böcker på enbart somaliska. 
De två böckerna till vänster är samma sagor, den ena på somaliska 
(Khiyaanoole wuu Khasaaraa) och den andra på svenska (Bedragaren 
förlorar).

http://iftiinka‐aqoonta.com



Two friends och Once upon a time av Leila Hakim Elahi samt The 
white fluffy cat av Manucher Keymaram och My little chick av 
Kambiz Kakvand på somaliska‐engelska. 

Ett samarbete medlan Shabaviz Publishing i Iran och Star 
Publishers i Indien. Även på engelska + kinesiska, urdu, arabiska, 
hindi, periska, bengali, tamil m fl språk.

Somaliska‐engelska



Somaliska:

http://scansom.com/index.php?cPath=32&osCsid=ji34bum484p44b1aokgg8d40n6

http://iftiinka‐aqoonta.com/2012/1/index.php/en/the‐shop/category/view/4

http://www.vivlio.se/sprak/somaliska.html

http://www.zaylaibooks.co.uk/somali‐books/bilingual

http://www.milet.com/index.php?p=Products&q_field_active=0&q_field=&q=somali&page=2

https://www.mantralingua.com/uk/search.php?mode=search&language=Somali&page=1

http://www.foreignlanguagebooks.co.uk/index.php?p=sr&Field=language&String=Somali&Exactly=yes
&Match=phrase&zS=title,subtitle&arrStr=yes&delStr=,&Ds=Somali

http://www.redsea‐online.com/modules.php?name=slbooks&lang=english

http://idd.edc.org/causes/you‐can‐help‐somali‐children‐learn

http://www.starbrightbooks.org/languages.php?id=28

http://www.bokus.com/bok/9780955199820/lulu‐loves‐the‐library/

http://scansom.com/index.php?cPath=32&osCsid=ji34bum484p44b1aokgg8d40n6
http://iftiinka-aqoonta.com/2012/1/index.php/en/the-shop/category/view/4
http://www.vivlio.se/sprak/somaliska.html
http://www.zaylaibooks.co.uk/somali-books/bilingual
http://www.milet.com/index.php?p=Products&q_field_active=0&q_field=&q=somali&page=2
https://www.mantralingua.com/uk/search.php?mode=search&language=Somali&page=1
http://www.foreignlanguagebooks.co.uk/index.php?p=sr&Field=language&String=Somali&Exactly=yes&Match=phrase&zS=title,subtitle&arrStr=yes&delStr=,&Ds=Somali
http://www.foreignlanguagebooks.co.uk/index.php?p=sr&Field=language&String=Somali&Exactly=yes&Match=phrase&zS=title,subtitle&arrStr=yes&delStr=,&Ds=Somali
http://www.redsea-online.com/modules.php?name=slbooks&lang=english
http://idd.edc.org/causes/you-can-help-somali-children-learn
http://www.starbrightbooks.org/languages.php?id=28
http://www.bokus.com/bok/9780955199820/lulu-loves-the-library/


Tigrinska

Pino‐böckerna av Kenneth Andersson. 

Boken om Melvin av Anna Munyua (+ CD).

http://erienlight.com/

http://erienlight.com/wp-content/uploads/2013/07/Melvin-titelsida.jpg


http://www.weledo.com/

http://www.weledo.com/
http://www.amazon.com/Counting-Colors-Tigrigna-Tigrinya-Edition/dp/1475235755/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1366125699&sr=8-5&keywords=weledo
http://www.amazon.com/First-Tigrigna-Alphabet-Tigrinya-Edition/dp/1475104553/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1366125699&sr=8-2&keywords=weledo
http://www.amazon.com/Moral-Stories-Tigrigna-Tigrinya-Edition/dp/147910213X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1366125699&sr=8-1&keywords=weledo


Fem bilderböcker bl a Rödluvan, Nunnan och musen och 
Hodja av Minya Tseggay (Sverige).



Parallellspråkiga böcker med svenska + ett annat språk, t ex tigrinska och somaliska:
www.vivlio.se

http://www.vivlio.se/books/marmelad/marmelad.html


www.ibexbook.com



Tigrinska:

http://ibexbook.com/subject/childrens‐book

http://habeshalinks.com/listings/Yohana‐Shop‐
Oslo/

http://www.weledo.com/

http://erienlight.com/?page_id=74

http://www.tigrinya.com/contents/en‐
us/d30.html

http://ibexbook.com/subject/childrens-book
http://habeshalinks.com/listings/Yohana-Shop-Oslo/
http://habeshalinks.com/listings/Yohana-Shop-Oslo/
http://www.weledo.com/
http://erienlight.com/?page_id=74
http://www.tigrinya.com/contents/en-us/d30.html
http://www.tigrinya.com/contents/en-us/d30.html


Yohannes Gebregeorgis – bibliotekarie, 
författare och läsfrämjare från Etiopien. Startade 
Ethiopia Reads/Ethiopian Books for Children and 
Educational Foundation (EBCEF). Han var gäst på 
Internationella bibliotekets barnboksveckan 
2008.

