
Somali



Kart over Somalia



Språket

� Tilhører den kusjittiske språkfamilien 

� Mellom 12 og 16 millioner brukere

� Latinsk alfabet

� Store grupper somalitalende i eksil

� Snakkes primært i Somalia, men også i Djibouti, Etiopia, Jemen og Kenya

� Standardisert skriftspråk så sent som i 1972 



Somaliere i Norge

� Litt over 30 000 i Norge

� Svært ung befolkning

� Mange har kort botid i Norge

� Få har videregående skole eller høyere utdanning

� Lavest sysselsetting og høyest arbeidsledighet av innvandrergruppene i 
Norge



Somali bokproduksjon og litteratur I

� Få utgivelser

� Skrevet og utgitt i eksil

� Svært lite oversatt litteratur

� Tre fagområder der det blir utgitt en del bøker:
– Islam 
– Somalisk historie
– Somali språk

� Tospråklige bøker for barn



Somali på DFB

� Bøker
– 358 titler for voksne - 3700 eksemplar
– 284 titler for barn – 3400 eksemplar

� Fordeling fag/skjønn: 60/40

� Litt lydbøker og noen få DVD-er



På norsk

� Nuruddin Farah
– Den mest kjente somaliske forfatteren
– Bor i Sør-Afrika og skriver på engelsk
– Har vunnet mange internasjonale priser 
– Er oversatt til en rekke språk

� På norsk 
– Sprukne landskap (1988)
– Lenker (2005)
– Knuter (2011)
– Knokkelkors (2013)



DFB
Våre samlinger på dari og pashto



Dari og pashto

� De to offisielle språkene i Afghanistan.

� Pashto og dari ble erklært som nasjonalspråk i 1936.

� Begge tilhører den iranske grenen av den indoeuropeiske 
språkfamilien.

� Både pashto og dari skrives med det arabiske alfabetet.



Kart over over de områdene i Afghanistan som 
snakker dari, pashto og andre språk



Dari

� Dari  er en variant av persisk.

� Rundt 50 % av befolkningen i Afghanistan snakker dari.



Pashto

� Pashto snakkes av pashtunere, som er en av de største 
folkegruppene i landet.

� Ca. 35 % av innbyggerne i Afghanistan snakker pashto.



Andre språk i Afghanistan

� Afghanistan har en rekke ulike folkegrupper med vidt forskjellig 
språklig, religiøs og etnisk tilhørighet. 

� En stor del av befolkningen er tospråklige.

� Dari fungerer som et felles språk for de ulike folkegruppene i 
Afghanistan.



Afghanere i Norge

� Ca. 12 000 afghanere i Norge



Dari-samlingen på DFB

� 230 titler for voksne

� 60 titler for barn

� 78 % titler for voksne  22 % for barn



Dari voksenbøker, mest utlånt

Wais, M.E. Zanjīr-i 'ishq:  Kjærlighetsroman

Khāvarī, Muḥammad Javād Qiṣṣah'hā-yi hazārah'hā-yi afghānistān: Folkefortellinger fra Hazarajat-
regionen

Revāyāt va latifehā:  Vitsebok

Niyazmand, Abdullah Latifehā va hakāyāte shirin Būhlol āqel:  Vitser og humoristiske noveller

Shujā'ī, Siyyid Isḥāq Sipīdār'hā-yi gumshudih: Noveller

Chi konam āadatam shode? Humoristiske fortellinger

Dehzad, Najibullah Majmua-e tanz, tavalūd haūla:  Humoristiske fortellinger

Muḥammadī, Muḥammad Tu hīch gap nazan: Noveller

Golzar-e latāyeif ya qatqatak : Vitser og humoristiske fortellinger

Khalīlī, Khalīl Allāh Ās̱ār-i Harāt:  Fagbok, afghansk historie



Dari barnebøker, mest utlånt
Panj afsāne:  Utdrag av persiske klassiske fortellinger

Dah hykāyat: Utdrag av persiske klassiske fortellinger

Muḥammadī, M.H. Dukhtar-i āftāb va dīv-i sīyāh:  Eventyr

Pīrmard va bachchihā-yi ū:  Billedbok om en gammel manns frustrasjon 
over sine sønners atferd

Qesehā va masal-hā: Utdrag av persiske klassiske fortellinger

Mard va namard: Fortelling fra Tusen og en natt

Asl-i mūzū: Utdrag av persiske klassiske fortellinger

Afsāne-hā: Eventyr

Hasht behisht: 8 eventyr basert på Shuk ūhī Marāghah' ī's diktsamling fra 
1903

Suhaylā, Ṭayyibah Burīyā bāf:  Billedbok om en gutt som er flink til å lage sivmat ter



