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Med dette nummer af Bib-Hist runder vi året 2018 af – et år med mange gode 

oplevelser i Selskabet, og et år med forandringer. Vi har været på besøg i Enigma, på 

tur til Dragør, på KB rundt i nogle af de hemmelige steder, som publikum normalt 

ikke har adgang til, og på Institut for Informationsformidling, hvor vi også havde 

generalforsamling.  

På generalforsamlingen stoppede Ole Harbo som Selskabets mangeårige – og 

inspirerende formand – og Selskabets styrelse gik efter sommerferien i gang med de 

mange spændende opgaver.  

 

En af dem var at få den nye hjemmeside gjort klar til release – det skete i oktober, og 

vi satser på at den vil blive meget mere brugbar og dynamisk, end den hidtidige. Vi 

arbejder fortsat på mulige forbedringer, men medlemmerne er også velkommen til at 

bidrage – bl.a. tager vi gerne imod billeder, som ikke er belagt med copyright. Gerne 

billeder af biblioteker – bygninger, indretning mv. – som kan fortælle en god historie. 

Vær opmærksom på, at hvis der er personer på billederne, skal de have givet 

samtykke til, at billedet kan bringes i Bib-Hist.  

 

En anden forandring er, at vi prøver – hvor det er muligt – at arrangere fælles spisning 

efter et arrangement. Dette fordi flere af vore medlemmer ikke kan nå hjem inden for 

normal spisetid, og fordi det kan være hyggeligt at samles over et måltid. Hvor det kan 

lade sig gøre, søger vi at finde et sted i nærheden af, hvor vi har et arrangement eller i 

nærheden af et trafikalt knudepunkt (Hovedbanegården, S-tog, Metro) og til en 

rimelig pris – omkring 200 kr. for et måltid.    

Vi forsøgte dette, da vi 29. november var på de hemmelige steder i KB – og stort set 

alle sluttede sig til den fælles spisning på Restaurant Rizraz – dvs. vi var ca. 25 

personer. Indtil videre en god start – tak for jeres tilslutning.  

 

Bibliotekshistorie nr. 13 skulle have været udsendt inden jul, men en teknisk fejl hos 

trykkeriet har bevirket, at den er forsinket. Det beklager vi – det havde været en god 

og opbyggelig læsning i juledagene – men den forventes at blive udsendt først i det nye 

år.   
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Aktiviteter i 2019  

Styrelsen er godt i gang med planlægning af aktiviteter i 2019. Det første sker onsdag 

6. februar kl. 15.30-17, hvor vi skal på besøg i Rigshospitalets Bibliotek og bl.a. høre 

om Bøger, der hjælper med at finde det raske frem i mennesker.  Opslag om 

arrangementet med info om tilmelding mv. udsendes senere.   

Flere andre arrangementer er i støbeskeen, og melding herom udsendes, så snart vi 

har datoer mv.  

 

Privatlivspolitik  

Selskabet har fået udarbejdet en privatlivspolitik, som nu ligger på hjemmesiden. 

Politikken sikrer, at Selskabets medlemsoplysninger ikke misbruges.   

Hjemmesiden kan ses på www.bibhist.dk  

 

Med dette sendes alle medlemmer ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår, 

hvor vi håber, at flest mulige mødes til bedst mulige arrangementer.  

 

På styrelsens vegne 

Bente Kaspersen 
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BIB-HIST er udgivet af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab. 

Redigeret af Bente Kaspersen (ansv.) og udsendt pr. mail uge 51, 2018.  

 

Indmeldelse sker til kasserer Søren Carlsen, Hovedgaden 20, 3220 Tisvilde.  

Mail: sca@dethulehus.dk Mobil: 5192 5572.    

Kontingentet indbetales til kasserer efter opkrævning er modtaget.  

Medlemskab koster for institutioner: 350 kr.  

Personlige medlemmer kan vælge mellem 2 satser:  

170 kr. hvor man får Bibliotekshistorie tilsendt – eller  

110 kr. hvor Bibliotekshistorie kan udleveres ved et af Selskabets arrangementer.  

 

Selskabets hovedadresse: c/o Søren Carlsen, Hovedgaden 20, 3220 Tisvilde.  

Selskabets hjemmeside: www.bibhist.dk  

Facebook: www.facebook.com/BibliotekshistoriskSelskab 
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