
 

 

Guide för inköpskanaler 
på mångspråk 

Bakgrund för guiden 
Region Kalmar län har genomfört en utredning om mångspråksverksamhet 
på folkbibliotek i länet. Utredningen visar att det finns ett Behov av att öka 
personalens kompetenser för att bygga ett relevant bestånd och att 
kartlägga vilka relevanta inköpskanaler som finns. 

Utifrån utredningen togs det fram en handlingsplan för hur folkbibliotek kan 
samarbete kring mångspråksverksamhet. Ett förslag var att samarbeta kring 
medieförsörjning genom att kartlägga vilka inköpskanaler för mångspråkig 
litteratur finns och komma med rekommendationer om lämpliga 
inköpsställen.  

 

Så använder du guiden 
I guiden får du ta del av vilka språk som finns i länet och var i världen talas 
dessa språk.  

Du får också tips på olika inköpskanaler där du kan köpa, få inspiration och 
tipsa låntagare om intressanta sidor. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Språk som finns i länet 
Här finner du en sammanställning av de språk som talas i Kalmar län 
delades efter kontinent. 

Europa 
 

Ukrainska 
• Befolkning i Ukraina är två språkiga, ukrainska och ryska. 

• Då och då talas ett blandspråk mellan ukrainska och ryska som 
heter surzjyk. 

• Ukrainska är ett östslaviskt språk. 

• Det talas av ungefär 45 miljoner människor, främst i Ukraina men 
även i grannländerna och av emigranter i Nord- och Sydamerika. 

• Ukrainska är världens 44:e mest talade språk.  

• Skriftspråket är en variant av det kyrilliska alfabetet, med några 
tecken som skiljer sig från exempelvis ryska. 

• Ukrainskans närmaste släktspråk är bland annat belarusiska 
och rusinska.  

• Ryska är också oftast första andraspråk för personer som talar 
ukrainska. 

Ryska 
• Är ett östslaviskt språk och det största av de slaviska språken. 

• Det talas främst i Ryssland samt i tidigare sovjetiska delrepubliker, 
såsom Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, Kazakstan och  

Ukraina. 

• Det talas av 167 miljoner. 

• Ryskan skrivs med en variant av det kyrilliska alfabetet. 

Tyska 
• Är ett germanskt språk. 

• Talas av omkring 120–150 miljoner människor. 

• 95 miljoner har det som modersmål.  

• Tyskan är världens tolfte största språk. 
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• Det är Europas största eller näst största språk efter ryska och det 
germanska språket med näst flest talare i världen, efter engelskan.  

• Tyska skrivs med det latinska alfabetet med tilläggstecken. 

Spanska  
• Även kastilianska är ett ibero-romanskt språk. 

• Spanskan talas som modersmål av 470 miljoner människor, varav 
90 % i Syd- och Nordamerika.  

• Pratas i 24 länder och 3 kontinenter. 

• Näst största språket i världen.  

• Mexiko är den folkrikaste spanskspråkiga nationen.  

• Spanska är officiellt språk dessutom i Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador,  
Ekvatorialguinea, ElSalvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Pa
nama, Paraguay, Peru, PuertoRico, Spanien, Uruguay och Venezuel
a. Spanska behärskas dessutom av ca 15 % av befolkningen i USA.  

• Spanskan använder en lätt modifierad variant av det latinska 
alfabetet. 

Portugisiska  
• Portugisiska har utvecklats ur latinet.  

• Det talas i Angola, Brasilien, Guinea-Bissau, Kap 
Verde, Macao (i Kina), Moçambique, Portugal, São Tomé och 
Príncipe och Östtimor, samt i Goa (i Indien).  

• Det är nära besläktat med systerspråket galiciskan.  

• Portugisiska talas av över 240 miljoner människor och är därmed det 
sjätte största modersmålet i världen. 

• Portugisiska är det största i Sydamerika  samt i det Södra halvklotet. 

