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Dette nummer af Bib-Hist er det første nummer, som kommer i digital form og som 

sendes ud til de medlemmer, der har oplyst sin mailadresse. De medlemmer, som 

ikke har mailadresse vil få Bib-Hist tilsendt i papirudgave.  

Disse ændringer blev annonceret i sidste nummer af Bib-Hist og sker, fordi 

portoudgifterne er steget gevaldigt – og fordi de fleste medlemmer alligevel har en 

mailadresse, som de bruger.  

 

Denne udsendelsesform bevirker også, at vi kan udkomme hyppigere, og dette 

nummer indeholder opslag om kommende arrangementer, og enkelte meddelelser.  

 

 

 

 

Korte meddelelser  

 

 

Oktober 2016 blev Dansk Bibliotekshistorisk Selskabs arkiv 1982-2015 overdraget til 

Det Kongelige Bibliotek. Arkivet består af 26 æsker og der er ingen klausuler eller 

begrænsninger knyttet til overdragelsen.  

 

På generalforsamlingen i 2016 besluttede man at justere kontingenterne, så der nu 

kun er to typer af medlemsskaber: 350 kr. for institutioner og 165 kr. for personlige 

medlemmer.   

 

Selskabets hidtidige adresse har været Birketinget, og den fremtidige adresse er nu:  

Søren Carlsen, Hovedgaden 20, 3220 Tisvilde.  

   

Som tidligere meddelt er ikke-medlemmer af selskabet meget velkomne til at deltage i 

vore arrangementer, dog mod betaling, 25 kr.  
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Kommende arrangementer  

 

 

Onsdag 19. april 2017, kl. 16:  

Direktør Svend Larsen, Det Kongelige Bibliotek:  

"Direktøren for det hele..." Om den fremtidige struktur for det nye Kongelige 
Bibliotek.  

Sted: Det Kongelige Bibliotek, Kulturarvsalen.  

Tilmelding til Bente Kaspersen, mail: bentek@mail123.dk senest 17. april 2017 

  

Torsdag 18. maj 2017, kl. 17 – ca. 17.45: 

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes i Akademikerhuset, Peter Bangs Vej 

30, 2000 Frederiksberg.  

Efter generalforsamlingen følger det faglige arrangement, hvor flere af 
Bibliotekarforbundets tidligere formænd causerer over deres formandsperiode. Det 

faglige arrangement er kl. 18-20, og alle er velkomne. Tilmelding til det faglige 

arrangement skal ske til Bente Kaspersen, mail: bentek@mail123.dk senest 15. maj. 

Endelig dagsorden udsendes senere.  

 

Fredag - lørdag 9. - 10. juni 2017 arrangerer Selskabet studietur til Flensborg og 
Slesvig: En kulturhistorisk rejse til Grænselandet, bl.a. med besøg på Dansk 

Centralbibliotek for Sydslesvig, Alter Friedhof med Istedløven og Gottorp Slot.  

Program, tilmelding mv. udsendes snarest.  

 

Tirsdag 12. september 2017, kl. 15:  

Forskningsbibliotekar Jakob Povl Holck fortæller om Herlufsholm-samlingen på 

Syddansk Universitetsbibliotek og de skjulte fragmenter:  

Gemt og glemt gennem århundreder ... lige indtil nu.  

Sted: Syddansk Universitetsbibliotek, Odense.  

Tilmelding til Bente Kaspersen, mail: bentek@mail123.dk senest 8. september.  

 
ISSN: 1603-1113   

ISSN: 1902-1828  

 

BIB-HIST er udgivet af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab. 

Redigeret af Bente Kaspersen (ansv.) og udsendt pr. mail uge 11, 2017  

 

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., for personlige medlemmer: 165 kr.  

 

Selskabets hjemmeside: www.bibliotekshistoriskselskab.dk  

Facebook: www.facebook.com/BibliotekshistoriskSelskab   
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