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ECMI’s bibliotek er en uafhængig samling bøger 
og tidsskrifter. Med mere end 3000 værker, der 
dækker mange aspekter og temaer  om mindretal. 
Denne meget specialiserede samling tilbyder alle 
interesserede  adgang til et utal af materialer på over 
20 sprog omkring inter-etniske forhold, sproglig og 
kulturel mangfoldighed og etniske konflikter i Europa. 

Biblioteket består af en  afdeling med referenceværker 
og et stort antal af offentliggjorte og endnu ikke 
offentliggjorte rapporter specielt med fokus på 
international lov. Som noget særligt har ECMI’s 
bibliotek en unik og stadigt voksende samling af 
årsrapporter fra ombudspersoner fra hele verden  samt 
en række aktuelle tidsskrifter og avisabonnementer, 
som reflekterer ECMI’s interdisciplinære forskning. 

Flensburg

... hvad er ECMI’s bibliotek?



... hvornår og hvorfor blev  
ECMI’s bibliotek grundlagt?

ECMI’s bibliotek blev grundlagt i 1997 for at kunne 
tilbyde en biblioteks- og informationstjeneste der 
svarede til ECMI uddannelses- og forskningsbehov, 
men også for at kunne informere offentligheden 
om mindretal. Der findes kun meget få bliblioteker 
i verden der udelukkende beskæftiger sig med 
mindretalsspørgsmål, hvilket gør ECMI’s bibliotek 
enestående på området. Forskere og studerende fra 
hele verden benytter vores biblioteksressourcer til 
deres forskning og vores gæstebog har hilsner fra 
Japan, Frankrig, UK, Letland, Belgien, USA, Tyskland, 
Danmark og Norge for bare at nævne nogle.    

Mindaugas Kuklys, ECMI Librarian

... hvor finder jeg  
ECMI’s bibliotek??

ECMI’s bibliotek er tilgængeligt for medarbejdere, 
studerende og offentligheden og kan findes ved 
siden af Den Slesvigske Samling på Dansk Central-
bibliotek i Flensburg, Norderstrasse 59. 

Bøgerne kan ikke udlånes, men kan benyttes på 
biblioteket på følgende tidspunkter: 

Mandag – fredag:  9-19
Lørdag:  9-14

ECMI’s bibliotekar Mindaugas Kuklys træffes per 
telefon: +49 461 14149 61 eller
e-mail: kuklys@ecmi.de

... hvad tilbyder  
biblioteket online?

I ECMI’s frit tilgængelige onlinekatalog 
”Online Public Access Library Catalogue”  

(OPAC) kan forskere  søge på titler, 
forfattere eller stikord. Mange af vores ikke-
engelsksprogede titler er oversat til engelsk med en 

kort  sammenfatning. Har man brug for materialer 
man ikke kan finde i kataloget kan man finde nyttige 
og relevante links i ”Gateway to World Libraries” 
som står frit til rådighed. Skulle man have brug for 
mere hjælp tilbyder vi servicen ”Ask a Librarian”, 
hvor man overalt i verden kan stille spørgsmål til 
mindretalslitteratur. Vores bibliotekar svarer normalt 
indenfor 24 timer. Vores ”Enriched Link Database” 
tilbyder en liste over udvalgte kategoriserede 
links med informationer om hvert enkelt link, som 
f.eks. kildens institutionelle tilhørsforhold, om det 
indeholder tekst der kan downloades, relevant 
statistik og regeringsdokumenter.  

ECMI Library Catalogue
http://www.ecmi.de/information-services/library/

Gateway to World Libraries
http://www.ecmi.de/information-services/gateway-to-world-libraries/

Ask a Librarian
http://www.ecmi.de/information-services/ecmi-library/ask-librarian/

Enriched Link Database
http://www.ecmi.de/information-services/enriched-links/


