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Sverige
Samernas bibliotek – nuläge
 Huvudman för Samernas bibliotek är Sametinget
 Finns i Jokkmokk – samlokaliserad med Ájtte – fjäll- och samemuseums
forsknings- och referensbibliotek – f n största samlingen av litteratur på
samiska och om samer
 Verka för ökad spridning av litteratur på samiska och litteratur om samer,
renskötsel och samiska förhållanden
 Verka för ökat skapa intressen för litteratur på samiska och om samer,
renskötsel
 Informera och ge råd till biblioteken om befintlig litteratur
 Vägleda institutioner, skolor, organisationer och enskilda (litteraturlistor,
internet, besök och föreläsningar)
 Bygga upp Samernas bibliotek inkl samiskt depåbibliotek för lån till
andra bibliotek, skolor, organisationer, föreningar och institutioner
 Samarbeta med samiska bibliotek i Norge och Finland
 Bibliotikarietjänsten – vakant f n
Aktuella regeringsuppdrag som har bäring till KBs uppdrag om nationella
biblioteksstrategi
 Kulturdepartementet uppdragit till Sametinget att utvärdera och analysera
verksamheten vid Samernas bibliotek, redovisas senast 30 mars 2018 till
Kulturdepartementet
 Kulturdepartementet uppdragit till Statens Kulturråd att främja utgivning
och spridning av litteratur på nationella minoritetsspråk, SK redovisas hur
uppdraget ska genomföras senast 20 mars 2018
Norge
Samisk specialbibliotek
Samisk specialbibliotek är lokaliserad vid Sametinget och är en statlig
institution med nationellt ansvar för registrering, insamling och utlån av
litteratur om samer och litteratur på samiska (alla språkvariteter).
Specialbiblioteket lånar ut bokdepåer till andra bibliotek och institutioner och
utarbetar översikter över litteratur och material. Specialbibliotekt är lokaliserad i
Sametinget

Förslag
Kungliga bibliotekets uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi för hela
Sverige
 att KB i sitt uppdrag verkar för att Sametinget har nationellt
uppdrag/ansvar som specialbibliotek att samla/köpa in all litteratur på
samiska och litteratur om samer, renskötsel och samisk kultur och centrala
delar av urfolkslitteraturen samt utveckla depåbiblioteksverksamheten –
skolor, m fl vid Samernas bibliotek. Samernas bibliotek föreslås bli
ingång till samtliga övriga bibliotek när det gäller litteratur på samiska
och om samer (”sambibliotekstanken”)
 att KB i sitt uppdrag verkar för resursförstärkning (ekonomisk och
personellt) till Samernas bibliotek i enlighet med ovan uppdrag
 att KB i sitt uppdrag verkar för att Sametinget får ett nationellt uppdrag att
ta fram en samiska biblioteksplan för Samernas bibliotek
 att KB i sitt uppdrag verkar för att Samernas bibliotek synliggörs i den
nationella biblioteksinfrastrukturen som specialbibliotek för samisk
litteratur i och på samiska (jmf med norska sametingets specialbibliotek)
 att KB i sitt uppdrag verkar för att verksamheten vid Samernas bibliotek
sker enligt bibliotekslagens krav och det samiska samhällets behov av
bibliotek som viktigt verktyg för synliggörandet av den samiska litteratur
och re-/vitalisering av det samiska språket
 att KB i sitt uppdrag verkar för att Samisk bibliografi/katalogisering
stärks och utvecklas i samarbete med KB/Libris
 KB medverkar till att det nordiska och internationella
bibliotekssamarbetet (Sametingsbibliotek i Norge, Finland,
urfolksbibliotek, KB och riksdagsbibliotek) stärks och utvecklas
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