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Indledning
Formålet med undersøgelsen er at belyse bibliotekernes rolle i de etniske
minoriteters møde med det danske samfund, hvordan minoriteterne anvender
bibliotekerne og hvilken betydning  bibliotekerne har i integrationsprocessen.
Undersøgelsen omfatter kun brugere. Ideelt set skulle undersøgelsen også have
omfattet ikke-brugerne, men det det viste sig umuligt inden for projektets
rammer.

 Undersøgelsen skal gøre det muligt for bibliotekerne at optimere tilbudet til
flygtninge og indvandrere på grundlag af en mere pålidelig viden om brugernes
ønsker og behov. Rapporten vil derfor indeholde forslag til nye initiativer og
prioriteringer i forhold til brugergruppen.

Vi håber at rapporten kan være et redskab for bibliotekerne, når de skal
prioritere deres service over for flygtninge og indvandrere, og at rapporten vil
bidrage til at styrke bibliotekernes rolle i integrationsprocessen
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 PUBLICERING
Undersøgelsens resultater publiceres i tre dele.
Dette er den korte opsummering af
undersøgelsens hovedresultater. Derudover en
hovedrapport og en bilagsdel. De enkelte dele af
rapporten fås ved henvendelse til Århus
Kommunes Biblioteker, Møllegade 1, 8000 Århus
C. tlf. 8730 4593, email srh@bib.aarhus.dk
Hele rapporten kan desuden læses og printes fra
internetadressen: www.aakb.dk/frirum
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u u u
Børn og unge bruger fortrinsvis
dansksprogede materialer. De
identificerer sig tydeligvis i de unge år i
højere grad med deres aldersgruppe frem
for ved deres etniske tilhørsforhold.

u u u
Mange forældre er bekymrede for deres
børns fremtid i Danmark. De mener at
deres børn befinder sig i  et �kulturelt
tomrum�, og at de tildels afskriver deres
kulturelle baggrund. Derfor ser de gerne
at bibliotekerne understøtter initiativer,
som ansporer til at børnene opfatter det
som legitimt at søge egne rødder.

u u u
Bevidstheden om etnisk tilhørsforhold
synes voksende i løbet af puberteten,
hvor de unge begynder at interessere sig
for materialer om deres baggrund.
Internettets forskellige funktioner (e-mail
og chat) benyttes bl.a. til at skabe kontakt
til ligestillede og familie.

u u u
For pigerne er biblioteket et frirum, et
legitimt opholdssted uden for familien.

u u u
Mange børn og unge med minoritets-
baggrund kommer dagligt eller næsten
dagligt  på bibliotekerne og udvikler
derfor et tæt forhold til personalet. På
godt og ondt har personalet flere steder
fået nærmest socialpædagogiske opgaver.

 Sammenfatning af
 undersøgelsens resultater

Konklusioner

u u u
Andelen af lånere af anden etnisk
herkomst end dansk svarer nogenlunde
til deres andel af befolkningen i Odense
og Århus Kommune.

u u u
Biblioteksbrugerne fra de etniske
minoriteter benytter biblioteket
væsentligt hyppigere end befolkningen
som helhed.

u u u
De etniske minoriteters benyttelse af
biblioteket spreder sig forholdsvis ligeligt
over alle bibliotekets tilbud, hvorimod de
øvrige brugere hovedsageligt kommer
for at låne materialer.

u u u
For ældre brugere har biblioteket en
særlig vigtig funktion som mødested og
værested. Det er stedet hvor de møder
ligestillede og læser udenlandske aviser
og blade, men det er også stedet hvor de
møder et meget omfattende tilbud af
dansksprogede kulturprodukter, og bl.a.
læser danske aviser.

u u u
Biblioteket angives at betyde meget med
hensyn til �gode oplevelser� (48%), �at
lære dansk� (44%) og �din uddannelse�
(40%).  En mindre andel (ca. 30%)
angiver at biblioteket har betydet meget
mht. �viden om det danske samfund�.

Biblioteket som brobygger



u u u
De etniske minoriteter benytter Internet
markant mere end brugerne som helhed.

u u u
Internet benyttes af de voksne og ældre
brugere primært til e-mail, til målrettet
kommunikation og i mindre grad til
informationssøgning. Interessen for at
bruge Internet til informationssøgning
aftager med alderen.

u u u
Der er en gennemgående tilfredshed med
bibliotekernes generelle tilbud.

u u u
Der er en markant mindre grad af
tilfredshed med materialer på
modersmål. Kritikken går hovedsagelig
ud på at samlingerne er for små og for
gamle.

u u u
De etniske minoriteter låner gennemsnit-
ligt mindre end etniske danske. Der er
dog store variationer grupperne imellem.

u u u
Cirkulationstallet for udlån af materialer
på modersmål udsendt i depot fra
Indvandrerbiblioteket i en 6 mdrs.
periode, var for samtlige materialetyper
1,0, svarende til 2,0 på årsbasis. Den
gennemsnitlige cirkulation for samtlige
materialetyper i folkebibliotekerne i 1999
var 2,3.

u u u
Det er især voksne, der låner bøger på
modersmål. Cirkulationen af bøger for
voksne på modersmål, udsendt i depot
fra Indvandrerbiblioteket i en 6 mdrs.
periode, var 1,14 svarende til 2,28 på
årsbasis. Cirkulationstallet for udlån af
bøger for voksne i folkebibliotekerne i
1999 var 1,8.

u u u
Udlånet af musik på modersmål til
voksne er i gennemsnit 2,9 udlån pr.
udsendt enhed, svarende til 5,8 på
årsbasis. For folkebibliotekerne som
helhed var cirkulationen af musik til
voksne 4,5 i 1999.

u u u
Børn låner kun i ringe grad bøger på
modersmål. Det gælder også børnebøger
og musik for børn udsendt i depot fra
Indvandrerbiblioteket.

u u u
Det er især forældrene som efterlyser
materialer til børn, og som låner
småbørnsbøger.

Bibliotekerne og IT tilbudet
u u u
De unge benytter Internet til såvel
målrettet som diffus kommunikation, til
kontakt med ligestillede samt til
informationssøgning og underholdning.

u u u
Skriftkulturen på Internettet bevirker at
de unges benyttelse af Internet
understøtter indlæring af både dansk og
engelsk.

Bibliotekets materialer
u u u
Fagbøger på modersmål udlånes
væsentligt mere end forventet. De tegner
sig for ca. halvdelen af depotudlånene,
men udgør normalt kun 30% af et depot.

u u u
Kendetegnende for de fagbøger der
udlånes mest, er at behandlingen af
emnerne er indlejret i oprindelses-
landenes kulturelle kontekst. De kan ikke
erstattes af danske fagbøger om de
samme emner. Der har dog vist sig særlig
interesse for litteratur om vestlig
børneopdragelse oversat til
�indvandrersprog�.

u u u
Konklusionen på baggrund af disse
iagttagelser er at når de etniske
minoriteter låner mindre end
befolkningen i øvrigt, skyldes det efter alt
at dømme at der for voksne er markant
færre materialer på modersmål til
rådighed. Når tilbudet til voksne er der,
f.eks. i form af depoter fra Indvandrer-
biblioteket, bliver det også benyttet i
nogenlunde samme omfang som
bibliotekernes øvrige materialer.
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 Sammenfatning af
 undersøgelsens resultater
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Anbefalinger u u u
Materialesamlingerne
De fremmedsprogede materialesamlinger
er � selv i store kommuner � forholdsvis
små. Undersøgelsen viser at større
kommuner med forholdsvis store
minoritetsgrupper nok i højere grad end
det hidtil har været tilfældet, bør opbygge
egne, større materialesamlinger.

Mindre kommuner eller kommuner,
hvor de forskellige etniske grupper er
forholdsvis små, kan ikke meningsfuldt
opbygge materialesamlinger, men må
forlade sig på Indvandrerbibliotekets
tilbud om depotlån.

På alle biblioteker  bør man desuden
tilbyde et alsidigt udbud af aviser og
tidsskrifter.

Anskaffelser af fagbøger bør generelt
opprioriteres.