Polska 
• Är ett västslaviskt språk och är officiellt språk i Polen.  

• Det är det näst största slaviska språket. 

• Talas av 40,3 miljoner. 

• Det talas av minoriteter i Belarus, Litauen, Ukraina, Tyskland och 
USA.  
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• Det skrivs med det polska alfabetet, en variant av latinska alfabetet. 

• I polska språket har i olika tider infogats utländska ord, ofta med 
modifiering. Tydligaste inverkan kommer från: Tyska, tjeckiska, 
italienska, ukrainska, engelska, franska och ryska. 

Albanska 
• är ett språk som utgör en egen gren av den indoeuropeiska 

språkfamiljen. 

• Det talas av cirka 6 miljoner människor huvudsakligen på 
västra Balkanhalvön. 

• skrivs med latinskt alfabet. 

• Det är nationalspråk i Albanien och Kosovo och ett av de officiella 
språken i Nordmakedonien, Serbien och Montenegro. 

• Det talas vidare av betydande minoriteter i bland 
annat Grekland och Italien samt i övriga 
Västeuropa och Nordamerika. 

Bosniska 
• Är ett sydvästslaviskt språk och talas i Bosnien-Hercegovina.  

• Språket talas också i Montenegro, Serbien, Kosovo, Kroatien, USA, 
Tyskland och Frankrike. 

• Det är ett officiellt språk i Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Serbien 
och Montenegro. 

• Antalet talare uppskattas till 1,3 miljoner. 

• Bosniska skrivs idag både med ett modifierat latinskt alfabet lokalt 
känt som gajevica och även kyrilliska, men där det latinska alfabetet 
är mer dominerande. Båda alfabeten är dock officiella inom landet. 

• Influensen av orientaliska ord är också anmärkningsvärt mycket 
större i det bosniska språket (cirka 12 000 ord). 

Serbokroatiska eller kroatoserbiska 
• Är ett omstritt samlingsbegrepp för ett antal sydslaviska språk och 

språkformer, som idag ofta betraktas som separata språk: 
bosniska, kroatiska, serbiska och senare montenegrinska. 

• Talas i Montenegro, Serbien, Kosovo, Kroatien, Vojvodina, 
Slovenien, Bosnien och Hercegovina.  
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• Språket kunde skrivas med såväl det kyrilliska alfabetet som det 
latinska alfabetet. 

• Efter Jugoslaviens sönderfall har man av politiska skäl, framhävt 
olikheterna, vilka tidigare varit förbjudna i officiellt språkbruk.  

• För utomstående kan bosniska, kroatiska och serbiska tyckas låta 
identiska.  

• Förutom alfabetet skiljer sig emellertid bosniskan från kroatiska och 
serbiska i ordförråd, grammatik och prosodi (satsmelodi). 

Rumänska 
• Är ett östromanskt språk som talas av omkring 24 miljoner 

människor, främst i Rumänien och Moldavien. 

• Rumänska är officiellt språk i Rumänien och i Vojvodina. 

• Rumänska är dessutom ett officiellt språk i Europeiska unionen och 
i Latinska unionen. 

• Det talas dessutom av minoriteter i ukrainska Bukovina och 
på Balkan, bland annat istrorumänska i Kroatien. 

Isländska 
• Är ett västnordiskt språk, talat av minst 320 000 personer 

• Talas av islänningar på Island där det är officiellt språk.  

• Närmast släkt med isländska är färöiska och 
vissa västnorska dialekter. 

• Skrivs med latinskt alfabet 

Nederländska eller Holländska 
• Är ett västgermanskt språk av lågfrankiskt ursprung. 

• Talas av 23 miljoner. 

• Det talas främst i Nederländerna och Belgien, samt i dessa länders 
före detta kolonier. 

• Den variant av nederländska som talas i norra och sydvästra 
Belgien kallas för flamländska. 

