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Stiftelsen Kurdiska Biblioteket är ett dokumentations- och informationscentrum för kurdisk
kultur. Biblioteket samlar in, dokumenterar och tillgängliggör det kurdiska kulturarvet.
Biblioteket är politiskt och religiöst obundet samt verkar för yttrandefrihet och motarbetar censur.
Bibliotekets verksamhet styrs av dess stadgar, som antogs den 25 augusti 1999.

Organisation
Kurdiska Biblioteket är en stiftelse som bildades den 25 augusti 1999 av Nedim Dagdeviren.
Stiftelsen förvaltas av en styrelse. Styrelsens sammansättning år 2013 var som följande:
Anne Murray, ordförande
Aycan Bozarslan, vice-ordförande
Newzad Hirori, sekreterare
Margereta Berg, ordinarie ledamot
Annsofi Lindberg, ordinarie ledamot
Styrelsen höll 5 möten under året.

Bibliotekets verksamhet
Katalogisering
Katalogisering av bibliotekets böcker pågick under året. Antal katalogiserade böcker hittills är
11 030. Cirka 2500 böcker väntar på att katalgosiras. Katalogisering av tidskrifter har fortgått
under året.
Besökare
Biblioteket tog emot dagligen i genomsnitt 60 besökare (fysiska besökare samt besökare via
hemsida, facebook, e-post, telefon, brev) under år 2013.
Grupper av skolbarn, studenter samt hemspråkslärare kom till biblioteket på studiebesök.
Många e-postbrev förfrågningar från olika delar av världen besvarades och åtgärdades. En
del av dem krävde omfattande materialsammanställningar.
Biblioteket höll öppet tisdag till fredag 13.00 - 17.00 och lördagar 12.00-16.00. Vid behov, för
studiebesök m m. var biblioteket öppet även under andra tider. Under juli månad hade biblioteket
semesterstängt. Bibliotekets aktiviteter under 2013 är sammantällde under Programverksamhet.
Hemsidan
Bibliotekets hemsida är www.kurdlib.org. Hemsidan besöktes av i genomsnitt 2500 unika besökare
per månad.
Facebook
Kurdiska biblioteket finns på Facebook, har mer än 1000 vänner där och är med i många stora grupper.
Detta gör att mer publik nås.

Donationer

Författaren Dana Marouf donerade mer än 200 böcker till biblioteket. Stadsbibliotekek i Sulaimaniya i
irakiska Kurdistan skickade per post 110 böcker som gåva till Kurdiska biblioteket.

Utlåning
Under 2013 utlånades 510 böcker. Mer än 1000 lån av digital böcker på hemsidan ägde rum.
Föreläsningar på biblioteket finns som hjudfiler på hemsidan sedan septermber 2010. Ca 100 lån av dessa
filer har skett fram till i slutet av i år.

Samverkan och nätverk
Kurdiska biblioteket samarbetar med Svensk-kurdiska vänskapsföreningen, Kurdiska författarföreningen,
Kurdiska riksförbundet, Kurdistans kvinnorsförbund, Kurdiska student- och akademikersförbund, Alviks
bibliotek. Biblioteket har bra kontakter med kurdisk media (TV, radio, tidningar, nättidningar)
Kurdiska biblioteket är medlem i Svensk Biblioteksförening och Biblist maillista. Biblioteket har avtal
med LIBRIS. Biblioteket har samarbetsavtal med Biblioteksföreningen i irakiska Kurdistan och
Stadsbiblioteket i Sulaimaniya i irakiska Kurdistan.
För mer utveckling och samarbete, har biblioteket medverkat i följande:

- 21/1 Presentation av Kurdiska biblioteket till lärare och studenter på Biblioteks- och
informationsskolan i Erbil-Kurdistan (200 deltagare)
- 13/3 möte med SIPRI om erfarenheter kring biblioteksystemet Koha
- 3 maj Newzad Hirori medverkan i seminariet om”Minoritetsbibliotek” på Botkyrkas andra
internationella bokmässan
- 27/9 Kurdiska biblioteket och Ismail Besikci Stiftelsen’s biblioteket skrev under
samarbetsprotokoll.
Biblioteket i media
- Den 18 februari publicerade den kurdiska tidskriften Sivîl en längre rapport om Kurdiska
biblioteket.
- Den 13 februari visade Dunya TV, en kurdisk satellitkanal i Turkiet, ett special program om
Kurdiska biblioteket
- 7/5 webb-tv-program om Kurdisa biblioteket i CNN-kurd.
- 18/6 Ett speciellt program om Kurdiska biblioteket sändes i kurdiska satellitkanalen Newroz TV.
- 11/10 artikel om Kurdiska biblioteket publicerades i nättidningen Rojeva Kurd

Personal
Vid sidan av bibliotekschefen jobbade två praktikanter.