Musik og videofilm er meget efter-
spurgte, og der bør arbejdes for at forøge
tilbudet, centralt og lokalt.

Anskaffelser af børnebøger til større
børn kan nedprioriteres. Derimod bør
småbørnsbøger og videoer anskaffes i et
tilstrækkeligt omfang til at dække efter-
spørgslen.

Det må også anbefales at der sker en
videreudvikling af det anvendte udlåns-
statistikprogram, således at Indvandrer-
biblioteket på en enkel måde kan måle
benyttelsen af  de udlånte materialer.

Bibliotekerne er tilbageholdende med
at opbygge samlinger som alligevel
forholdsvis hurtigt bliver udlæst. Mulig-
heden for at bytte samlinger - gerne med
Indvandrerbiblioteket som mellemled -
bør overvejes.

u u u
Samfundsinformation
Samfundsinformationen bør komme
mere frem i lyset. Bibliotekernes indsats
bør forbedres.

FINFO (www.finfo.dk) tilsigter at
tilvejebringe et tidssvarende tilbud via
Internet. Forudsætningen for at det får
effekt i kommunerne, er at de lokale
biblioteker tilslutter sig systemet og
lægger information ind.

Kun når de oplever at der er noget at
komme efter, benytter voksne brugere
informationssystemer. Det er tilfældet for
FINFO�s samling af globale links, der er
meget brugt af etniske minoriteter til at
skaffe sig information om udviklingen i
deres hjemlande. Her er et anknytnings-
punkt som bibliotekerne kan udnytte ved
at indlægge information (helst oversat)
om lokale forhold.

u u u
Internet
I de unges IT-attraktion ligger der et
potentiale som kan bane vej for anden
kvalificering. Bibliotekerne bør derfor
give fuld adgang til Internet, herunder
chat og mail, der dels udfylder en vigtig
social funktion, dels understøtter de
unges sprogkundskaber, især mht. dansk
og engelsk.

u u u
Information
Man må møde brugeren hvor brugeren
er. F.eks. i indvandrerradio og indvan-
drer-tv, i indvandrerforeninger og i
moskeen. Der er behov for en øget
informationsindsats med oversat
information.

u u u
Uro
Der er behov for kompetenceudvikling
af personalet, således at det bliver bedre
rustet til kulturmødet og bedre kan
håndtere uroproblemerne.



Begrebsanvendelse
Det er gruppen, borgere af udenlandsk
herkomst fra mindre udviklede lande, som
er genstand for bibliotekernes betjening
af brugere med minoritetsbaggrund, og
som vi her har ønsket at undersøge.

I denne undersøgelse vil vi anvende
begrebet etniske minoriteter som fælles-
betegnelse, men også anvende andre
betegnelser, der har vundet indpas i
dagligsproget når det er naturligt.

Undersøgelsens elementer
I denne undersøgelse om de etniske
minoriteters biblioteksanvendelse i
Danmark har vi ønsket at kortlægge:

u hvordan minoriteterne bruger
biblioteket

u hvad de bruger bibliotekerne til

u hvor tilfredse de er med tilbudet

u hvilke forslag til ændringer i
bibliotekernes praksis de vil
anbefale.
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 Metode
 for undersøgelsens
 gennemførelse

Spørgeskemaundersøgelse
Undersøgelsen gennemførtes i foråret
2000 og omfatter 322 svarpersoner
fra etniske minoriteter fordelt på
biblioteker i Århus: Hovedbiblioteket
(90), bibliotekerne i Gellerup (54) og
Hasle (50) og i Odense: Central-
biblioteket (72), Rising Bibliotek (7) og
Vollsmose Bibliotek (49).

Resultaterne er i relevante sammen-
hænge sammenholdt med generelle
brugerundersøgelser i Århus gennem-
ført i november 1999 blandt 1100
brugere.

Fokusgrupper
Undersøgelsen blev gennemført i
efteråret 1999 og foråret 2000. Den
omfatter interviews med 15 grupper, i
alt 50 personer fordelt på følgende
grupperinger: Arabere, somaliere og
tyrkere i Århus og Odense, ældre
arabere i Århus, bosniere i Odense,
iranere i Århus, pakistanere i Odense,
vietnamesere i Århus, unge piger i
Århus, unge IT-piger i Århus, unge
drenge i Odense og unge i Rising ved
Odense.

Vi er gået ud fra at den bedste måde at
gennemføre denne brugerundersøgelse
på, bestod i en kombination af kvalitative
og kvantitative undersøgelsesmetoder.

Derfor har vi ønsket at supplere de
kvantitative undersøgelser (statistik over
udlånsdata og spørgeskemaundersøgel-
ser) med en række fokusgruppeinter-
views.
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Materialevalgspolitikken går ud på at
der skal anskaffes fag- og skønlitteratur
svarende til den aktuelle sammensætning
af indvandrergrupper i kommunen og på
Fyn i øvrigt.

Politikken i Århus er formuleret i
operationelle termer på baggrund af en
politisk vedtagelse i Byrådet. Biblioteks-
afdelingerne udarbejder virksomheds-
planer med kvantificerbare mål, som
afregnes i årlige sektorregnskaber.

I Odense har man holdt sig til mere
almene formuleringer og endnu ikke
udformet virksomhedsplaner med
kvantificerbare mål. Man er dog ved at
udarbejde en egentlig politik på området.
Som det fremgår, er der allerede taget
tilløb til det i materialevalgspolitikken.

Benyttelse af samlingerne
Århus måler årligt på antallet af
registrerede brugere af udenlandsk
herkomst samt udlånet af materialer til
disse brugere. Ligeledes måles
samlingernes benyttelse og cirkulation.
Formålet med indsamling af  disse data er
at vurdere resultatet af indsatsen i
forhold til ressourceforbruget.

De biblioteker der indgår i undersøgel-
sen, er Odense Centralbibliotek og
Århus Kommunes Biblioteker samt
Indvandrerbiblioteket. Her følger en kort
beskrivelse af disse biblioteker og deres
målsætning for arbejdet i forhold til
etniske minoriteter.

Målsætning for betjening af
etniske minoriteter
Målformuleringer for Århus Kommunes
Biblioteker vedtages i Byrådet hvert år i
forbindelse med budgetvedtagelsen.
Biblioteksområdet er et af kommunens
10 politiske indsatsområder på
flygtninge- og indvandrerområdet. Det er
bl.a. en målsætning at �Borgere med
udenlandsk herkomst skal udgøre samme
forholdsmæssige andel af de registrerede lånere
som den samlede befolkning�.

Odense Centralbibliotek tager i sin
målsætning udgangspunkt i bl.a. biblio-
teksloven: �Biblioteksloven bygger på ånden i
Unesco�s biblioteksmanifest, som henviser til at
alle borgere skal have fri og lige adgang til
information, viden og kulturel oplevelse�.

 Beskrivelse
 af bibliotekerne

Signalement af bibliotekerne
i Odense og Århus

 Nøgletal    Odense         Århus

  Befolkning 183.912 284.846

  Filialer 9 20

  Bestand af bøger 824.155 1.000.457

  Udlån af bøger 2.077.086 3.284.808

  Cirkulation af bøger 2,5 3,2

  Udgifter pr. indb. 412 440

  Udgifter pr. indb. til materialer 52,49 65,79

Et hurtigt overblik
over biblioteks-
virksomheden i
Odense og Århus får
man ved  at se på
nøgletallene, således
som de fremgår af
Biblioteks-
statistikkens senest
tilgængelige tal fra
1999.



Information om tilbudet
Både Århus og Odense informerer
skriftligt via de traditionelle kanaler som
bibliotekerne benytter sig af i deres PR-
virksomhed. Begge steder satser man på
den elektroniske informationsformidling
via www.finfo.dk. Informationsmaterialet
er primært på dansk. Hverken Århus
eller Odense benytter sig af kontakt til de
religiøse foreninger eller mødesteder i
informationsarbejdet.

Tosprogede medarbejdere
Både i Århus og i Odense satses der på
kompetenceudvikling af personalet. I
Århus har der været afholdt
halvdagskurser og temamøder for det
personale som er involveret i betjeningen
af  etniske minoriteter. I Odense har der
været afholdt en konference for
bibliotekspersonale på Fyn om betjening
af  flygtninge og indvandrere. Formålet
var opbygning af viden blandt de
ansatte, der skal kunne give en
kvalificeret betjening af brugerne.

