
 

TIDLIGERE ARRANGEMENTER 

 

Skatte i Det Kgl. Bibliotek – 

Bibliotekaruddannelsernes 

udvikling gennem 100 år, fra 

teknik til teori. – Arkivering af 

digitale materialer, fra start til 

nu – Den nye digitale udgave af 

Trap Danmark. – Københavns 

Universitetsbiblioteks 

samlingshistorie –Ida Bachmann 

(1900-1995), en 

foregangskvinde for 

bibliotekssagen. – I front for 

Bibliotekarforbundet, historien, 

nutiden, fremtiden – 

Herlufsholm-samlingen på 

Syddansk Universitetsbibliotek 

og de skjulte fragmenter: Gemt 

og glemt gennem århundreder... 

lige indtil nu – Folketingets 

Bibliotek – ENIGMA, Museum 

for Post, Tele og 

Kommunikation, 

Bibliotekshistorisk byvandring i 

skipperbyen Dragør; den lille by, 

bibliotekssagen og forfatterne 

 

Studieture til bl.a. Flensborg, 

London og Wien 

 H 

DANSK 

BIBLIOTEKS-
HISTORISK 
SELSKAB 
 
FORSTÅ NUTIDEN VED AT 
LÆRE AF HISTORIEN 

 

Helliggejst Folkebibliotek, Helligåndshuset 1935 

Damgaard, Holger (1870-1945) fotograf 

Det Kgl. Bibliotek, Billedsamlingen 

 

Det Kgl. Biblioteks udlånsskranke, 1914 

Det Kgl. Bibliotek, Billedsamlingen 



 

 

 

 

 

 

Gamle biblioteker, digitale biblioteker, nye 

biblioteker, informationsspredning, sjældne 

samlinger, internettet. Det hele er os! 

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab har til 

formål at: 

• Udbrede kendskabet til og interessen for 

bibliotekernes og informationsspredningens 

historie med særligt henblik på danske 

forhold. 

• Fremme bibliotekshistorisk forskning. 

• Tilskynde til indsamling og bevaring af 

bibliotekshistorisk materiale og 

dokumentere informationsspredningens 

historie. 

DET FÅR DU SOM MEDLEM 
 

Selskabet arrangerer foredrag, besøg og 

studieture ”bag murene” på institutioner og 

biblioteker i hele Danmark og i udlandet. 

Du modtager løbende alle udgivelser i 

skriftrækken Bibliotekshistorie, som 

udkommer ca. hver andet år med nye syn 

på vores historie. 

Du modtager medlemsbladet Bibl-Hist, hvor 

du kan holde dig ajour, og som udkommer 

digitalt ca. fire gange årligt. 

 

Som medlem er du bedre rustet til at 

forstå nutidens udfordringer. 

 

 

BLIV MEDLEM AF DANSK 
BIBLIOTEKSHISTORISK 
SELSKAB 

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab er for 

alle med interesse for kulturhistorie. 

 

KONTAKT KASSEREREN: 
Søren Carlsen: sca@dethulehus.dk 

 

FIND OS PÅ:  
www.bibhist.dk 

 

FØLG OS PÅ: 
https://www.facebook.com/Bibliotek

shistoriskSelskab/ 

 

 

DANSK BIBLIOTEKSHISTORISK SELSKAB  -  WWW.BIBHIST.DK   -   HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BIBLIOTEKSHISTORISKSELSKAB/ 

Kvindelig Læseforening 

Riise, Frederik (1863-1933) fotograf 

Det Kgl. Bibliotek, Billedsamlingen 

Det Kgl. Biblioteks ”Store Sal” i det senere 

Rigsarkiv 

Hendriksen, Rasmus Frederik (1847-1938) xylograf 

Det Kgl. Bibliotek, Billedsamlingen 

https://www.facebook.com/BibliotekshistoriskSelskab/
https://www.facebook.com/BibliotekshistoriskSelskab/