Kurdiska Bibliotekets programverksamhet år 2013

1

Aktivitetsform
Boklansering

Tema/Rubrik
”Skrivregler för
kurmanji”

2

Presentation

3

Bokpresentation

Presentation av projektet
”Kurdisk digital arkiv”
som en grupp eldsjäler
bedriver
”Amed”

4

Presenatation

5

Författarsamtal

6

Författarsamtal

7

Panel

8

Bokpresentation

9

Seminarium och
filmvisning

10

Bokpresentation

11

Seminarium

Deltagare/Medverkande
i samarbete med Rupel förlag
och Kurdiska författarförening
(70 deltog)
Kurdiska biblioteket i
samarbete med Kurdiska
riksförbundet (110 deltog)

Kurdiska biblioteket i
samarbete med Apec Förlag
(40 deltog)
”Kurdiska biblioteket och (25 studenter)
kurdisk kultur” i samband
med besök från
Danshögsskolans
stundenter.
Goda handlingar i kurdisk i samarbete med Kurdiska
litteratur 1: Firat Ceweri riksförbundet, Kurdiska
författarföreningen och
Kurdiska ungdomsföreningen.
(40 deltog)
Goda handlingar i kurdisk i samarbete med Kurdiska
litteratur 2: Enwer
riksförbundet, Kurdiska
Karahan
författarföreningen och
Kurdiska ungdomsföreningen.
(35 deltog)
Kurdiska pressdagen
i samarbete med Kurdiska
föreningen i Spånga (30 deltog)
”The Kurds a nation of
Kurdiska biblioteket i
genocide”
samarbete med Apec Förlag
(40 deltog)
”Röda Kurdistan”
i samarbete med Kurdiska
riksförbundet, Kurdiska
författarföreningen och
Kurdiska ungdomsföreningen.
( 18 deltog)
”Wedat Aydin”
i samarbete med Kurdiska
författarföreningen och
Kurdiska riksförbundet (75
deltagare)
Standard kurdiska av
i samarbete med Centret för
Ghazi Khorshid
pedagogisk utveckling (30
deltog)

Datum
2013-02-09

2013-02-17

2013-03-02

2013-03-07

2013-03-09

2013-04-06

2013-04-22
2013-05-11

2013-05-14

2013-05-25

2013-06-01

12

Författarsamtal

13

Panel

14

Författarsamtal

15

Filmvisning

16

Föreläsning

17

Panel

18

Författarsamtal

19

Berättarcafé och
bokpresentation

21

Läxhjälp

Goda handlingar i kurdisk i samarbete med Kurdiska
litteratur 3: Rewas Kader riksförbundet, Kurdiska
författarföreningen och
Kurdiska ungdomsföreningen.
( 20 deltog)
Turkiet nu tio år efter
i samarbete med Kulturhuset
Anna Linds bortgång
Tensta, Hjulsta S och
Europapolitik i Stockholm (90
deltog)
Goda handlingar i kurdisk i samarbete med Kurdiska
litteratur 4: Sidqi Hirori
riksförbundet, Kurdiska
författarföreningen och
Kurdiska ungdomsföreningen.
( 35 deltog)
Dokumentär om kurder i i samarbete med Kurdiska
riksförbundet (40 pers)
gamla Sovjeten
Språkundervisning för
i samarbete med Centret för
ensamkommande
pedagogisk utveckling (30
flyktingbarn
pers)
i samarbete med Kurdistans
Våld inom familjen
kvinnoförbund (30 pers)

2013-06-08

Goda handlingar i kurdisk i samarbete med Kurdiska
litteratur 5: Fatma Savci
riksförbundet, Kurdiska
författarföreningen och
Kurdiska ungdomsföreningen.
( 35 deltog)
i samarbete med SvenskGlädje
kurdiska vänskapsföreningen
och Apec Förlag

2013-11-30

Läxhjälp för barn och
ungdomar

Varje
söndag

I samarbete med Komciwan
förening

2013-09-01

2013-10-26

2013-10-29
2013-11-09

2013-11-23

2013-12-07

Aktiviteterna i bilder

Kurdiska skrivregler, bok och lexikon, 9 feb

Kurdiskt digitalarkiv, 17 feb

Boken ”Amed”, 2 mars

Författare Firat Ceweri; 9 mars

Författaren Enwer Karahan, 6 april

Kurdiska pressdagen, 22 april

Boken ”The Kurds: a nation of genocides”, 11 maj

Bokpresentation, ”Wedat Aydin”, 25 maj

Aktiviterna i bilder

Tio år efter Anna Lindh, Tensta Träff, 1 sept

Författaren Sidqi Hirori, 26 okt

Språkundervisning, 9 nov

Våldet hemma, 23 nov