Samlingernes størrelse

   Bøger voksne     Bøger børn       Musikcd voksne

 Odense    Århus  Odense    Århus       Odense    Århus

  Arabisk 766 1399 829 792 90 213

  Vietnam. 670 801 332 308 24 234

  Pers./iransk 1066 1022 408 647 76 203

  Tyrkisk 604 727 1117 737 136 263

  Bos/kr/serb. 573 205 618 177 1 4

  Urdu 382 214 285 147 22 178

  Polsk 317 371 86 162 4 -

  Kurdisk 225 155 76 110 23 50

  Russisk 141 340 66 176 7 -

  Kinesisk 105 420 96 171 9 -

9
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Indvandrerbiblioteket er en sektion i
Statsbiblioteket og er en fælles
overbygning for folkebibliotekernes
betjening af  de etniske minoriteter.
Indvandrerbiblioteket har ca. 130.000
materialeenheder på omkring 50
forskellige sprog. Egentlige samlinger
haves på  30 sprog. De største samlinger
er bøger på tyrkisk (ca. 21.500), arabisk
(ca. 22.000) og bosnisk/kroatisk/serbisk
(ca. 19.000). Tilvæksten i år 2000 var i alt
på ca. 6.500 enheder (bøger for voksne
og børn, musik og et mindre antal
videoer for voksne og børn).

Indvandrerbiblioteket er ikke åbent
for publikum. Alle udlån sker via det
lokale folkebibliotek. Hvis det lokale
bibliotek ikke har det man ønsker, sender
de bestillingen til Indvandrerbiblioteket
eller til et andet bibliotek.

Folkebiblioteker, sprogcentre,
folkeskoler og flygtningecentre kan
bestille depoter i 3 - 6 måneder til
brugerne. For at kunne orientere sig i
Indvandrerbibliotekets beholdning af
bøger, musik, video og lydbøger kan der
bestilles kataloger fra Indvandrer-
biblioteket. Katalogerne udsendes til alle

 Beskrivelse
 af bibliotekerne Indvandrerbiblioteket

folkebiblioteker og til en række institutio-
ner og organisationer inden for minori-
tetsområdet. I de fleste kataloger bliver
bøgerne beskrevet på det sprog de er
skrevet på, f.eks. arabisk med arabisk
skrift.

Indvandrerbibliotekets og folke-
bibliotekernes opgaver har traditionelt
været delt. Folkebibliotekernes opgave er
primært at dække behovet for nyheds- og
aktualitetsprægede materialer (aviser og
tidsskrifter), integrationsrelevante
materialer (f.eks. sprogkurser) samt meget
benyttede håndbøger og aktualitets-
prægede fagbøger. Indvandrerbiblioteket
skal primært dække behovet for
oplevelsesorienterede materialer,
humanistisk og samfundsrelateret
faglitteratur samt håndbøger i praktiske
fag og lydbøger. Større folkebiblioteker
med mange indvandrerbrugere forudsæt-
tes dog at have egne samlinger af bogligt
materiale, afpasset efter behovet på
stedet.

Tilvæksten i år 2000
fordelte sig således på de
største sprog

Sprog   antal   titler
albansk 224 111

arabisk 1.281 471

bos/kro/ser 627 186

kinesisk 244 110

kurdisk 244 87

persisk 568 221

russisk 367 151

somali 234 49

tamil 671 176

thai 124 71

tyrkisk 432 209

urdu 542 204

vietnamesisk 557 204

Indvandrerbibliotekets
største samlinger fordeler
sig således

Sprog Enheder
albansk 5.723

arabisk 22.260

bos/kro/ser 19.258

kurdisk 3.696

persisk 12.036

tamil 6.311

tyrkisk 21.576

urdu 14.617

vietnamesisk 6.926



Undersøgelsen omfatter en statistik over
registrerede brugere i Århus Kommunes
Biblioteker og Odense Centralbibliotek.
Det vil sige personer som har et
lånerkort til biblioteket. De to biblioteker
har pr. 1. oktober 1999 foretaget et
udtræk fra deres respektive lånerregistre.
Det omfatter alle lånere og giver
oplysninger om antal hjemlånte
materialer den pågældende dag. Disse
data er efterfølgende blevet beriget med
data fra folkeregistret mht. alder, køn,
herkomst, lokalområde m.v.
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Statistisk øjebliksbillede
af biblioteksbenyttelsen
i Århus og Odense

Sammenfattende kan man sige at dette
statistiske øjebliksbillede viser at

u andelen af lånere blandt gruppen af
anden etnisk herkomst end dansk svarer
nogenlunde til andelen af lånere blandt
befolkningen som helhed

u kvinder og børn er i nogen grad
underrepræsenteret sammenlignet med
lånere med dansk baggrund

u der er stor variation i brugen af
bibliotekerne når man ser på de
forskellige herkomstlande. Personer fra
Iran, Vietnam og Chile ligger ret højt
placeret mht. andel af lånerkort, mens
især arabisktalende grupper
(palæstinensere, libanesere og irakere) i
mindre omfang har lånerkort.

u lånere fra etniske minoriteter
hjemlåner i gennemsnit mindre end
befolkningen generelt.
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I dette kapitel koncentreres beskrivelsen
af undersøgelsens centrale spørgsmål:

u hvordan de etniske
         minoriteter bruger biblioteket

u hvad de bruger bibliotekerne til

u hvor tilfredse de er med tilbudet

u samt hvilke forslag til ændringer i
        bibliotekernes praksis de anbefaler

Hvilke erfaringer har de
interviewede med biblioteker
i deres hjemlande?
De fleste interviewpersoner er kommet
til Danmark som unge eller voksne og
var for manges vedkommende ikke
biblioteksbrugere i hjemlandet.

I mange af de lande som interview-
personerne kommer fra, beskrives et
begrænset bibliotekstilbud, som er
knyttet til skoler eller universiteter, og
tilbudet er som regel begrænset til bøger.
Flere af de interviewede omtaler at man
kan benytte andre muligheder for billigt
at få adgang til bøger, f.eks. fra antikva-
riater, bogmesser eller steder for udlej-
ning af  bøger.

Hvor hyppigt
benyttes bibliotekerne?
De adspurgte benytter biblioteket
markant mere end brugerne som helhed.
For alle aldersgrupper gælder at de fleste
kommer enten alle dage eller 1-2 dage
om ugen. En særlig intensiv benyttelse
finder vi hos de unge under 18. Det er
også markant at de ældre over 60 enten
benytter biblioteket mindst én gang om
ugen eller mere � eller slet ikke. Dette
kunne tyde på at bibliotekets funktion
som møde- eller værested samt ønsket
om at læse den daglige avis er særlig
udtalt for denne gruppe.

84% af de adspurgte unge fra de
etniske minoriteter benytter biblioteket
mindst 2 gange ugentlig, heraf kommer
19% hver dag.

Den helt store ændring i børn og
unges biblioteksbrug i de sidste år er
kommet med bibliotekernes
Internettilbud. I en årrække var der i
bibliotekerne bekymring for at de unge
skulle fravælge bibliotekerne. Det
modsatte har vist sig at være tilfældet. De
kommer dog ikke for at låne bøger, men
primært for at anvende pc-tilbudet.

Hvad bruger etniske
minoriteter bibliotekerne til?
De etniske minoriteters biblioteks-
anvendelse adskiller sig fra det generelle
danske benyttelsesmønster ved at være
mere varieret. Ved at sammenligne med
en større brugerundersøgelse for Århus
Kommunes Biblioteker kan man
konstatere at medens befolkningen som
helhed fortrinsvis benytter biblioteket til
at låne skøn- og faglitteratur samt musik
og i mindre grad benytter bibliotekets
øvrige tilbud, er de etniske minoriteters
brug af biblioteket mere jævnt fordelt.
De søger information, inspiration,
underholdning samt bøger til støtte i
uddannelsessituationen. Andre kommer
for at bruge Internet, læse aviser eller
studere. Spørgeskemaundersøgelsen, de
udsagn som knytter sig hertil, og
interviewene tegner det samme billede.

