Podcast om SBCI
Musik, film og bøger på mere end 30 forskellige sprog! Arabisk, tyrkisk, persisk, urdu eller
bosnisk - listen er lang og du kan finde alt dette hos BiblioteksCenter for Integration!!
BiblioteksCenter for Integration - også kaldet SBCI - ligger på Christianshavn i København.
Her har de ansatte vidt forskellige internationale baggrunde. De køber løbende bøger, film
og musik ind fra alverdens lande. I de senere år er der også kommet fokus på digitale
biblioteksmaterialer som f.eks. e-bøger. Hvert år rejser vi kloden rundt og køber nye
materialer på bogmesser i bl.a. Cairo og Theran. Vi søger konstant for at have en aktuel,
varieret, tidssvarende og spændende! samling af fag- og skønlitteratur, film, og musik til
både børn og voksne,
Vi køber årligt ind på ca. 10 forskellige sprog, og vi har især fokus på de 5 mest
efterspurgte sprog i Danmark; nemlig arabisk, bosnisk, persisk, tyrkisk og urdu. Vores
samling af bøger, musik og film omfatter dog mere end 30 forskellige sprog bl.a. også
polsk.
SBCIs materialer udlånes til de fleste af landets folkebiblioteker, så du kan næsten med
sikkerhed finde materialer på dit sprog på dit lokale folkebibliotek. Hvis ikke, kan du bede
din lokale bibliotekar om at bestille dem hjem til dig og dit lokale bibliotek. Så pakker vi
dem til dig!
Du kan også selv bestille direkte hos SBCI; det gør du via www.bibliotek.dk. Det eneste
det kræver, er at du har et lånerkort til dit lokale bibliotek. Du kan læse en vejledning i
hvordan man låner fra www.bibliotek.dk på www.statsbiblioteket.dk. Vejledningen findes
på 15 forskellige sprog.
På SBCI’s egen hjemmeside www.statsbiblioteket.dk/sbci/kataloger kan du også finde
kataloger, oversigter, over alle de nyeste materialer på de fem største sprog. Så du kan
sidde derhjemme og få et overblik over hvad du kunne tænke dig at låne.

Når du nu allerede sidder foran computeren så anbefaler vi et besøg på
BibZoom.dk/World. Det er SBCIs helt egent digitale bibliotek. BibZoom.dk/World gik i
luften i 2011 og det er Danmarks – og måske også – verdens første digitale bibliotek for
biblioteksbrugere, der har en flerkulturel baggrund.
Hjemmesiden giver biblioteksbrugere i Danmark direkte adgang til film, musik, e-bøger og
artikler på flere sprog. Det er helt gratis, lovligt og det er tilgængeligt 24 timer i døgnet.
Det betyder, at alle har adgang til de samme digitale film, musik og e-bøger døgnet rundt
og at det er slut med lange ventetider på populære film og cd’er. Du skal blot logge dig på
og så får du adgang til bl.a. film direkte på din computer.

På BibZoom.dk/World kan du finde artikler og anmeldelser af vores digitale film, bøger og
musik. SBCI redaktionen opdaterer løbende siden med nye artikler, nyheder og
arrangementer fra kulturlivet. Samlingen på BibZoom.dk/World er en blanding af klassiske,
populære og mindre kendte værker.

BibZoom.dk/World giver dig:
-

Nyheder, artikler og anmeldelser på bl.a. arabisk, bosnisk, dansk, persisk og urdu
Streaming af film på bl.a. arabisk, bosnisk, hindi, kroatisk, panjabi, persisk, serbisk,
urdu
Unikke udenlandske film med engelske undertekster
Download af musik på arabisk, bosnisk, hindi, kroatisk, persisk, tyrkisk, serbisk,
urdu, panjabi mm.
E-bøger på arabisk, persisk, urdu og tyrkisk

Alle der har et lånekort til et folkebibliotek kan frit benytte BibZoom.dk/World
Vi håber, at du har fået lyst til at benytte nogle af de tilbud vi har her på SBCI. Hvis du har
spørgsmål eller lyst til at høre mere er du altid velkommen til at ringe til os på 44734604
eller til at sende en mail til sbci@statsbiblioteket.dk
Hvis du har lyst til at få nyheder fra SBCI kan du også tilmelde dig SBCI’s nyhedsbrev. Så
får du en e-mail når der er kommet nye materialer eller når der er nyheder eller tilbud der
er relevante for de sprog, du er interesseret i.
Bliv tilmeldt nyhedsbrevet på www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/sbci

Lydtema

Her er lidt ekstra info om SBCI
BiblioteksCenter for Integration er en del af Statsbiblioteket i Århus, som er et nationalt
bibliotek under Kulturministeriet, og som servicerer de danske folkebiblioteker. SBCI har til
formål at understøtte folkebibliotekernes betjening af etniske minoriteter i Danmark - og
altså til formål at sikre at danske borgere med et andet modersmål end dansk har adgang
til litteratur, musik og film mm.

Vi ses på biblioteket

