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IFLA sectie Bibliotheekwerk voor multiculturele bevolkingsgroepenIFLA sectie Bibliotheekwerk voor multiculturele bevolkingsgroepen Tien Redenen
voor multicultureel bibliotheekwerk

Wat is “multicultureel bibliotheekwerk” en waarom blijft dit bij 
bibliothecarissen en informatie professionals steeds een punt van discussie.

Ten eerste,  multicultureel bibliotheekwerk omvat zowel het leveren van 
multiculturele informatie voor álle bibliotheekgebruikers als de specifi eke 
dienstverlening voor  -gewoonlijk achtergestelde- etnische groepen.
Multicultureel bibliotheekwerk wordt vaak gezien als iets waar vooral 
minderheden van profi teren omdat hun etnische en culturele achtergrond anders 
is dan het grootste deel van de bevolking en in hun behoeften vaak minimaal 
of helemaal niet wordt voorzien. Multicultureel bibliotheekwerk zorgt voor 
gelijkwaardige toegang tot bibliotheek en informatievoorzieningen. 
Echter, de kern van multicultureel werk ligt in de diversiteit van de 
gemeenschap als geheel en als zodanig profi teert ook de hele gemeenschap 
mee van ‘multicultureel bibliotheekwerk’. 
Derhalve is de keerzijde van multicultureel bibliotheekwerk het leveren van 
multiculturele informatie ten behoeve van de gemeenschap als geheel. 
Mensen kunnen leren over elkaar’s culturen, talen, bijdragen aan de 
maatschappij en waarden. Het eindresultaat is betere communicatie en 
begrip.

Ten tweede, multicultureel bibliotheekwerk dient gezien te worden als Ten tweede, multicultureel bibliotheekwerk dient gezien te worden als Ten tweede, multicultureel bibliotheekwerk dient gezien te worden als de 
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1. De missie van de bibliotheek is het bedienen van de lokale gemeenschap, De missie van de bibliotheek is het bedienen van de lokale gemeenschap, De missie van de bibliotheek is het bedienen van de lokale gemeenschap, De missie van de bibliotheek is het bedienen van de lokale gemeenschap, 
die in veel gevallen al multicultureel en meertalig is, of in multicultureel die in veel gevallen al multicultureel en meertalig is, of in multicultureel die in veel gevallen al multicultureel en meertalig is, of in multicultureel die in veel gevallen al multicultureel en meertalig is, of in multicultureel 
opzicht steeds gevarieerder wordt.

2.2. Multicultureel en meertalig bibliotheekwerk zorgt voor gelijkwaardige Multicultureel en meertalig bibliotheekwerk zorgt voor gelijkwaardige Multicultureel en meertalig bibliotheekwerk zorgt voor gelijkwaardige Multicultureel en meertalig bibliotheekwerk zorgt voor gelijkwaardige 
dienstverlening en toegang tot informatie.dienstverlening en toegang tot informatie.dienstverlening en toegang tot informatie.

3. In een tijd van globalisatie waar internationale contacten en reizen 
gemakkelijker zijn, moet iedereen kennis nemen van andere culturen,talen 
en mensen, waardoor waardering voor andere ervaringen wordt 
gestimuleerd en mensen een bredere kijk krijgen op het leven.

4. Informatie in de talen en via de informatie kanalen van multiculturele 
groepen stelt hen in staat democratisch te participeren in de samenleving.

5. Informatie over het eigen culturele erfgoed en dat van anderen versterkt 
de eigen cultuur, bevordert begrip voor andere ervaringen en meningen, en 
draagt bij aan de ontwikkeling van een evenwichtiger samenleving

6. Informatie in de talen en via de geëigende informatiekanalen voor de 
verschillende bevolkingsgroepen bevordert meertaligheid, waardoor het 
opbouwen van nieuwe kennis en vaardigheden mogelijk wordt en gelijke 
kansen ontstaan op alle niveaus van het maatschappelijke leven.

7. De kennis, creatieve uitdrukkingsvormen en culturele gewoonten van 
de hele wereld zijn vastgelegd in verschillende vormen en talen; een 
multiculturele collectie dient daarom voor iedereen toegankelijk te zijn.

8. Kennismaken met verschillende vormen van creativiteit, werk en 
probleemoplossing leidt tot nieuwe inzichten en meningen die vervolgens 
kunnen leiden tot verrassende manieren van innoveren, uitvoeren en 
omgaan met bepaalde situaties.

9. Informatie over en ten behoeve van de multiculturele gebruikers van de 
bibliotheek is een blijk van waardering naar alle bevolkingsgroepen en 
hun culturen.

10. Bibliotheken zijn plekken voor intellectuele en recreatieve activiteit en 
met het aanbieden van multiculturele, meertalige diensten en collecties 
worden bibliotheken een ontmoetingsplaats voor mensen uit de hele 
samenleving.