Særlig markant er benyttelsen af
Internet. 65% af de adspurgte siger at de
bruger Internet på biblioteket mod 19%
blandt brugere som helhed (jvnf. bruger-
undersøgelse ved Århus Kommunes
Biblioteker blandt 1100 brugere i 1999).

 De etniske minoriteters
 brug og vurdering af
 bibliotekernes generelle
 tilbud



Hvordan vurderes
bibliotekerne?
Blandt de interviewede er der generelt
stor tilfredshed med bibliotekerne.
Sammenlignet med  de erfaringer
brugerne har med biblioteker i deres
hjemlande, fremhæver de adspurgte at
danske biblioteker er mere moderne, har
mere plads, og at der også kan lånes
musik og video, ligesom muligheden for
at anvende Internet på biblioteket
understreges. Flere fremhæver
vigtigheden af gratisprincippet.

Mellem 40 og 48% oplyser, at
biblioteket betyder meget med hensyn til
�gode oplevelser�, �at lære dansk� og �din
uddannelse�.
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Det kan virke overraskende at
biblioteket tilsyneladende betyder mindre
når det gælder at formidle �viden om det
danske samfund�. Dog angiver lige ved
1/3 af de adspurgte at biblioteket har
betydet meget mht. �viden om det danske
samfund�. Derimod kan det ikke  overra-
ske at biblioteket ikke spiller nogen
nævneværdig rolle når det gælder �at få
job�.

Vurdering af bibliotekets
generelle tilbud
Med bibliotekernes generelle tilbud
menes de tilbud der ikke er specielt
målrettet mod særlige brugergrupper.
Materialer på dansk og andre
vesteuropæiske sprog  anses for omfattet
af de generelle tilbud. I denne
undersøgelse har vi kun inddraget
materialer på dansk og engelsk.

Der er overvejende tilfredshed med
bibliotekernes generelle tilbud. Dog
efterspørges flere videofilm for børn og
voksne, flere eksemplarer af nyere musik
og bedre sprogkurser.



Bibliotekets betydning for
sprogindlæring
Af de adspurgte angiver 44% at
biblioteket har betydet meget for deres
indlæring af dansk.

Der er stort run på bibliotekernes
sprogkurser i dansk. Mange anvender
bibliotekets tilbud, mens de venter på en
plads i sprogskolen. Man møder tit på
bibliotekerne herboende af fremmed
herkomst som kommer med familiemed-
lemmer, venner eller kærester - som er
nyankomne til Danmark, og som søger
sprogkurser på kassettebånd til selv-
studier.

I overensstemmelse hermed er det da
også i gruppen af forholdsvis nyan-
komne, at vi finder en mere udtalt
tilfredshed med sprogkurserne.

De materialer som synes at have
størst betydning er bog & bånd. Specielt i
børnebibliotekerne er der et stort tilbud
som er produceret for danske børn med
læsehandicap. Erfaringsvis har disse
materialer også stor betydning for
udlændinges danskindlæring.

Flere af de interviewede peger på at
de ikke snakker med danskere uden for
sprogskolen. De unge er primært sam-
men med andre udlændinge, og  begge
dele svækker deres danskindlæring.

De unge anfører at deres Internet-
brug styrker sprogindlæringen både i
dansk og engelsk.

Det lader til at deltagelse i chat-rooms
har betydning for børn og unges sprog-
indlæring - både på engelsk og dansk. Her
er skriftkulturen nødvendig, og det giver
dårlig status hvis ens sprog er for ringe.
Flere af respondenterne er inde på at det
som foregår omkring Internet på biblio-
teket, både i det virtuelle og fysiske rum,
gør at deres danskindlæring bliver bedre.

Materialer på modersmål
Tilbud om materialer på minoriteternes
egne sprog blev indført i Danmark i
forbindelse med gæstearbejdernes
ankomst i 70�erne. Bibliotekstilbud på
indvandreres oprindelige modersmål er
også kendt bl.a. på biblioteker i USA,
Canada, Storbritannien, Sverige, Norge
og Holland.

I Europa er der forskellig praksis,
afhængig af landenes politik og strategi. I
nogle lande, som f.eks. Frankrig og
Tyskland, er det en lokal beslutning og
dermed stor variation i tilbudet af
fremmedsproget litteratur.

Benyttelsen af boglige materialer på
modersmål hænger naturligt nok sammen
med at man kan læse sproget. 82% af de
adspurgte oplyste at de både kunne læse
og skrive deres modersmål.

Selv når man ser isoleret på gruppen
af unge under 18 år og 2. generations
flygtninge/indvandrere, udgjorde
andelen af dem der angav at kunne læse
modersmålet 77%. Denne oplysning
relativeres dog i nogen grad af forældre-
nes udtalte bekymring for børnenes
sprogkundskaber (se nedenfor). Den
anden afgørende faktor for benyttelsen
af materialer på modersmål er at de
faktisk forefindes. I Århus og Odense
udgør bestanden af bøger for voksne på
�indvandrersprog� henholdsvis 5.600 bd.
og 4.800 bd. � fordelt over 10 sprog. I
perioder suppleres denne bestand med
depoter fra Indvandrerbiblioteket.

De forskellige dele af spørgeskema-
undersøgelsen viser at efterspørgselen
efter materialer (bøger, musik, tidsskrifter
og aviser) afspejler alderstrinnet. Voksne
søger materialer hvor de kan opretholde
og videreudvikle kendskabet til deres
hjemlands historie, kultur og aktuelle
udvikling - mens de unge i højere grad
efterspørger det samme som etniske
danskere i samme aldersgruppe søger.
Materialer på modersmål benyttes
således især af  voksne lånere over 27 år.

 De etniske minoriteters
 brug og vurdering af
 materialerne
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Problemerne forbundet med at
betjene flygtninge fra borgerkrigs-
hærgede områder belyses af den kritik
der blev fremført i den bosniske gruppe,
om brugen af betegnelsen serbokoatisk
for deres sprog. Hvad der for en uden-
forstående kan opfattes som et uvigtigt
spørgsmål, kan vise sig at have stor
symbolsk betydning. Det er også i denne
gruppe man primært kritiserer materia-
lerne for at være �forkerte� � nemlig hvis
de kommer fra Serbien eller Kroatien.

Flere fokusgrupper opfordrer
bibliotekerne til at intensivere
informationsarbejdet. Det er åbenbart en
generel opfattelse at bibliotekerne ikke i
tilstrækkelig grad informerer effektivt om
tilbudet til de relevante modtagere. Der
peges på at indvandrerradioer og
moskéerne er effektive informations-
kanaler.

 Fokusgrupperne efterspørger et
forbedret tilbud af materialer på moders-
mål. Det er gennemgående at de intervie-
wede peger på at et godt tilbud på
modersmålet har en stor betydning, dels
for de nyankomne, dels for børn og
unges kendskab til deres kulturelle
baggrund og sprog.

Stadig flere begynder at se på deres
tosprogethed som noget der kan få
nytteværdi. Det at blive god til sit
hjemlands sprog kunne være en fordel
fordi det kunne øge jobmuligheder og
handelsforbindelser.

Man ønsker også at læse litteraturen
på originalsproget i stedet for i oversat
form. Andre understreger at biblioteker-
nes materialetilbud på modersmålet har
stor betydning for børnenes identitets-
dannelse. Mange af de interviewede
omtaler at deres børn ikke har interesse-
ret sig for deres baggrund som små. I
folkeskolen orienterer børnene sig mod
det danske; de har danske venner, hører
den samme musik og har de samme
interesser som deres danske jævnald-
rende. Skellet synes at opstå i puberteten.
Nogle af de unge interviewede siger at
de på dette tidspunkt begyndte at søge
information om deres kulturelle bag-
grund.

Flere af  de interviewede angiver at
de ikke er gode til deres modersmål.
Specielt anfører en tyrkisk respondent at
det tyrkisk der tales af tyrkere i Dan-
mark, er forældet.

Flere af fokusgrupperne udtrykker
ønske om at have større indflydelse på
indkøbet af bøger og musik.