• Skrivs med latinskt alfabet. 
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Asien 
 

Arabiska 
• Arabiska är det största av 

de semitiska och afroasiatiska språken och ett av de fem största 
språken i världen.  

• Språket skrivs med det arabiska alfabetet och är gemensamt för i 
stort sett hela arabvärlden. 

• Pratas i 22 länder och runt 290 miljoner. 

• Arabiskan uppdelas främst i tre huvudvarieteter: modern 
standardarabiska, klassisk arabiska samt dialekterna. 

• Standardarabiska är världens officiella språk och används i icke-
religiös litteratur och institutioner.  

• Den moderna standardarabiskan används primärt som skriftspråk 
men nyttjas även muntligt i formella sammanhang som konferenser, 
nyhetsutsändningar och dylikt.  

• Den klassiska arabiskan är den islamiska världens kulturspråk och 
brukas i Koranen och den klassiska litteraturen.  

• Modersmålstalande araber har en av dialekterna som modersmål. 
Dialekterna används för muntlig kommunikation i alla informella 
sammanhang. 

Kurdiska   
• Talas framför allt i Kurdistan som täcker delar av Iran, Irak, Syrien,  

Armenien och Turkiet.  

• Talas av cirka 48 miljoner. 

• Kurdiska formar tre språkgrupper: kurmanji, sorani och pehlewani.    

• Nordkurdiska: 

o Kurmandji-latinskt alfabet. 

o Badinani-arabiskt alfabet. 

• Sydkurdiska: 

o Sorani–arabiskt alfabet. 

o Dimli/zaza-latinskt alfabet. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Semitiska
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Armeniska 
• Är ett indoeuropeiskt språk som tillhör satemspråken.  

• Språket talas i Armenien, Turkiet, Syrien, Libanon, Grekland och 
i Nagorno-Karabach.  

• Det talas armeniska av den armeniska diasporan som är spridd över 
hela världen. Cirka 12 miljoner talar armeniska. 

• Språket skrivs med ett eget alfabet. 

• Språket har påverkats starkt av omgivningen och har så många 
lånord från de iranska språken 

• Armeniskan har två huvudvarianter: östlig och västlig armeniska. 

Persiska 
• Det talas främst i Iran, Afghanistan, Tadzjikistan  och andra länder 

som historiskt varit under persiskt inflytande. 

• Talas av cirka 120 miljoner. 

• Persiska kallas fârsi eller pârsi. 

• Den iranska standardpersiskan har lånat många ord från franska 
och arabiska. 

• Persiska är statsbärande språk i Iran och modersmål för ungefär 70 
procent av befolkningen i landet. 

• Persiskan använder en arabiska baserad skrift. 

Dari 
• Officiellt språk i Afghanistan, tillsammans med pashto. 

• Talas av cirka 13 miljoner. 

• I Afghanistan talas också uzbekiska, baluchiska mflr språk. 

• Dari tillhör iranska språk-familjen, nära släkt med persiska/farsi. 

• Dari skiljer sig väldigt lite från den iranska standardpersiskan. 

• Dari har låneord från engelska. 

• Flera nära besläktade varianter.  

Urdu 
• Det är ett av Indiens 22 officiella språk.  

• Officiellt språk i Pakistan, tillsammans med engelska. 
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• Talas av ca 70 miljoner människor. 

• Talas även i delar av Indien. 

• Arabisk skrift. 

 
Uzbekiska 

• Är ett turkiskt språk med 33 miljoner talare. 

• Talas i Uzbekistan, Tadzjikistan, i Afghanistan, i Kirgizistan, 
i Kazakstan, i Turkmenistan samt en del i Xinjiang.  

• Arabiskt alfabet t.o.m. 1920-talet. 

• Kyrilliskt alfabet 1940. 

• Sedan 1990-talet, latinskt alfabet. 