Pashto-samlingen på DFB

� 269 titler for voksne

� 75 titler for barn

� 77 % titler for voksne 23 % for barn



Pashto voksenbøker, mest utlånt

De sarw zarw wneh: Humoristiske anekdoter om Mulla Nasr al-Din

Ḥijāzī, Nasīm Wrasty jagṛeh: Roman 

Tanzoneh : de naṛy la goṭ goṭ sakhah: Vitsebok

Steinbeck, John Marghalara'h: Roman: The pearl

Ḥijāzī, Nasīm De ghazi dastan. B.3.: Noveller

'Āmir, Waṛmah Sabā Da wārwrey laman: Noveller

Ḥijāzī, Nasīm Kaisar aw Kusra. B. 1.: Historisk roman

Limb, Kristina De Afghanistan yad shutone: Reiseskildring fra Afghanistan

Qāz̤y Sa'īd, Parvez Shaitān pah paryow tūkī: Roman. Tittelen betyr: Djevelen står i veien for 
mennesker

Ṣābir Ḥayāt, Arbāb M. Da wiṣāl pah intiẓār: Diktsamling



Pashto barnebøker, mest utlånt
Nāṣirī, Naẓīfah Da Zuhal kisah:  Billedbok. Historie om ei jente 

som har veldig lyst til å gå på skolen

Moranay minah: Billedbok. Tittelen betyr: Moderlig kjærlighet

Suhaylā, Ṭayyibah Dre ghwāyān aw lewah:  Billedbok. Tittelen betyr: De tre kyrne 
og ulven

Waṛah merghey:  Billedbok. Tittelen betyr: Den lille fuglen

Lāyiq, Lāyiqzadah Rāzay chy bīyā wakhāndo:  Humoristiske fortellinger

Suhaylā, Ṭayyibah Da zmaray aw kilīwāl kīssah:  Billedbok. Tittelen betyr: Løven og 
vedhuggeren

De Sinbad Pyshe:  Tittelen betyr: Sinbads reiser

Zmaray aw ghulam:  Billedbok. Tittelen betyr: Løven og tjeneren

Kwenḍah ṣhażah aw pishakah:  Tittelen betyr: Enken og katten



Bokproduksjonen i Afghanistan

� Liten bokprodusjon

� Lite å få tak i av andre mediatyper



Kjenner du Pippi Langstrømpe? Nå på pashto!



Lydbok med norske folkeeventyr, nå også på 
pashto



Klokken fem om ettermiddagen



Bøker om/fra Afghanistan på norsk
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Khaled Hosseini

� Født i 1965 i Kabul



Khaled Hosseini 



Atiq Rahimi

� Fodt i 1962 i Kabul



Atiq Rahimi

� 2001                                              2009



DFB
Den arabiske samlingen



Arabisk språk

� Tales av ca. 300 millioner.

� Et språk i den semittiske språkgruppen, nært beslektet med 
hebraisk.

� Består av 1 skriftlig standard versjon (fous-ha) og mer enn en 
titalls dialekter  .



Kart over land som har arabisk som offisielt språk



Den arabiske samlingen på DFB – Les for å lære!

� 3100 titler for voksne, 1560 titler for barn

� Overvekt av fagbøker, kun 40% av samlingen er skjønnlitteratur

� Topp 10 listen gjennspeiler større interesse for faglitteratur



Sosialrealismen dominerende trend i 
skjønnlitteraturen



Dikt



Arabisk faglitteratur – historie, politikk og religion



Arabisk for barn og unge



Film, musikk og lydbøker



Russisk



Hvem leser russisk?

� Latvia, Litauen, Estland, Ukraina, Belarus, Kasakhstan, 
Usbekistan, Tadsjikistan, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, 
Hviterussland, Turkmenistan

� Ca. 15 000 russere i Norge

� Nordmenn



Boksamlingen

� Stor, aldrende og svært populær

� Ca. 4 300 titler – 9 500 eksemplarer

� 23 % barn - 77 % voksne

� 27 % faglitteratur – 73 % skjønnlitteratur



Nyere trender i russisk litteratur

� Kvinnelige forfattere

� Samfunnsorientert � tilbakeskuende og analyserende

� Nostalgisk og pessimistisk

� Stor bredde



Film

� Film
– God filmproduksjon
– Nye filmer, gamle tider
– Klassiske filmer fra Sovjettiden fortsatt populært
– Andre verdenskrig er populær tema
– Mange barnefilmer, men de fleste er gamle



Musikk og lydbøker

� Musikk
– Variert musikksamling, men lavt utlån

� Lydbøker
– En del titler for både voksne og barn
– Påfallende lavt utlån, særlig for voksne



Russisk på norsk

� Cappelen Damms Petrusjka-serie



DFB
Den polske samlingen







Hva har vi på polsk

• Titler for barn: ca. 850, 3 eks av hver tittel

• Titler for voksne ca. 2000, 2 eks av hver tittel

• 20 % av samlingen er 10 år eller eldre

• Sammensetning fag/skjønn: 25/75

• Film

• Musikk

• Lydbøker



Polske barnebøker



Polsk på norsk

E.E. / Olga Tokarczuk
Erna Eltzner, 14 år, faller besvimt i gulvet, og forteller senere at hun har sett morfaren i et syn. Det blir 
innledningen til en tid med spiritistiske seanser og Freud-inspirerte analyser – inntil en stor forandring skjer. 
En original og intelligent roman fra ung polsk forfatter. 

Verdens ende i Breslau / Marek Krajewski

Psykologisk thriller med handling fra 1920-årene. Degenererte aristokrater, vakre kvinner, morfinister, etc.