Når én sproggruppes materialesam-
ling har et fint omfang i niveau og
bredde, ønsker de øvrige minoritets-
grupper naturligt nok et tilsvarende
niveau i tilbudet til dem � på trods af at
deres antal i kommunen kan være
betydeligt mindre.

Børnenes brug
af materialer på modersmål
Flere af forældrene som blev interviewet,
siger at børnene ikke udviser så stor
interesse for materialer på deres
modersmål. De udtrykker bekymring for
at deres børn skal lægge afstand til deres
egen kulturelle baggrund. Derfor ser de
gerne at bibliotekerne understøtter
initiativer som ansporer til at børnene
opfatter det som legitimt at søge egne
rødder. Når børnene i meget lille omfang
efterspørger materialer på modersmålet,
er det formentlig fordi mange af
børnene kun kan deres modersmål
mundtligt, fordi det tales i hjemmet.
Mange børn kan hverken læse eller
skrive modersmålet.

Det ser ud som om det er et generelt
træk at børnene orienterer sig i retning af
det som giver dem fælles identitet med
deres danske jævnaldrende. De fokuserer
ikke på at de har en anden herkomst.

Vurdering af tilbudet af
materialer på modersmål
Brugerne er ikke blevet bedt om at
prioritere i deres ønsker til forbedringer.

Det fremgår at der er utilfredshed
med at biblioteket ikke har nok nye
materialer på modersmål; det gælder
bøger, musik, aviser/tidsskrifter, video
etc. Man ønsker generelt mere nyt af det
hele.

Heri adskiller ønskerne sig ikke fra
danske biblioteksbrugeres ønsker. Men
ønskerne stilles i relief af at bibliotekerns
samlinger af materialer på de relevante
sprog udgør en forsvindende andel af
bibliotekernes materialebestand, og at
Indvandrerbibliotekets udsendte depoter
ikke afgørende kan ændre dette forhold.
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Biblioteket som værested
De forskellige dele af undersøgelsen
viser at etniske minoriteter bruger
biblioteket ofte og i stort omfang som et
værested; et sted hvor man møder
venner, går på Internettet, tilbringer lang
tid på avislæsesalen, eller som et sted
hvor man kan studere. Det giver sig også
udslag i at besøgsfrekvensen er markant
hyppigere end blandt andre
biblioteksbrugere.

Af de 56 kommentarer som frem-
kommer i spørgeskemaerne på spørgsmål
om åbningstiden, er der en tydelig
tendens: åbningstiden ønsket udvidet,
både den daglige og i weekenden. Ikke
desto mindre er 31% nogenlunde
tilfredse og 44% meget tilfredse med
åbningstiderne. Også i fokusgrupperne
fremkommer ønsket om udvidede
åbningstider, specielt i vinterhalvåret.

I fokusgrupperne understreger de
interviewede bibliotekets funktion som
værested. I avislæsesalen på biblioteker i
indvandrertætte kvarterer kan man
registrere at der næsten umiddelbart
efter åbningstid kommer mange brugere
fra etniske minoriteter. Her må også
arbejdsløshedsprocenten blandt etniske
minoriteter formodes at spille ind.
Ønsket om udvidet åbningstid er logisk
når man tager udgangspunkt i at en vigtig
brug af biblioteket netop er væresteds-
funktionen.

På Centralbiblioteket i Odense er der
god plads og mange siddegrupper mellem
reolerne. Måske fordi forholdene
indbyder til det, ses her flere grupper af
ældre tyrkere og arabisktalende mænd,
som mødes, snakker og læser aviser, end
man ser på Hovedbiblioteket i Århus.

Der er en meget forskelligartet brug
af bibliotekerne, og det afspejler sig i at
der er mange ønsker til hvilke faciliteter
bibliotekerne skal stille til rådighed.
Nogle eksempler der nævnes er klippe-
værksted i børnebiblioteket, studierum,

For de seks biblioteker vi har under-
søgt, sætter de lokalemæssige forhold i sig
selv store begrænsninger, og behovet for
indretning af stilleområder er svært at
indfri i de eksisterende lokaler.

Selv om man betragter biblioteket
som et mødested hvor man kan møde
venner, betyder det ikke at man møder
nogle man ikke kender. Flere udtrykker
frustration over at det er svært at komme
i kontakt med danskere � uden dog at
mene at biblioteket bør spille en rolle for
at rette op på det forhold.

Personalet og
uroproblemerne
Mange brugere opfatter støjniveauet på
nogle biblioteker som et problem. Også
personale på nogle af de undersøgte
biblioteker opfatter uro og støj som
belastende. På Hasle Bibliotek har der
været flere voldsepisoder, noget som har
resulteret i at der i dag er vagtmand fast
tilknyttet biblioteket. For at belyse
problematikken fra de ansattes
synsvinkel blev dele af personale-
gruppen i Gellerup, Hasle og
Hovedbibliotekets børneafdeling
interviewet.

Som løsningsmodeller foreslår de
fastansatte vagter samt mulighed for i
perioder at få tilført ekstra arbejdskraft.
De understreger betydningen af at have
en vagt � forudsat at vedkommende har
�den rette støbning�, dvs. at vagten skal
være både professionel og venlig.

Herudover peger de på nødvendig-
heden af at udvikle personalets kompe-
tence. Alle interviewede er enige om at
det er positivt at der er tosprogede
medarbejdere, både som signalværdi og
for at arbejdspladsen lærer at se ting fra
forskellige vinkler.

Der synes ikke at være stor uoverens-
stemmelse mellem den måde personalet
ønsker at håndtere udfordringerne på og
det brugerne efterspørger.

 De etniske minoriteters
 brug og vurdering af
 faciliteterne
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�hemmelige� rum, steder hvor man kan
mødes med vennerne, tv-rum, bederum
m.m.

Baggrunden for at bibliotekerne er
populære som væresteder for de etniske
minoriteter kan være at de tilbyder noget
af det miljø der findes i det åbne rum, i
gademiljøerne, på tehuse og cafeer i de
etniske minoriteters hjemlande. Et åbent
og uforpligtende miljø, som er gratis at
færdes i. Ud over bibliotekerne er også
indkøbscentre, klubber og moskeer
flittigt brugte mødesteder for etniske
minoriteter � specielt den mandlige del.

Værested og uroproblemer
Bibliotekerne har i de sidste år fået
mange Internetpc�er. Det har gjort
biblioteket mere attraktivt for de etniske
minoriteter, og især er der sket en
stigning i de unges biblioteksbrug. Det er
tydeligt for både personale og brugere at
sammensætningen af bibliotekernes
brugere har ændret sig markant de
seneste år.

Som følge af at mange unge fra
minoritetsgrupperne benytter biblioteket
som et slags alternativt fritidshjem,
opstår der på mange biblioteker konflik-
ter på grund af støjende adfærd.

Der er to modsatrettede tendenser:
adfærd der støjer og ønske om mere ro.
Nogle søger et mødested, aktiviteter og
�gang i den� i ungdomsgrupperne ved
Internetpc�erne. Andre peger på bibliote-
ket som et sted hvor de kan få ro til
studier fordi de måske bor i hjem med
store familier med mange hjemmeboende
og hjemmegående og deraf følgende højt
støjniveau.

Mange af de interviewede kom
uopfordret ind på problemet med uro,
støjniveau osv. Både brugerne og
personalet er meget optaget af proble-
merne. I næste afsnit beskrives persona-
let holdninger i Gellerup, Hasle og
Hovedbibliotekets børneafdeling i Århus.



Internet � et �hit� blandt
minoriteterne
 I eftermiddagstimerne er der alle steder
på de 6 biblioteker fyldt op ved pc�erne.
Efterspørgselen synes umættelig. Det er
specielt børn og unge af begge køn som
er aktive brugere, men også mange af de
voksne � primært mænd � er aktive
brugere.

Brugen af Internet synes i første
række at koncentrere sig om e-
mailfunktionen. Især de voksne og ældre
bruger den flittigt � formentlig til at holde
kontakt med venner eller familie.