 

 

Kinesiska  
• Femtedel av världens befolkning har någon form av kinesiska som 

modersmål. 

• Världens mest talade språk om man går efter antalet 
modersmålstalare, 1,2 miljarder. 

• Som standardkinesiska har språket officiell status i Kina och Taiwan 
och är ett av fyra officiella språk i Singapore samt ett av sex officiella 
språk i FN. Språket delas i:  

• Skriftspråk: 

o traditionella tecken –Taiwan, Hongkong, Singapore. 

o Förenklade tecken –Kina. 

• Talspråk: 

o mandarin 

o Kantonesiska m.fl. 

 

Thailändska eller Thai 
• Historiskt kallades det siamesiska 

• Det är officiella språket i Thailand. 
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• Språket thai talas av 46 till 50 miljoner människor. 

• Thailändska är ett tonspråk. Det betyder att varje stavelse i thai har 
någon av fem fonemiska (betydelseskiljande) toner: låg ton, hög ton, 
medelton, fallande ton och stigande ton. 

• Thai skrivs med det thailändska alfabetet som förmodligen 
härstammar från äldre khmerskrift vilket i sin tur är ett 
brahmiskt skriftsystem i den indiska skriftspråksgruppen. 

Japanska 
• Det är det officiella språket i Japan.  

• Talas av lite över 128,3 miljoner människor och det är världens 13:e 
mest talade språk.[1] Språket tillhör den japoniska språkfamiljen. 

• Har tre olika skriftspråk med olika användningsområden:  

• kanji, tecken med kinesiskt ursprung. 

• Hiragana, stavelseskift som används främst för inhemska ord.  

• Katakana, stavelseskrift som används främst för lånord och 
utländska ord.  

• Rōmaji, latinska bokstäver. 

• Arabia sūji, Arabiska siffror  samt andra internationellt 
använda symboler.  

 

Afrika 
 

Somaliska 
• Afroasiatiskt språk. 

• Talas i regionen Afrikas horn: Somalia, Etiopien, Djibouti och Kenya. 

• Talas av 25 miljoner. 

• Släkt med språken oromo och afar. 

• Låneord från arabiska och kolonialmakternas språk engelska och 
italienska. 

• Skriftspråk först 1972! 
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• Talare av somaliska numera över hela världen pga inbördeskrig och 
migration. 

 

Tigrinska 
• Kallas även tigrinja, är ett afroasiatiskt språk som talas i Eritrea och 

norra Etiopien, Tigray. 

• Är officiellt språk i Eritrea och är det största språket i landet. 

• Är nära besläktat med språken tigre och amhariska. 

• Talas av cirka 9-10 miljoner människor totalt. 

Oromo 
• Oromo är en folkgrupp i Etiopien som utgör cirka 34 procent av 

landets befolkning. 

• Oromofolket talar språket oromo som är ett kushitiskt språk och 
som inte har någon officiell skriftspråksnorm.  

• Både etiopiska, latinska och arabiska språktecken har använts 
bland annat för att nedteckna oromoernas tradition av poesi och 
sagor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Eritrea
https://sv.wikipedia.org/wiki/Etiopien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tigray
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tigre
https://sv.wikipedia.org/wiki/Amarinja
https://sv.wikipedia.org/wiki/Etiopien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oromo_(spr%C3%A5k)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kushitiska_spr%C3%A5k
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skriftspr%C3%A5k
https://sv.wikipedia.org/wiki/Latin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Araber


  

 

 

 

Inköpskanaler 
Nedan kan du ta del av olika inköpskanaler för mångspråkig litteratur för 
både vuxna och barn även rekommendationer för kanaler som används av 
kollegor. Du får också tips om vilka sociala medier som kan ge dig boktips.  

