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Yttrande över remiss av Demokratins skattkammare – förslag till en nationell
biblioteksstrategi
Nordkalottens kultur och forskningscentrum (NKFC) i Övertorneå startades 2002. NKFC har inbjudits
inkomma med synpunkter på rubricerad remiss.
NKFC har med stor tillfredställelse tagit del av förslaget och tycker att strategin stärker bibliotekslagen
om bibliotek för alla. Strategin stärker biblioteksverksamheten för de nationella minoriteterna och
NKFC ser särskilt positivt på det.
NKFC ställer sig mycket positiv till att nationella minoriteters bibliotek kan ges ansvar som statligt
finansierade resursbibliotek.
NKFC vill vara en aktiv part och spela en stödjande och revitaliserande roll i det arbetet.
Tillgängligheten till utgivning på minoritetsspråken kan stärkas genom digitaliseringens möjligheter.
Genom bokscanning kan tillgänglighet till böcker, publikationer och facklitteratur möjliggöras.
När det gäller biblioteksdatasystem ser NKFC positivt på öppen källkod, ”open source”. Webbaserade
system möjliggör verksamhet utanför fysiskt rum.

Läsning
NKFC ställer sig positiv till att nationella minoriteter är en målgrupp som först kan få tillgång till
digitaliserade medier.

Lärande
Den befintliga verksamheten vid NKFC idag inrymmer ett omfattande nätverk av språkkännare,
kulturarbetare, folklivsforskare och akademiker. Under ett vanligt verksamhetsår arrangeras på
NKFC kontinuerligt släktforskarseminarier, litteraturseminarier, översättarkonferenser, symposier,
drama, läsecirklar, författaraftnar och boksläpp. En del av arrangemangen är inriktade mot barn och
unga och sker i nära samverkan med skolan, Tornedalsteatern och Svenska kyrkan.
NKFC stödjer tanken att resursbibliotek för de nationella minoriteterna förbättrar stödet till
skolbibliotek. Skolbibliotek kan användas som likvärdighetsfaktor för alla barns rätt till lärande.

Gemensam infrastruktur
Materialet som finns samlat vid NKFC är unikt och omfattande. Litteratur, släktmaterial, arkivmaterial,
ljudband, bildarkiv, pressklipp som berör Nordkalotten och hela meänkieliområdet. Den så kallade
Svenssonska samlingen inrymmer cirka 1000 band som bär en unik vittnesbörd om det flerspråkiga
och mångkulturella Nordkalotten, om folkslag som levt i symbios och utvecklats parallellt i
mångkulturella möten. En kunskapsbank som saknar motsvarighet i Tornedalen är den Wahlbergska
samlingen. Erik Wahlbergs forskarinsatser spände över dialekter och språkliga varieteter och omfattar
även immateriellt material om lannankieli och gällivarefinska.
NKFC stödjer att de nationella minoriteterna bör få särskilda uppdrag som resursbibliotek inom
respektive språkområde. NKFC önskar vara en aktiv part i medieförsörjning, rådgivning och
kompetens. NKFC ser positivt på att depåer och lånecentraler koordineras i samråd.
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