De øvrige funktioner som chat, surf
og søgning efter nyheder bruges nogen-
lunde ligeligt. Disse funktioner bruges til
gengæld mere af børn og unge end af de
voksne og ældre. De fleste utilfredse
kommentarer går på at der er for få
pc�er; de er for gamle og for langsomme.
Respondenterne ønsker flere og nyere
pc�ere samt IT-kurser.

De unge og Internettet
 Det er et gennemgående træk, at de unge
fra etniske minoriteter har en høj
besøgsfrekvens. Og det er kendeteg-
nende at det primært er i tilknytning til
brugen af Internet at de er mest synlige.
De unge chatter, e-mailer  og surfer på
Internet. Også piger fra minoriteterne er
aktive it-brugere � helt  på lige linie med
de unge drenge.

Diskussionen går til tider højt i
bibliotekskredse om det er bibliotekernes
opgave at stille Internet til rådighed til
�den slags�. Nogle af de svar vi har
modtaget i denne undersøgelse, tyder på
at Internettet, herunder anvendelsen af
e-mail og chat, styrker brugernes færdig-
heder, sprogligt og mht. IT-brug.

I det besværlige felt mange unge med
minoritetsbaggrund befinder sig i mellem
traditionsbundne hjem og modernitet i
det danske samfund synes bibliotekernes
Internettilbud at udfylde et behov for det

virtuelle og fysiske møde, som ikke finder
sted andre steder.

I de unges IT-attraktion ligger der
store potentialer som kan bane vej for
anden kvalificering. Mange børn og unge
med minoritetsbaggrund kommer daglig
på bibliotekerne og udvikler derfor også
et tæt forhold til personalet. På godt og
ondt har personalet flere steder fået
nærmest socialpædagogiske opgaver.

Pigernes frirum
 Pigerne fra minoritetsmiljøerne er i fokus
i mediedebatten. Der sættes i mange hjem
forholdsvis snævre rammer for pigernes
udfoldelser. Bibliotekerne er tilsyneladen-
de blevet et alternativ, et legitimt sted
hvor pigerne kan komme for forældrene
for at låne, gå på Internet eller mødes
med venner af begge køn � endnu.
Under de observationer vi gjorde under
biblioteksbesøgene, blev det tydeligt at
bibliotekerne er blevet et frirum.

Personalets
service og attituder
I besvarelserne af spørgeskemaerne og
fokusgruppeinterviewene gives der
generelt en positiv vurdering af den
behandling de etniske minoriteter
modtager af bibliotekernes personale.

Der er 61 kommentarer. De 36 er
positive, og ord som: søde venlige,
hjælpsomme, høflige, åbne, sjove, dygtige
og smilende - anvendes. 25 er negative,
hvoraf 9 går på at personalet synes at
have for travlt til at hjælpe.

Det er gennemgående i alle
fokusinterviews at respondenterne
oplever biblioteket som et rart sted.
Ingen nævner at de har oplevet diskrimi-
nation fra personalet på bibliotekerne. I
et enkelt tilfælde oplevede en låner
diskrimination fra en anden låner, hvilket
personalet skred ind over for.

Personalesammensætning
� tosproget personale?
Der er et generelt ønske om flere
tosprogede ansatte på bibliotekerne.
Ønsket har forskellige motivationer, fra
at det er en stor fordel for nyankomne
som ikke kan sproget, til at det har en
signalværdi at der er �kulør� på nogle af
medarbejderne. Tosproget personale
antages at kende problemerne for de
etniske minoriteter og derved bedre at
kunne kommunikere med dem.

Det synes som om de største grupper
(f.eks. de arabisk talende) mener at de bør
være repræsenteret i personalet.

Mange af dem vi har interviewet,
mener at deres dansk er så godt at de
ikke føler en sproglig barriere på bibliote-
ket. Flere af dem mener dog at nyan-
komne samt de af deres landsmænd der
ikke taler så godt dansk, vil have stor
glæde af tosprogede medarbejdere.

Andre biblioteksaktiviteter
Der er store ønsker fra minoriteterne til
hvilken rolle bibliotekerne bør spille.
Forslagene er ikke begrænset til udlån af
materialer og at stille information til
rådighed. Mange ønsker at bibliotekerne
organiserer aktiviteter og arrangementer
i lokalsamfundet (opgaver som ligger tæt
op ad fritidsklubbernes aktiviteter), og
bakker op om kulturproduktion ved
f.eks. at støtte oversættelser.

Nogle af respondenterne mente at
biblioteket bør påtage sig en større rolle
for at modvirke at unge indvandrere
kommer ind på en kriminel løbebane.

Grænsen mellem biblioteket som
værested, aktivitetscenter og kultur-
formidler vil møde på nye udfordringer
og forventninger fra denne bruger-
gruppe.
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Metode
Analysen er foretaget på baggrund af ca.
8.900 materialer - som er indgået i
depoter på 14 forskellige biblioteker.
Depoterne har været ude i bibliotekerne i
perioden ca. 1. marts til ca. 1. september
2000 - dvs. 6 måneder. De biblioteker
der indgår i undersøgelsen, er:

Avedøre Bibliotek,
Brøndby Strand Bibliotek,
Frederiksberg Bibliotek,
Frederikshavn Bibliotek.
Frederikssund Bibliotek,
Herning Centralbibliotek,
Hjørring Bibliotek,
Kolding Bibliotek ,
Nyborg Bibliotek,
Odense Centralbibliotek,
Sønderborg Kommunes Biblioteker,
Det sønderjyske Landsbibliotek,
Århus Kommunes Biblioteker:
Hovedbiblioteket samt
Gellerup Bibliotek

Det statistikprogram som blev
anvendt, registrerede kun de materialer
som havde haft et eller flere udlån, men
ikke depotets samlede bestand. I
Indvandrerbiblioteket har man kendt
depoternes størrelse og på den måde
kunnet fastslå hvor stor en andel af
depoterne der ikke har haft udlån, men
ikke de ikke-udlånte materialers fordeling
på fag.

Erfaringsmæssigt sammensættes
depoterne af ca. 70% skønlitteratur og
30 % faglitteratur.

Generelle tendenser
Der blev udsendt 8.875 enheder til
bibliotekerne. I løbet af udlånsperioden
på et halvt år har 45% eller 3.955 været
udlånt én eller flere gange.

Der har i alt været 8.988 udlån (ekskl.
videoudlån: 268). Cirkulationstallet for
de samlede udsendte materialer er
således på 1,01 på et halvt år.

Den overvejende del af samlingerne
er ældre og indeholder kun en relativt
lille del nye titler. Nogle af  de udsendte
titler kan således have været i depot på
de pågældende biblioteker tidligere.

Cirkulationstallet for udlån af samt-
lige materialetyper i folkebibliotekerne
var i 1999 på 2,3. I lyset af at depoter-
nes kvalitet ikke er optimal, må et
cirkulationstal på 1, 01 på et halvt år
vurderes som tilfredsstillende.

Der er markante forskelle i udlånet af
materialer på de forskellige sprog: De
asiatiske sprog (vietnamesisk og kinesisk)
har haft en højere cirkulation end f.eks.
arabisk, persisk og urdu. På de mellem-
østlige sprog synes interessen for faglitte-
ratur generelt at være høj, mens de
asiatiske sprog som f.eks. vietnamesisk
har et betydeligt højere udlån af skønlit-
teratur.

Indvandrerbibliotekets vietnamesiske
og kinesiske samlinger indeholder
overvejende skønlitteratur, fordi det er
svært at skaffe faglitteratur på disse
sprog. De tilbudte depoter har derfor
overvejende bestået af  skønlitteratur.

 Børnematerialerne har lavere
cirkulation end voksenmaterialer, og
musik og video har markant højere udlån
end bøger. Disse tendenser er i overens-
stemmelse med udlån af danske materia-
ler på bibliotekerne, hvor også musik og
video har højest cirkulation, og børne-
udlånet er stagnerende.

 De tal som kommer frem i denne
undersøgelse, viser de samme tendenser
som man f.eks. har kunnet måle i anven-
delsen af Århus Kommunes Bibliotekers
indvandrersamling.