 

Vuxen litteratur 
 

Ukrainska 
Tips på vuxen litteratur. Ukrainska - Böcker | Bokus bokhandel  

Vuxen litteratur hos Adlibris. Tänk på att använda sökfrasen "ukrainian" då 
böckerna på adlibris på ukrainska är taggade med det. Böcker, garn, spel & 
pussel | Alltid låga priser | Adlibris 

ILT Inläsningstjänst: Polyglutt och Polylino skola är nu tillgängliga för 
ukrainska flyktingar att använda gratis i Sverige. 

Polyglutt och Polylino skola är nu tillgängliga för ukrainska flyktingar att 
använda gratis i Sverige - ILT Inläsningstjänst (inlasningstjanst.se) 

 

Dari och pashto 
Afganska kvinnors berättelser. Läsa och lyssna, engelska och dari. 
awwproject.org. 

Att köpa böcker dari I Sverige. Kitab Arzan – Kitab-i Arzan   کتاب فروشی و
 انتشارات ارزان 

Tips om några böcker för vuxna. Modersmål böcker - i språket Dari och 
Pashto (kodakan.se) 

 

Persiska och kurdiska 
Persiska och kurdiska böcker. Kitab Arzan - Billiga Kitab-i Arzan bokhandlar 
och publikationer. 

 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=ukrainska
https://www.adlibris.com/se
https://www.adlibris.com/se
https://www.inlasningstjanst.se/nyheter/polyglutt-och-polylino-skola-ar-nu-tillgangliga-for-ukrainska-flyktingar-att-anvanda-gratis-i-sverige/
https://www.inlasningstjanst.se/nyheter/polyglutt-och-polylino-skola-ar-nu-tillgangliga-for-ukrainska-flyktingar-att-anvanda-gratis-i-sverige/
http://awwproject.org./
https://arzan.se/
https://arzan.se/
https://arzan.se/
https://arzan.se/
https://arzan.se/
https://www.kodakan.se/books.php
https://www.kodakan.se/books.php
https://arzan.se/
https://arzan.se/
https://arzan.se/
https://arzan.se/
https://arzan.se/
https://arzan.se/
https://arzan.se/
https://arzan.se/
https://arzan.se/
https://arzan.se/
https://arzan.se/


  

 

 

Arabiska 
Stort utbud av arabiska böcker för både vuxna och barn. Billigt, tidsparande, 
grattis frakt. Bara arabiska. Kan skapa till katalog poster. De tar inte emot 
faktura utan betalning sker via banköverföring. Kollegor tipsar om den.Arab 
German Library (maktabetalarab.com) 

Vuxen litteratur på arabiska, lagom pris, (Via Deutsch library Kollegor tipsar. 
Jarir Bookstore, Not just a bookstore. 

 

Somaliska 
Böcker på somaliska. Scansom Publisher 

 

Olika språk 
Böcker från hela världen översätta till engelska. Words Without Borders 

En bokhandel i Göteborg, har bar och vuxen litteratur på arabiska, dari och 
andra språk. Att rekommendera. Khayyem Books – Distributionscenter av 
utländska böcker (khbooks.se) 

Adlibris  Böcker, garn, spel & pussel | Alltid låga priser | Adlibris. 

Rysk bokhandel. Mångspråksdistribution. 
https://interbok.se/index.php?route=product/category&path=1_13 

Barn- och vuxen litteratur. Kollegor tipsar. Ferdosi Bokhandel 

Barn- ungdoms och vuxen litteratur. Our books | Dar Al-Muna 
(daralmuna.com) 

Stöd för inköp för de som inte kan språket. Arabiska bokhandeln, arabiska 
läromedel, arabiska böcker, arabisk romaner,  كتب عربیة  

 

