A 10110
Biblioteksbetjening af
fængselsafdelinger.

Allerede i 1930'erne fandt der en indirekte betjening sted af Vejle Arrest, idet arresten
overtog bøger, der var kasseret af Centralbiblioteket. Denne ordning afløstes imidlertid i 1965
af en aftale med Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvorefter centralbiblioteket indkøbte og
klargjorde materialer til de biblioteker, der blev indrettet for de indsatte i Vejle Arrest og
Statsfængslet i Nr. Snede.
Herudover har centralbiblioteket frem til 1973 på tilsvarende vis ydet biblioteksteknisk
bistand til Statens Arbejdshus i Sdr. Omme.
Fra 1997-1998 opgraderes biblioteksbetjeningen af Statsfængslet i Nr. Snede, hvorefter der
blev en ugentlig betjeningsdag ved en bibliotekar fra centralbiblioteket. På tilsvarende vis er
der nu en ugentlig betjeningsdag i Vejle Arrest. Den centrale figur i dette samarbejde blev
bibliotekar Hanne Thusgaard.

Lbnr År
1

1970-1979

Sign
v

Art

Bd. Pk. Læg

Overenskomst mellem Statsfængslet ved Nr. Snede og
Biblioteket for Vejle By og Amt. 1970-1979.

1

Anm.:

2

1975-1983

v

Overenskomsten er overtaget fra Silkeborg
Centralbibliotek 1970 i forbindelse med omlægning af
centralbiblioteksområderne.
Sagen indeholder en del papirer vedrørende Silkeborgs
betjening af Statsfængslet fra 1961-1970, herunder om
indretning af bibliotekslokale, samt om
overgangsforretningen til Vejle.
Aftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og
Kommunernes Landsforening om generelle
retningslinjer for betjeningen af provinsens arresthuse.
1975-1983.

1

Anm.:
Aftalerne er vedlagt de løbende lokale aftaler mellem
Vejle Arrest og Vejle kommune.

3

1965-1966

f

Vedlagt er desuden spørgeskema fra en
biblioteksstuderende om tilrettelæggelsen af
biblioteksbetjeningen af arresten. 1976.
Bibliotekstilsynet: Bibliotekssamarbejde mellem det
stedlige arresthus og folkebiblioteket. 1965-1966

1

Anm.:
Efter forhandlinger i 1965 mellem Direktøren for
Fængselsvæsnet og Biblioteksdirektøren aftaltes, at
der, med henblik på fastsættelse af en endelig ordning,
skulle foretages en faglig vurdering af
fangebogsamlingerne i arresthusene.

4

1945

k

Sagen indeholder derfor beskrivelse fra 1965 af
fængselsbiblioteket, som det så ud før samarbejdet med
BVBA påbegyndtes. Sagen indeholder ligeledes
meddelelse om den første årsbevilling (1.400 kr.) fra
Direktoratet for Fængselsvæsnet til indkøb af bøger til
arresthuset.
Korrespondance med Fængselsafdelingen i Nr. Snede
vedrørende opstilling af depot af kasserede bøger.
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1945.
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1965-1973

1961

k

k

k

9

1979

k

10

1983-1987

k

11

12

13

1988-1999

1996

1997

k

k/r

k

Anm.: Sagen henvistes til Centralbiblioteket i
Silkeborg.
Brev fra Fængselsafdelingen ved Nr. Snede. 1946.
Anm.: Fængselsafdelingen takker for de 200 bind
bøger man har modtaget ”til Hjøllund”.
Korrespondance vedrørende biblioteksbistand til
Statens Arbejdshus ved Sdr. Omme. 1965-1973.
Anm.: Betjeningen af Sdr. Omme overgik fra 1973 til
Esbjerg Centralbibliotek.
Regler udsendt af Justitsministeriet vedr.
administration af biblioteker for de indsatte. 1961.
Anm.: Reglerne er fastsat efter forhandling med
Statens Bibliotekstilsyn.
Kommunernes Landsforening: Aftale mellem
Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kommunernes
Landsforening om biblioteksbetjening af provinsens
arresthuse.1979.
Bibliotekstilsynet: Vederlag for biblioteksbetjening af
arresthuse 1983-1987.
Anm.: Rummer den årlige meddelelse fra
Bibliotekstilsynet om vederlagets størrelse. (Vejle
Arrest).
Direktoratet for Kriminalforsorgen: Meddelelse om
vederlag for biblioteksbetjening af arresthuse. 19881999.
Anm.: Rummer den årlige meddelelse fra Direktoratet
for Kriminalforsorgen om vederlagets størrelse. (Vejle
Arrest).
Regnskab vedr. betjening af Vejle Arrest 1995. 1996.
Anm.: Der var indkøbt for mange materialer i 1995 i
forhold til aftalen. Der redegøres for fejldisponeringen,
idet krav om yderligere betaling frafaldes.
Korrespondance vedrørende biblioteksbetjeningen af
Fængselsafdelingen i Nr. Snede. 1997.
Anm: Vedrører opgradering af biblioteksfunktionen
samt bibliotekets forslag til biblioteksløsning for
fængselsafdelingen.
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