 Statistisk undersøgelse af
 udlånet af Indvandrer-
 bibliotekets depoter
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Udlån af de
forskellige
materialekategorier
Udlån af bøger for voksne
Vietnamesisk har det markant højeste
udlån, med en cirkulation på 2,46,
faldende til 0,05 på polsk. I øvrigt svarer
tendensen i efterspørgselen på de enkelte
sprog til den man finder på biblioteker-
nes egne indvandrersamlinger.

Bøger for børn:
Cirkulationstallet for tamilske
børnebøger er på 1,21. Cirkulationstallet
for de øvrige sprog er på mellem 0 og
0,59.

Musik for voksne:
Udlånet af musik til voksne har generelt
været højt, i gennemsnit 2,89 udlån pr.
udsendt enhed, svarende til 5,78 på
årsbasis. Til sammenligning var
folkebibliotekernes cirkulationen af
musik 4,5 i 1999.

Udlånet af musik har været størst på
persisk (4,32) og arabisk (3,78).
Cirkulationstallet for udlånet af kurdisk
musik på 2,33 er særligt bemærkelsesvær-
digt, da der kun var udsendt 40 enheder,
fordelt på  2 depoter.

Musik for børn:
Ligesom for børnebøgernes
vedkommende er børnemusikudlånet
også lavere. Cirkulationen er i
gennemsnit 0,15 pr. udsendt enhed. Det
er her vigtig at bemærke at der ikke er en
selvstændig børnemusiktradition i mange
af disse lande. Følgelig er udbuddet
meget lille, og fornyelsen lige så.

Video
Oprindelig var det ikke meningen at
udlån af video skulle indgå i depot-
undersøgelsen idet Indvandrer-
bibliotekets samling af videoer er meget
begrænset. Men da bibliotekerne
indberettede tallene for videoudlån,
medtages de alligevel her.

Video udlånes normalt kun i depot i
en 3 måneders periode. Når bibliote-
kerne har registreret videoerne som en
del af undersøgelsen, antages det at
bibliotekerne har beholdt videoerne i 6
måneder.

 Udlån af bøger for voksne

 Sprog Enheder Antal   Cirkulation Antal
i depot udlån     på 6 mdr. depoter

 Albansk1 150 7 0,05 3

 Amharisk2 30 2 0,07 1

 Arabisk 1025 854 0,83 12

 Aserbajdsjansk 20 9 0,45 1

 Bos/Kro/Ser 715 941 1,32 10

 Kinesisk 90 169 1,88 3

 Kurdisk 190 18 0,09 4

 Persisk 875 977 1,12 12

 Polsk 110 6 0,05 2

 Russisk 163 198 1,21 3

 Tamil 295 517 1,75 5

 Tyrkisk 575 291 0,51 9

 Urdu 510 667 1,31 6

 Vietnamesisk 565 1392 2,46 9

 I alt 5313 6048 1,14 80

 Udlån af video til voksne:
  Sprog                  Enheder                      Udlån             Cirkulation på 6 mdr.

  Arabisk 52 125 2,4

  Persisk 22 122 5,5

 Udlån af video til børn:
  Sprog                 Enheder                       Udlån             Cirkulation på 6 mdr.

  Arabisk 4 21 5,3

1  Den albanske bogsamling er ældre. I 1999 blev der ekstraordinært
indkøbt albansk litteratur til Kosova-albanske flygtninge. Disse blev
fordelt til flygtningecentre o.l. og indgår ikke i undersøgelsen.

2  Indvandrerbiblioteket har kun 120 bøger for voksne på amharisk.
De pågældende bøger har muligvis tidligere har været lånt ud til det
pågældende bibliotek.
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Skønlitteratur
i forhold til faglitteratur
Udlånet af faglitteraturen på de fleste
sprog har haft et omfang næsten på
niveau med skønlitteraturen. Dette er
værd at bemærke da bibliotekerne ud fra
en antagelse om at skønlitteratur
benyttes mere end faglitteratur,
sædvanligvis ønsker mere af denne end
af faglitteraturen, når de bestiller
depoter i Indvandrerbiblioteket.

Bemærkelsesværdigt er det at sprog-
grupper med store depoter som arabisk,
persisk og tyrkisk har tilnærmelsesvis lige
så højt udlån af faglitteratur som af
skønlitteratur på trods af at depoterne
indeholder mest skønlitteratur.

På andre betydelige sprog som
russisk, tamil og urdu er der til gengæld
en klar overvægt af udlån af skønlittera-
tur til voksne.

Top 10 for faglitteratur
Arabisk: Bøger om madlavning topper,
efterfulgt af  seksualvejledning.
Herudover har også bøger om religion,
samfundsvidenskab, politik, eventyr og
ordsprog, geografi, biologi, arabisk
historie, biografier pæne udlånstal.

Bosnisk/kroatisk/serbisk: Alternative
behandlingsformer har flest udlån,
efterfulgt af skønhedspleje og religion.

Herefter følger bøger om psykologi,
graviditet og fødsel, barnepleje, madlav-
ning, om sprogene bosnisk, kroatisk og
serbisk, Balkans historie samt biografier.

 Kinesisk: Det er begrænset hvad
Indvandrerbiblioteket har af kinesisk
faglitteratur. Udlånene fordeler sig på de
fleste kategorier: samfundsvidenskab,
politik, eventyr, geografi, matematik,
naturfag, graviditet og fødsel, madlav-
ning samt biografier.

Persisk: Også her er bøger om skøn-
hedspleje i top, efterfulgt af bøger om
psykologi og religion. Herudover er der
pæne cirkulationstal på bøger om
samfundsvidenskab, politik, eventyr og
ordsprog, geografi, naturfag, madlavning,
Irans historie samt biografier.

Tamil: Psykologi, religion, eventyr,
geografi, Indiens historie, biografier.

Tyrkisk: Religion, samfundsvidenskab,
politik, eventyr, madlavning, Tyrkiets og
Iraks historie samt biografier.

Urdu: Her topper bøger om
seksualvejledning. Herudover er det
bøger om religion, eventyr, geografi,
skønhedspleje, madlavning, håndarbejde,
Pakistans historie samt biografier.

Vietnamesisk: Computerbøger har
højst cirkulation, efterfulgt af
seksualvejledning. Herudover er det
bøger om religion, samfundsvidenskab,
eventyr, geografi, ernæring, graviditet og
fødsel, madlavning, verdenshistorie og
Vietnams historie samt biografier.
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Fagbøger for børn
Udlånet af fagbøger for børn har været
begrænset. Der har især været interesse
for emnerne religion (arabisk),
folkeeventyr (alle), madlavning (persisk),
sprog og historie (bosnisk/kroatisk/
serbisk). Igen må det understreges at
analysen er foretaget på grundlag af
udlånet og ikke på det samlede depot.
Manglende udlån om et emne kan
skyldes at emnet ikke er indgået i depotet.

Det er Indvandrerbibliotekets
erfaring at især småbørnsbøger har et
godt udlån. Dette er åbenbart en mere
udbredt erfaring, eftersom de biblioteker
der bestiller børnebøger via fælleskøbet,
fortrinsvis bestiller småbørnsbøger.
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Vi har i undersøgelsen ønsket at belyse
følgende antagelser:

u Biblioteket spiller en vigtig rolle i
        integrationsprocessen

Dette spørgsmål er vanskeligt at besvare.
At blive integreret i en anden kultur
indebærer, populært sagt, at man lærer at
begå sig i det pågældende samfund, i
majoritetskulturen, på en naturlig,
hjemmevant måde og på lige fod med
landets øvrige borgere, uden at man af
den grund opgiver sin egen kulturelle
identitet. I modsætning hertil indebærer
assimilering at man opgiver sin egen
kulturelle identitet hvorved man ophører
med at være en etnisk minoritet.

Biblioteket er uden sammenligning den
danske kulturinstitution, som flest ind-
byggere, og dermed også de fleste fra de
etniske minoriteter, stifter bekendtskab
med.

Brugere fra de etniske minoriteter
benytter biblioteket ret intensivt og
møder  derigennem et omfattende tilbud
af  dansksprogede kulturprodukter.