Barnlitteratur 
 

Ukrainska 
Tips på böcker för barn. Ukrainska - Böcker | Bokus bokhandel  

A-BA-BA-HA-LA-MA-HA publicerar barnböcker på ukrainska. Main Page - "A-
BA-BA-GA-LA-MA-GA" Publishers (ababahalamaha.com.ua) 

https://maktabetalarab.com/en/
https://maktabetalarab.com/en/
https://maktabetalarab.com/en/
https://maktabetalarab.com/en/
https://www.jarir.com/sa-en/
https://www.jarir.com/sa-en/
http://scansom.com/index.php
https://www.wordswithoutborders.org/
https://www.wordswithoutborders.org/
https://www.wordswithoutborders.org/
https://khbooks.se/
https://khbooks.se/
https://khbooks.se/
https://www.adlibris.com/se
https://interbok.se/
https://interbok.se/index.php?route=product/category&path=1_13
https://www.ferdosi.com/pages/
https://www.ferdosi.com/pages/
https://www.daralmuna.com/
https://www.daralmuna.com/
https://www.arabiskabokhandeln.se/
https://www.arabiskabokhandeln.se/
https://www.arabiskabokhandeln.se/
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=ukrainska
http://ababahalamaha.com.ua/en/Main_Page
http://ababahalamaha.com.ua/en/Main_Page


  

 

 

Barnböcker hos Adlibris. Tänk på att använda sökfrasen "ukrainian" då 
böckerna på adlibris på ukrainska är taggade med det. Böcker, garn, spel & 
pussel | Alltid låga priser | Adlibris 

Skönlitteratur för barn och unga, vuxenlitteratur och faktaböcker. Ljudböcker 
och e-böcker på ukrainska är tillgängliga för alla som befinner sig i Sverige 
och Norge. Världens bibliotek (varldensbibliotek.se)  

LäroMedia Bokhandels är ett modernt distributionsföretag som kommunen 
kan anteckna avtal med för inköp av läromedel, skönlitteratur och 
pedagogiskt material från drygt 3000 olika förlag. LäroMedia Bokhandel 
(laromedia.se) 

 

Arabiska 
Tips om barnböcker på arabiska. 100 Books for Children and Young People 
in Arabic.pdf (ibby-europe.org). 

Tips om barnböcker på arabiska. Internationell kanal för inköp. Children | 
HBKU Press 

Arabisk Bokhandel i Stockholm som stöd för inköp för de som inte kan 
språket. Arabiska bokhandeln, arabiska läromedel, arabiska böcker, arabisk 
romaner, كتب عربیة  

Barn- ungdoms litteratur på arabiska. Our books | Dar Al-Muna 
(daralmuna.com) 

Barnböcker på arabiska, lagom pris, (Via Deutsch library). Kollegor tipsar. 
Jarir Bookstore, Not just a bookstore. 

 

Dari 
Barnböcker på dari.  = قو قو قو، برگ چنارQu qu qu barg-e-chinaar | IBBY 
Europe (ibby-europe.org). 

Tips om några böcker för barn i dari och pashto. Modersmål böcker - i 
språket Dari och Pashto (kodakan.se) 

 

Urdu 
Barnböcker på urdu. Pratham Books: Nonprofit Publisher | Children's Books 

Tips på barnböcker på urdu Books in Urdu | IBBY Europe (ibby-europe.org) 

 

https://www.adlibris.com/se
https://www.adlibris.com/se
https://varldensbibliotek.se/
https://www.laromedia.se/
https://www.laromedia.se/
https://www.laromedia.se/
https://www.ibby-europe.org/sites/default/files/100%20Books%20for%20Children%20and%20Young%20People%20in%20Arabic.pdf
https://www.ibby-europe.org/sites/default/files/100%20Books%20for%20Children%20and%20Young%20People%20in%20Arabic.pdf
https://hbkupress.com/en/children
https://hbkupress.com/en/children
https://www.arabiskabokhandeln.se/
https://www.arabiskabokhandeln.se/
https://www.arabiskabokhandeln.se/
https://www.daralmuna.com/
https://www.daralmuna.com/
https://www.jarir.com/sa-en/
https://www.jarir.com/sa-en/
https://www.ibby-europe.org/node/368
https://www.ibby-europe.org/node/368
https://www.ibby-europe.org/node/368
https://www.ibby-europe.org/node/368
https://www.ibby-europe.org/node/368
https://www.ibby-europe.org/node/368
https://www.ibby-europe.org/node/368
https://www.ibby-europe.org/node/368
https://www.ibby-europe.org/node/368
https://www.ibby-europe.org/node/368
https://www.ibby-europe.org/node/368
https://www.ibby-europe.org/node/368
https://www.ibby-europe.org/node/368
https://www.ibby-europe.org/node/368
https://www.kodakan.se/books.php
https://www.kodakan.se/books.php
https://prathambooks.org/
https://www.ibby-europe.org/books-in-urdu


