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Kommende arrangementer
Onsdag 19. februar kl. 17 – Forsvarets Bibliotek
besøger vi Forsvarets Bibliotek på Kastellet med rundvisning og fortælling om
bibliotekets virke - og vi får forevist nogle af bibliotekets sjældne værker.
Mødet forventes at vare ca. 2 timer.
Selskabet har for flere år siden været på besøg på Det Kongelige Garnisionsbibliotek
(KGB), men medlemmerne får nu mulighed for at se og høre om det fælles bibliotek
for alle værn.
Kort uddrag fra nettet om biblioteket:
Forsvarets Bibliotek (FBIB) er Forsvarets værnsfælles forskningsbibliotek, og dækker
det militærfaglige, krigshistoriske og sikkerhedspolitiske emneområde. Det er
resultatet af en sammenlægning af værnsbibliotekerne for Marinens Bibliotek (MAB),
Hærens bibliotek (Det Kongelige Garnisonsbibliotek, KGB) og Flyvevåbnets
Bibliotek (FLB).
Beslutningen om sammenlægning af de tre biblioteker blev truffet i sommeren 2009
af Forsvarschef admiral Tim Sloth Jørgensen, og i maj 2010 åbnede FBIB for
offentligheden. Formålet med FBIB er at øge servicen overfor Forsvarets studerende
og ansatte i et tidssvarende biblioteksmiljø.
Mødested: Kastellet 46, 2100 København Ø
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2013 blev den gamle bogsamling på biblioteket i Maribo flyttet til Stiftsmuseet i
Maribo, som er en del af Museum Lolland-Falster. Derved kom samlingen under
museumsloven, der bl.a. beskriver musernes opgaver som: indsamling, registrering,
opbevaring, forskning og formidling. Bogsamlingen indgår i en udstilling, der har
hovedvinkel på Oplysningstiden, og derved sættes samlingen ind i en historisk og
samfundsmæssig sammenhæng.
Det – og et besøg på Reventlow Museet, hvor familien Reventlow levede efter
Oplysningstidens tanker – får Dansk Bibliotekshistorisk Selskabs medlemmer
mulighed for at se og høre nærmere om ved en arrangeret tur til Maribo og omegn
lørdag 14. juni 2014.
Der udsendes nærmere besked om denne tur, men flere konkrete meldinger lægges
efterhånden på Selskabets hjemmeside og på facebook.

Afholdte arrangementer

36 personer deltog i Selskabets julearrangement 27. november på Niels Bohr
Instituttet og det var – som sædvanligt – et spændende besøg, hvor historien om Niels
Bohr og instituttet blev fortalt, samt selvfølgelig også hovedtankerne i Bohrs teorier.
Til illustration af disse er fremstillet små modeller, som kan være gode gaveideer.
Modellerne kan bl.a. købes i Diamantinformationen i Den Sorte Diamant.
Arrangementet 22. oktober på Det Kongelige Bibliotek om pligtaflevering var også et
tilløbsstykke. Godt 30 personer deltog og Steen Bille Larsen samt personale fra
pligtafleveringens Modtagelse og fra Småtryksamlingen fortalte om historien bag
pligtafleveringen og om de forskellige typer af materialer, som i tidens løb indgår som
pligtafleveringsmateriale.
Vi ved godt, at trykt materiale pligtafleveres, men at plakater, små lokale foreningers
foldere også indgår som pligtafleveret materiale – hvis det afleveres, fik vi meget mere
forklaring om, end vi måske vidste på forhånd. Og vi fik også fortalt om de særlige
udfordringer ved at KB nu også indlemmer sites fra nettet. Et emne, der bl.a. har
krævet og fremtvunget lovændringer.
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Selskabets styrelse søger hele tiden at finde nye og spændende emner til foredrag,
rundvisninger, studieture mv. og vi operere med en idebank, som vi kigger på,
arbejder med og fylder på.
Til medlemmernes orientering bringer Bib-Hist her et uddrag af denne idebank – og
modtager gerne flere emner – uden at vi dog kan love at realisere forslagene:
Danske emner
 Besøg i Esrum kloster
 Biblioteket på Overgaard ved Mariager Fjord.
 Det nye indhold af Statsbiblioteket. Fra overcentralkatalog til Summa.
 Herluf Trolle og Birgitte Gøyes Bibliotek på Herlufsholm ved Næstved.
 Valdemar Slot
 Odense
 Opsøgende biblioteksvirksomhed gennem tiderne.
 Life’s Bibliotek
 Sorø
 Dronningens Håndbibliotek
 Roskilde Kloster
Grænselande
 Helsingør-Helsingborg
 Studietur til grænselandet Tyskland-Danmark
Udlandet
 Sct. Petersborg
 Berlin
 Biblioteker i London
 Helsingfors Universitets- og Nationalbibliotek og Alto’s bibliotek
 Cambridge
 Leipzig / Weimar
 Wolfelbüttel
===================================================================
Links til bibliotekslitteratur:
I tidsskriftet Rambam : tidsskrift for jødisk kultur og forskning, nr. 22, 2013, s. 60-73
har Dr. Hist. Eccl. Helge Clausen en artikel: Jødisk bogkultur og jødiske biblioteker i
Danmark. En spændende artikel, som fortæller en særlig vinkel af dansk
bibliotekshistorie.
===================================================================
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Biblioteksjubilæum i Næstved

Næstved Bibliotek kunne i begyndelsen af december 2013 fejre sit 100 års jubilæum
og – som de selv skriver på bibliotekets hjemmeside – er det dermed et af landets
yngste købstadsbiblioteker. Næstved Bibliotek startede som et privat initiativ i en
kælder under en af byens skoler. Siden er institutionen vokset kraftigt. I 1913 var der
800 bøger på hylderne, nu er der over tre hundrede tusinde emner til udlån.
I begyndelsen af 2013 annoncerede Næstved Bibliotek efter historier om biblioteket,
og de modtog en del udsagn og beretninger, som i et uddrag vises på sitet:
www.itu.dk/people/mlop/jub6
Meget har ændret sig siden 1913. På siden ses en kort beskrivelse af bibliotekets
historie, som i dag har udviklet sig til et nyt og spændende og innovativt folkebibliotek
med masser af nutidens mange muligheder – hvilket bl.a. kan læses ud af bibliotekets
nuværende navn: Næstved Bibliotek & Borgerservice.
===================================================================
Med dette nummer ønskes alle medlemmer af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab et
rigtigt godt nytår og velkommen til flere gode arrangementer i 2014, hvoraf det første
allerede omtales i dette nummer – se side 1.
Husk tilmelding!
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