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Efter en forrygende sommer med rekordhøje temperaturer – som mange nok har 

nydt i fulde drag - og andre har kigget længelsfuldt efter nedbør til marker og haver – 

udkommer her et nyt nr. af Bib-Hist.  

Vi fortæller bl.a. om konstitueringen i Selskabets styrelse og om den nye hjemmeside, 

som er på trapperne. Og vi orienterer også om Selskabets kommende arrangement.  

   

På generalforsamlingen i maj udgik Ole Harbo af styrelsen og dermed også som 

formand for Selskabet. På styrelsens første møde efter generalforsamlingen skulle 

styrelsen konstituere sig – som blev således:  

Formand: Bente Kaspersen, næstformand: Bertil Dorch, kasserer: Søren Carlsen, 

sekretær: Hans Peter Rasmussen og redaktør af Bibliotekshistorie: Steen Bille 

Larsen. Ole Harbo indgår i redaktionsudvalget i Bibliotekshistorie.  

 

I Bib-Hist nr. 35 udsendte vi det foreløbige referat fra generalforsamlingen. På sit 

møde 17. august godkendte styrelsen referatet, og det udsendte referat er herefter det 

gældende.  

 

Næste arrangement:  

Styrelsen kunne holde sit første møde efter generalforsamlingen i august, og der 

besluttede man næste arrangement: julemødet torsdag 29. november kl. 17, hvor vi 

får mulighed for at besøge de hemmelige steder på Det Kongelige Bibliotek.     

Driftschef på Det Kgl. Bibliotek i København, Leo Poulsen, tager os med på en 

rundvisning krydret med gode historier fra forgangne tider i de dele af Det Kgl. 

Bibliotek på Slotsholmen, som der normalt ikke er adgang til.  
 

Der udsendes særskilt opslag om arrangementet – også med tilmeldingsfrist, og efter 

forslag fra et par medlemmer vil vi søge at finde et sted i nærheden af mødestedet, 

hvor de, der har lyst, kan mødes og spise sammen. Dette vil være for medlemmernes 

egen regning – men mere om det i opslag om arrangementet.  
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Ny hjemmeside  

Er meget snart på trapperne, og vi forventer den går i luften september/oktober. Men 

indtil videre vil vi fortsætte med at udsende meldinger til jer via mail.  

 
 

 

………………………………………………………………………………………………………..... 
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BIB-HIST er udgivet af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab. 

Redigeret af Bente Kaspersen (ansv.) og udsendt pr. mail uge 38, 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.bibliotekshistoriskselskab.dk  

Facebook: www.facebook.com/BibliotekshistoriskSelskab   
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