
Ifla Section on Library Services to Multicultural Populations Flerkulturelle bibliotektjenester
 – hvorfor det?

Flerkulturelle bibliotektjenester innebærer både et flerkulturelt infor-
masjonstilbud til alle biblioteksbrukere, og bibliotektjenester spesi-
elt tilpasset minoritetsspråklige brukergrupper. Det antas ofte at fler-
kulturelle bibliotektjenester primært kommer minoritetene i samfun-
net til gode, fordi slike tjenester sikrer grupper med annen etnisk
eller kulturell bakgrunn en likeverdig adgang til bibliotek- og infor-
masjonstjenester. Imidlertid blir det flerkulturelle aspektet en stadig
viktigere verdi i samfunnet. Et flerkulturelt bibliotektilbud bør der-
for rette seg mot samfunnet som helhet. Forskjellige grupper i sam-
funnet kan lære om hverandres kultur, språk, verdier osv. Dette kan
resultere i økt gjensidig forståelse og kommunikasjon.

Flerkulturelle bibliotektjenester bør være en integrert del av det totale
tilbudet til befolkningen, slik at det flerkulturelle blir en naturlig del
av tilbudet fremfor å bli sett på som et tillegg eller en separat tjene-
ste. Under finner du 10 grunner som underbygger denne påstanden.
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Ti grunner til å tilby flerkulturelle bibliotektjenester

1. Bibliotekenes oppgave er å møte samfunnets behov, og dagens
samfunn er flerkulturelt og blir stadig mer kulturelt mangfoldig.

2. Flerkulturelle og flerspråklige bibliotektjenester sikrer lik tilgang
til tjenester og informasjon for alle.

3. I en tid med økende globalisering  og mer kontakt over landegren
sene har den enkelte behov for å lære om andre kulturer, språk og
folk. Slik kunnskap fremmer forståelse og gir den enkelte en utvi-
det horisont.

4. Å få informasjon på sitt eget språk og i en form som er forståelig
og tilgjengelig for den enkelte, gjør det mulig å delta i de demokra
tiske prosessene i samfunnet.

5. Kunnskap om egen og andres kulturarv gjør den enkelte tryggere
på egen kultur og gir forståelse for andres bakgrunn og syn. Dette
bidrar til utviklingen av et mer harmonisk samfunn.

6. Informasjon på språk og gjennom kanaler som passer for den
enkelte brukergruppen fremmer flerspråklig lese- og skrive-
kyndighet. Dette gjør det lettere for den enkelte å skaffe seg
kunnskap og ferdigheter, og sikrer dermed alle like muligheter
i samfunnet.

7. Verdens kunnskap, kultur og kreative uttrykk blir dokumentert
på ulik måte og på forskjellige språk. Derfor bør en flerulturell
samling gjøres tilgjengelig for alle.

8. Det å sette seg inn i forskjellige kreative uttrykksformer, arbeids-
måter og problemløsning gir ny forståelse og nye standpunkter,
som igjen kan føre til nytenkning, nye handlemåter og nye per-
spektiver på problemløsning.

9. Informasjon om og for et biblioteks flerkulturelle brukergrupper
viser at denne gruppen og deres kultur blir verdsatt.

10. Bibliotek er steder for både rekreasjon og læring, og bibliotek
som tilbyr flerkulturelle og flerspråklige samlinger og tjenester
blir naturlige møteplasser for majoritets- og minoritetsbefolk-
ningen.


