Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm
En dag i november 2015 lämnade delar ur personalen på Gagnefs kommunbibliotek Dalarna för att
åka till huvudstaden och besöka Internationella biblioteket (IB). Våra förväntningar på studieresan
var i första hand att få se och lära oss hur IB arbetar, hur stora boksamlingar de har tillgång till och på
vilket/vilka sätt vi kan få stöd och hjälp från IB i vårt eget arbete med mångspråk. Vi fick träffa flera
anställda som alla berättade om biblioteket och dess verksamhet.
IB ligger mitt i centrala Stockholm med Stockholms stadsbibliotek som närmaste granne. Personalen
består av 32 personer med specialkunskaper inom språk. Flera anställda har dessutom ett annat
modersmål än svenska.

En av alla bemannade informationsdiskar där låntagare kan få hjälp. (Disken närmast entrén.)

Bibliotekets uppdrag
Enhetschefen, Margareta Lindh, inledde och berättade bland annat om några av bibliotekets uppdrag.
Internationella biblioteket är sedan 2011 Kungliga bibliotekets partner och ett nationellt
kompetenscenter för folk- och skolbibliotek när det gäller mångspråkig media. Detta gäller inte de så
kallade skolspråken. Skolspråken har varje bibliotek själva ansvar för.
Metodutveckling, konsultativt stöd och kompetensutveckling kring att arbeta med mångspråkig media,
exempelvis inköpskanaler, bemötandefrågor och samhällsinformation är ett av de uppdrag som man
jobbar med löpande. Under 2015 har man dessutom försökt utöka målgruppen för dessa

utvecklingsinsatser till att även innefatta gymnasiebibliotek som tidigare inte varit lika aktiva låntagare
som övriga bibliotek.
Ett annat uppdrag för IB är att berika Libris-katalogen med katalogposter för mångspråkig media. All
media som köps in katalogiseras därför i Libris innan böckerna kommer ut i hyllorna.

Nya böcker i väntan på katalogisering.

Medier
I IB:s bokhyllor finns ca 120 språk representerade och ca 200 000 medier. Större delen av
samlingarna finns i magasin. Det finns även en del film, musik på cd, tidskrifter och dagstidningar från
hela världen. Ljudböcker får övriga bibliotek inte låna som depositioner men enstaka lån går bra. Det
finns en samling musikskivor som även bibliotek får låna som deposition.

Tidskriftssamlingen

Film- och musiksamling

Det finns flera bristspråk, det vill säga språk som IB har stor efterfrågan på men där tillgången på
litteratur är ytterst liten. Den dåliga tillgången beror ofta på att det inte ges ut mycket litteratur på dessa
språk ens i de länder där språket är utbrett. I fattiga eller krigsdrabbade länder fungerar sällan
förlagsbranschen och de böcker som eventuellt ges ut på språket ges ut i andra länder av författare
som emigrerat. Böcker för barn- och ungdomar på bristspråken är nästan obefintliga eftersom det inte
ges ut några. Två av bristspråken just nu är tigrinja och dari, språk som är ganska vanligt
förekommande hos de flyktingar som anländer till Sverige just nu. Följden blir kortare lånetider och
depositioner med färre böcker.
En annan anledning till varför det finns dålig tillgång till litteratur på vissa språk är att böckerna ibland
trycks på så dåligt papper så böckerna faller sönder efter bara några få utlån. I vissa fall har böckerna
inte ens klarat färden till Sverige utan är trasiga redan vid leverans.

De inköpskanaler man använder finns på bibliotekets hemsida om man är intresserad. Det finns flera
utländska kanaler men även Adlibris och BTJ används. Större delen av all media som köps in beställs
utomlands via internet men även okonventionella metoder används. Bekanta till personalen eller
personalen själva som ska ut och resa till länder där det ofta kan vara svårt att beställa via internet kan
ibland köpa böcker under sina resor och skicka hem eller ta med sig till biblioteket. Det var ju ett sätt!

Böcker på ryska. Mycket färgglatt, tyckte vi.

Bibliotekets hemsida
På bibliotekets hemsida (www.interbib.se) finns mycket information att hämta, både för biblioteken
och för låntagarna.
Här finns till exempel mallar med text på olika språk som biblioteken kan använda. Mallarna finns i
word-format så att man kan ändra och skriva den information som gäller ens eget bibliotek. Antalet
språk kommer att utökas framöver.
Hela hemsidan som riktas till låntagarna går dessutom att läsa på olika språk. Man kan välja ryska,
engelska, persiska och några till. Vissa språk fungerar inte riktigt fullt ut ännu men hemsidan
utvecklas hela tiden.
Här finns också länkar till gratis e-medier och länkar för nyanlända flyktingar där man kan få viktig
information om vilken myndighet man ska vända sig till med olika frågor.
Och det finns naturligtvis en bibliotekskatalog där både vi som bibliotek och låntagare själva kan söka
medier. Bibliotekssystemet är gemensamt med Stockholms stadsbibliotek men det går att avgränsa
sökningen till enbart IB:s medier. Det går även att söka med andra alfabet än det latinska. Dock med
förbehållet att det kanske inte fungerar fullt ut med alla alfabet och alla språk ännu.

Övrigt
IB har även en ganska omfattande programverksamhet på olika språk men även en hel del
arrangemang som har som syfte att förbättra besökarnas kunskaper i svenska språket.
Datorer är också viktigt för flyktingar som gärna vill hålla kontakten med vänner och släktingar i
hemländerna. Det är också många besökare som läser dagstidningar från hemlandet via internet.

Från vänster: Inga-Maj Östling (Gagnef), Margit Henrikson (Gagnef), Margareta Gunnarsson
(Internationella biblioteket). Margareta har ansvar för bland annat visningar och är funktionsansvarig
för det öppna biblioteket.

Med oss tillbaka från IB fick vi alltså mycket information som kommer att innebära att vi på ett bättre
sätt kan hjälpa och stötta våra egna besökare som har behov av litteratur på andra språk än svenska
och skolspråken. I framtiden kommer vi vara mer medvetna om vilka möjligheter det finns att få hjälp
från IB.
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