  

 

 

Somaliska 
Barnböcker på somaliska. Somali/English (starbrightbooks.com)  

Tips m barnböcker på somaliska. Scansom Publisher 

Två språkiga barnböcker och språkträningsmaterial på somaliska. Vivlio 
förlag – tvåspråkiga barnböcker 

 

Olika språk 
Barnböcker på 45 olika språk. Home | Mantra Lingua 

Böcker från hela världen översätta till engelska. Words Without Borders 

För inköp av böcker på olika språk. Foreign Language Books - Library 
Supplier of Foreign Language Publications to libraries across the UK. 
(starbooksuk.com)  

Barnböcker på olika språk. The one-stop shop for language literature 
(langoon.com)  

Btj listan, mest barn- och ungdomsböcker, olika språk. BTJ - Digitalt BTJ-
häfte 

En bokhandel i Göteborg, har bar och vuxen litteratur på arabiska, dari och 
andra språk. Kollegor tipsar. Khayyem Books – Distributionscenter av 
utländska böcker (khbooks.se) 

Adlibris. Böcker, garn, spel & pussel | Alltid låga priser | Adlibris  

Barn- och vuxen litteratur. Kollegor tipsar. Ferdosi Bokhandel, 

Barnlitteratur på olika språk. Innehåller abstract för varje book.  

ICDL - International Children's Digital Library (childrenslibrary.org)  

En samling av barnberättelser från hela världen och på olika språk. 
WorldStories  

Barnböcker som du kan tipsa om för barnfamiljer. African Storybook  

Skönlitteratur för barn och unga, vuxenlitteratur och faktaböcker. Världens 
bibliotek (varldensbibliotek.se). 

Mångspråksbiblioteket är en depå med barn- och ungdomslitteratur på olika 
språk. Mångspråksbiblioteket drivs av Stockholms stads 
utbildningsförvaltning. Här får du boktips via katalogen och läsa bloggen. 
Mångspråksbiblioteket (mangsprak.se) Blogg Welib (stockholm.se) Katalog. 

https://starbrightbooks.com/index.php?id_category=52&controller=category
http://scansom.com/index.php
https://vivlio.se/sprak/somaliska.html
https://vivlio.se/sprak/somaliska.html
https://se.mantralingua.com/
https://www.wordswithoutborders.org/
https://www.wordswithoutborders.org/
https://www.wordswithoutborders.org/
https://starbooksuk.com/
https://starbooksuk.com/
https://starbooksuk.com/
https://www.langoon.com/
https://www.langoon.com/
https://butik.btj.se/pages/btj-haftet/digitalt/
https://butik.btj.se/pages/btj-haftet/digitalt/
https://khbooks.se/
https://khbooks.se/
https://khbooks.se/
https://www.adlibris.com/se
https://www.ferdosi.com/pages/
https://www.ferdosi.com/pages/
http://www.childrenslibrary.org/
https://worldstories.org.uk/
https://www.africanstorybook.org/
https://www.africanstorybook.org/
https://www.africanstorybook.org/
https://varldensbibliotek.se/
https://varldensbibliotek.se/
http://mangsprak.se/
https://mangspraksbiblioteket.stockholm.se/#/


  

 

 

Tvillingsböcker på 33 språk. Star Bright Books | Children's Books in 33 
Languages. 