Senayit Worku – illustratör från 
Etiopien som bl a illustrerat böcker  
utgivna av  EBCEF och böcker av 
författaren  Alam Esatu. Hon var 
gäst på Internationella bibliotekets 
barnboksvecka 2010.



Korta animerade filmer (7 min) på 
amhariska om flickan Abeba och 
pojken Abebe: 
http://www.youtube.com/user/tam
esolcomn?feature=watch

Amhariska
www.aksum.se

http://www.aksum.se/images/lion-fram.jpg
http://www.aksum.se/images/sheba-stor.jpg
http://www.aksum.se/images/counting-fram-stor.jpg
http://www.aksum.se/images/stella2.jpg


Böcker av Beruktawit Tegabu/Bruktawit Tigabu. Hon leder en 
TV‐show för barn i Etiopien och har nu också gett ut böcker. Kan 
ev köpas på: www.bokspindeln.se



www.habtebooks.com
Kan bl a köpas från:
www.tamakai‐books.de

http://www.habtebooks.com/
http://www.tamakai-books.de/
http://www.habtebooks.com/index.php?option=com_book&id=32&task=detail
http://www.habtebooks.com/index.php?option=com_book&id=18&task=detail
http://www.habtebooks.com/index.php?option=com_book&id=29&task=detail
http://www.habtebooks.com/index.php?option=com_book&id=27&task=detail


Swahili ‐
Tanzania

Mkuki na Nyota Publishers (ovan) och Mture
Educational Publishers (till höger) är två bra förlag.

Elieshi Lema, författare, förläggare och läsfrämjare. 
Hennes förlag heter E&D Limited.



Swahili ‐ Kenya

Moran Publishers (vänster)
Phoenix Publishers (uppe till höger)
Mvule Africa Publishers (höger)



En del förlag som ger ut böcker på swahili har 
kontor i Kenya, Tanzania och Uganda:
East African Educational Publishers (ovan)
Longhorn Publishers (vänster
Oxford University Press (höger).



Virtual Exhibition Books for Africa Books from Africa
Här kan man läsa (på engelska) om vissa böcker på swahili, wolof, rwanda m m.

http://www.ibby.org/index.php?id=598



Swahili:

https://www.mantralingua.com/uk/search.php?mode=newsearch&languag
e=Swahili

http://www.africanbookscollective.com/browse/books‐in‐african‐
languages/swahili

http://www.eastafricanpublishers.com/uchuuzi/index.php (+ engelska)

http://www.longhornpublishers.com/index.php?option=com_virtuemart&
page=shop.browse&category_id=13&Itemid=171 (+engelska)

http://kiswahilibooks.com/index.php/books/swahili‐books.html

https://www.mantralingua.com/uk/search.php?mode=newsearch&language=Swahili
https://www.mantralingua.com/uk/search.php?mode=newsearch&language=Swahili
http://www.africanbookscollective.com/browse/books-in-african-languages/swahili
http://www.africanbookscollective.com/browse/books-in-african-languages/swahili
http://www.eastafricanpublishers.com/uchuuzi/index.php
http://www.longhornpublishers.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=13&Itemid=171
http://www.longhornpublishers.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=13&Itemid=171
http://kiswahilibooks.com/index.php/books/swahili-books.html


CD med sånger och ramsor på bl a 
lingala och swahili: www.amazon.fr

6 st böcker om pojken Mutos i Kinshasa på 
franska‐lingala: www.mabiki.net

http://www.amazon.fr/gp/product/images/B003NLKNR8/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=77196031&s=dmusic


Bok + CD med sånger och ramsor från olika 
afrikanska länder, bl a på wolof, rwanda och 
lingala.

Wolof‐franska
www.bld.sn

www.amazon.co.uk

http://www.bld.sn/
http://www.amazon.co.uk/


Editions Bakamé – i Rwanda. Böcker på rwanda.
www.bakame.rw



Böcker på mandinka, wolof och 
fulani från Tostan: 
www.tostan.org/country/senegal

Mandinka och svenska:
www.kebbasonko.se



Böcker på franska från Västafrika och Nordafrika. Av 
afrikanska författare, inte västerlänningar som 
skriver böcker som utspelar sig i Afrika. Sådana 
böcker kan vara bra, men det måste finnas böcker av 
afrikanska författare också…



Böcker på franska som finns översatta till svenska!



Böcker på engelska av afrikanska författare! 

INTE bara böcker som utspelar sig i Afrika som 
är skrivna av västerlänningar.



Böcker på engelska som finns på svenska!



Portugisiska från Afrika!

Cremilda de Lima och Dario de Melo från Angola och Mia Couto från Mocambique (de tre till vänster).

Boken Ynari av Ondjaki finns även på svenska precis som União arco‐íris av Maria Celestina Fernandes, 
båda från Angola. Fernandes var gäst på Internationella bibliotekets barnboksvecka 2010.



Böcker på engelska från Indien!
Det finns  också så mycket fina bilderböcker från Indien på engelska som man kan ha bland de engelska 
bilderböckerna. Många av bibliotekens engelsktalande låntagare kommer från Indien och eller något afrikanskt 
land och då är det nödvändigt att ha böcker på engelska från de här områdena. Dessutom öppnar böckerna 
upp världen även för andra låntagare.
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