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Flerkulturelle bibliotekstilbud –
hvorfor?

Hvad er et flerkulturelt bibliotekstilbud, og hvorfor skal vi have det?
Dette er spørgsmål, der kontinuerligt stilles af biblioteksfolk overalt.

Et flerkulturelt bibliotekstilbud omfatter både tværkulturelle biblio-
tekstilbud, der henvender sig til alle biblioteksbrugere samt specielt
målrettede tilbud til etniske grupper. Vi ser ofte på de flerkulturelle
bibliotekstilbud som noget, især de etniske minoritetsgrupper har
fordel af, da der er særlige tilbud til disse grupper, der sikrer lighed
i adgang til biblioteks- og informationstilbud.
Men kulturel mangfoldighed er et vilkår, som afspejler det moderne
komplekse samfund som sådan, og et flerkulturelt bibliotekstilbud
bør derfor også rettes mod samfundet som helhed.
Bibliotekets brugere kan lære om hinandens kultur, sprog, bidrag til
samfundet, værdier m.v.
Dette kan resultere i øget gensidig forståelse og kontakt.

Det flerkulturelle biblioteksarbejde skal være en integreret del af det
generelle bibliotekstilbud og ikke noget ekstra eller en særtjeneste.
Begrundelserne i denne folder tydeliggør dette.
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Ti begrundelser for flerkulturelt bibliotekstilbud

1. Et biblioteks formål er at betjene hele befolkningen, som i mange
tilfælde er flerkulturel eller flersproget eller udvikler sig mod at være
stadigt mere kulturelt mangfoldig.

2. Et flerkulturelt og flersproget bibliotekstilbud sikrer adgang til infor-
mation og en ligelig betjening.

3. I en tid med voksende globalisering og mere kontakt over grænserne,
er der et stigende behov for kendskab til andre kulturer, sprog og
folk. Denne viden vil fremme gensidig forståelse og bredere perspek-
tiver.

4. At få information på eget sprog og i en form, som er forståelig og
tilgængelig for den enkelte, fremmer muligheden for at deltage aktivt
i de demokratiske processer.

5. Viden om egen og andres kulturarv gør den enkelte sikrere i egen
identitet, giver forståelse for andres baggrund og holdninger og bidra-
ger til en mere harmonisk samfundsudvikling.

6. Information på sprog og gennem kanaler, tilpasset den enkelte bruger-
gruppe, fremmer flersproglige læse- og skrivefærdigheder. Dette gør
det lettere for den enkelte at tilegne sig viden og kompetencer og giver
derved alle lige muligheder i samfundet.

7. Verdens viden, kultur og kreative udtryk dokumenteres på mange
forskellige måder og på mange sprog. En flerkulturel samling bør der-
for gøres tilgængelig for alle.

8. At sætte sig ind i forskellige kreative udtryksformer, arbejdsmåder og
problemløsninger giver ny forståelse og nye holdninger, som igen kan
føre til nytænkning, nye handlemåder og nye perspektiver på problem-
løsning.

9. Information om og tilbud til et biblioteks etniske grupper viser, at denne
gruppe og dens kulturelle baggrund anerkendes.

10. Biblioteker er for både læring og rekreation, og et bibliotek, der til-
byder flerkulturelle og flersproglige samlinger og andre tilbud, bliver
et naturligt mødested for alle.