Rysk bokhandel. Mångspråksdistribution. 
https://interbok.se/index.php?route=product/category&path=1_13 

 

Tidskrifter 
En tidskrift med fokus på litteraturen från Afrika, Asien och 
Latinamerika. Tidskriften Karavan 

En neutral tidning på arabiska med bra kvalitet för barn. Innehåller tävlingar. 
Kollegor tipsar.  عمار – مجلّة كل األصدقاء الناطقین بالعربیة في الّسوید وشمال أوروبا
ammarmagazine.se) 

Ett digitalt magasin som kan ge dig tips om barnlitteratur. 
https://www.ibby.org/bookbird/ 

Ett digitalt magasin om arabiska litteratur. ARABLIT & ARABLIT 
QUARTERLY – A magazine of Arabic literature in translation 

 

 

Andra kanaler 
 

Digiteket  

Ukraina – Digiteket 

 

Föreläsning   
Föreläsning: Zian Zandiom arabiska språket och UR Skola-serien Rena 
rama arabiskan: Arabiska - framtidens språk! | UR Play 

 

SVT Språkplay 
SVT Språkplay och UR Språkplay som funnits sen 2016 med språkstöd till 
29 språk. Alla program | UR Språkplay 

 

Mångspråkiga lånecentralen 
Samlat adresser till försäljare av litteratur och andra medier på olika språk 
på fördetta Internationella biblioteket webbplats. Observera att dessa 

https://starbrightbooks.com/52-somali-english
https://starbrightbooks.com/52-somali-english
https://interbok.se/
https://interbok.se/index.php?route=product/category&path=1_13
https://karavan.se/
https://ammarmagazine.se/
https://ammarmagazine.se/
https://www.ibby.org/bookbird/
https://arablit.org/
https://arablit.org/
https://digiteket.se/tema/ukraina/
https://varldensbibliotek.se/
https://digiteket.se/tema/ukraina/
https://digiteket.se/tema/ukraina/
https://urplay.se/program/164405-rena-rama-arabiskan-arabiska-framtidens-sprak?cmpid=del%3Acl%3A20190326%3Aurskola
https://urplay.se/program/164405-rena-rama-arabiskan-arabiska-framtidens-sprak?cmpid=del%3Acl%3A20190326%3Aurskola
https://www.ur.se/sprakplay/#/programs


  

 

 

försäljare inte är knutna till IB och IB tar inte ansvar för deras verksamhet. 
http://mlc.interbib.se/sv/for-bibliotek/inkopsstallen 

Här kan du hitta länkar till e-böcker och ljudböcker på olika språk och som är 
gratis att ladda ner. Fria e-resurser | Internationella Biblioteket (interbib.se) 

Filmade boktips på olika språk.Filmade boktips | Internationella Biblioteket 
(interbib.se) 

Lista över bilder böcker från hela världen som bibliotekarier tipsar om. 

The World Through Picture Books – IFLA 

 

Sociala medier 
Instagram konto med tips på arabiska böcker. Kollegor tipsar. 
https://instagram.com/makt.abti?utm_medium=copy_link  

Tips på böcker på Världensbiblioteks sociala medier. Världens bibliotek - 
Startsida | Facebook 

 

http://mlc.interbib.se/sv/for-bibliotek/inkopsstallen
http://mlc.interbib.se/sv/arkiv/fria-e-resurser
http://mlc.interbib.se/sv/arkiv/filmade-boktips
http://mlc.interbib.se/sv/arkiv/filmade-boktips
https://www.ifla.org/g/libraries-for-children-and-ya/the-world-through-picture-books/
https://instagram.com/makt.abti?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/varldensbibliotek.se/
https://www.facebook.com/varldensbibliotek.se/
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