Mellem 40 og 48% af de adspurgte
oplyser at biblioteket betyder meget med
hensyn til �gode oplevelser�, �at lære
dansk� og �din uddannelse�. Biblioteket
betyder tilsyneladende mindre når det
gælder om at formidle �viden om det
danske samfund�. Dog angiver lige ved
1/3 af de adspurgte at biblioteket har
betydet meget mht. �viden om det danske
samfund�.

For ældre spiller biblioteket en vigtig rolle
som mødested og værested. Det er stedet
hvor de møder ligestillede og læser
udenlandske aviser og blade, men det er
også stedet hvor de læser danske aviser
og låner dansksprogede bøger og
tidsskrifter.

Mange børn og unge med minoritets-
baggrund kommer dagligt eller næsten
dagligt  på bibliotekerne og udvikler
derfor også et tæt forhold til personalet.
På godt og ondt har personalet flere
steder fået nærmest socialpædagogiske
opgaver.

Mange forældre er bekymrede for deres
børns fremtid i Danmark. De mener at
deres børn befinder sig i  et kulturelt
tomrum, og at de til dels afskriver deres
kulturelle baggrund. Derfor ser de gerne
at bibliotekerne understøtter initiativer,
som ansporer til at børnene opfatter det
som legitimt at søge egne rødder.

Det er et mål for den danske integra-
tionspolitik at integrationen af de etniske
minoriteter sker under respekt for deres
oprindelige kulturs egenart. Det vil sige
at der sigtes mod integration og ikke
assimilation.

Et godt materialetilbud på modersmål er
et af midlerne til at de etniske minoriteter
kan blive integreret uden nødvendigvis
at opgive deres egen kulturelle identitet.

Bibliotekernes indsats på dette område
kunne styrkes væsentligt.

 Konklusioner

Biblioteket
som brobygger
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u De etniske minoriteter efter-
spørger det samme som
kortuddannede danskere

Det har ikke været muligt inden for
undersøgelsens rammer at afdække de
kortuddannedes brug af biblioteket.

De etniske minoriteters biblioteks-
anvendelse adskiller sig fra etniske
danskeres benyttelsesmønster ved at
være mere varieret. Medens etniske
danskere fortrinsvist benytter biblioteket
til at låne skøn- og faglitteratur samt
musik og i mindre grad benytter
bibliotekets øvrige tilbud, er de etniske
minoriteters brug af biblioteket mere
jævnt fordelt. Men i det omfang tilbudet
f.eks. om materialer på modersmål for
voksne er der, låner de voksne det i
samme omfang som voksne etniske
danskere låner danske materialer.

u De etniske minoriteter anvender
IT på bibliotekerne mere end
gennemsnittet

De etniske minoriteter benytter Internet
markant mere end etniske danskere. Af
de voksne og ældre brugere benyttes det
primært til e-mail, altså til målrettet
kommunikation. I mindre grad til
informationssøgning. Interessen for at
bruge Internet til informationssøgning
aftager med alderen.

De unge benytter Internet til såvel
målrettet som diffus kommunikation, til
kontakt med ligestillede samt til
informationssøgning og underholdning.

(e-mail, chat og surf). I de unges IT-
attraktion ligger der et potentiale, som
kan bane vej for anden kvalificering.
Skriftkulturen på Internet bevirker at de
unges benyttelse af dette understøtter
indlæring af både dansk og engelsk.

u De etniske minoriteter prioriterer
musik og video, Internet, aviser
og tidsskrifter frem for boglige
materialer

Brugerne er ikke blevet spurgt om
hvordan de i givet fald ville prioritere
mellem materialer, men ser man på deres
besvarelser af spørgeskema og
fokusgruppeinterviewene samt på
låneradfærd, er der er intet der tyder på
at denne antagelse er korrekt.

De etniske minoriteters benyttelse af
biblioteket spreder sig forholdsvis ligeligt
over alle bibliotekets tilbud. Af
bibliotekernes tilbud er Internet det
eneste som de etniske minoriteter synes
at benytte markant mere end de øvrige
tilbud. Når relevante boglige materialer
på modersmålet forefindes, udlånes de i
samme omfang som bibliotekets øvrige
materialer.

Der er gennemgående tilfredshed med
bibliotekerens generelle tilbud, altså det
tilbud der retter sig til alle, og som ikke er
specielt målrettet mod etniske
minoriteter. Der er til gengæld en
markant mindre grad af tilfredshed med
materialer på modersmål. Kritikken går
ud på at samlingerne er for små og for
gamle.
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De etniske minoriteter låner gennem-
snitligt mindre end befolkningen som
helhed. Der er dog store variationer
grupperne i mellem. Cirkulationstallet for
udlån af materialer på modersmål,
udsendt i depot fra Indvandrerbiblio-
teket, var for samtlige materialetyper  1,0
svarende til 2,0 på årsbasis. Den
gennemsnitlige cirkulation for samtlige
materialetyper i folkebibliotekerne i 1999
var 2,3.

Det er især voksne der låner bøger på
modersmål. Cirkulationen af bøger for
voksne på modersmål, udsendt i depot
fra Indvandrerbiblioteket i en 6
måneders periode, var 1,14, svarende til
2,28 på årsbasis. Cirkulationstallet for
udlån af bøger for voksne i
folkebibliotekernes i 1999 var 1,8.

Udlånet af musik til voksne er generelt
højt, i gennemsnit 2,9 udlån pr. udsendt
enhed, svarende til 5,8 på årsbasis. For
folkebibliotekerne som helhed var
cirkulationen af musik til voksne 4,5 i
1999.

Børn låner kun i ringe grad bøger på
modersmål. Det gælder også børnebøger
og musik for børn udsendt i depot fra
Indvandrerbiblioteket.

Det er især forældrene som efterlyser
materialer til børn. Det synes at være en
udbredt erfaring at især småbørnsbøger
et godt udlån.

Fagbøger på modersmål udlånes
væsentligt mere end forventet. De tegner

sig for ca. halvdelen af depotudlånene,
men udgør normalt kun ca. 30% af et
depot.

De fagbøger der trækker det store udlån,
vedrører psykologi, religion, madlavning,
skønhedspleje, seksualvejledning,
alternative behandlingsformer.
Derudover er historie og biografier
gennemgående emner. Behandlingen af
disse emner er indlejret i oprindelses-
landenes kulturelle kontekst. De kan ikke
erstattes af danske fagbøger om
tilsvarende emner.

Konklusionen på baggrund af disse
iagttagelser er at når de etniske
minoriteter generelt låner mindre end
befolkningen som helhed, skyldes det
efter alt at dømme at der for voksne er
markant færre materialer på modersmål
til rådighed. Når tilbudet til voksne er
der, f.eks. i form af  depoter fra
Indvandrerbiblioteket, bliver det også
benyttet i nogenlunde samme omfang
som bibliotekernes øvrige materialer.

u De unge fra de etniske minoriteter
anvender hovedsageligt
bibliotekets generelle tilbud og
bibliotekernes IT-tilbud og søger
i mindre grad bøger på moders-
målet

Børn og unge identificerer sig tydeligvis i
de unge år i højere grad med deres
aldersgruppe frem for ved deres etniske
tilhørsforhold.
Bevidstheden om etnisk tilhørsforhold
vokser frem i løbet af puberteten, og de

unge begynder at interessere sig for
materialer herom. Internettets forskellige
funktioner (e-mail og chat) benyttes til at
skabe kontakt til ligestillede.

u De etniske minoriteter efter-
spørger værestedsfunktionen på
biblioteket

Andelen af lånere af anden etnisk
herkomst end dansk svarer nogenlunde
til deres andel af befolkningen i Odense
og Århus kommune.

Værestedsfunktionen er særlig udtalt for
børn og unge og for ældre. Af dem der
kommer på biblioteket, kommer 88% af
de unge og 86% af de ældre mindst én
gang om ugen på biblioteket. For
aldersgruppen mellem 18 og 60 år har
mellem 72 og 79% en tilsvarende
besøgsfrekvens.

u De etniske minoriteter foretræk-
ker flere tosprogede medarbej-
dere på bibliotekerne

Ja, men man tillægger det størst praktisk
betydning for nytilkomne indvandrere
eller flygtninge, og derudover tillægger
man det betydning som et politisk signal.
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