A10123
Den Fælleskommunale
Samling
for Vejle Amt.
1971 – 1975
Den fælleskommunale samling for Vejle Amt eksisterede i perioden 1.4.1971 – 31.3.1975 hvor
fællesskabet opløstes og samlingen indgik i den nystartede Amtscentral for
Undervisningsmidler.
Fællessamlingen havde til formål at tilvejebringe bøger og andet egnet biblioteksmateriale til
supplering af samlingerne i områdets skolebiblioteker samt at yde råd og vejledning i
materialernes brug.
Som medlemmer kunne – mod betaling af et bidrag - optages kommuner og skoleforbund
indenfor amtet ligesom ikke kommunale skoler, ungdoms- og efterskoler og andre
uddannelsesinstitutioner kunne blive medlemmer.
Samlingens styrelse bestod af 9 medlemmer. Desuden deltog bl.a. lederen af centralbiblioteket
som særlig sagkyndig i møderne, men uden stemmeret.
Materialerne bestod af klassesæt og emnesæt, men også af bøger i enkelte eller få
eksemplarer, herunder pædagogisk litteratur. Det bibliotekstekniske arbejde i forbindelse
med samlingen blev varetaget af centralbiblioteket. Samlingen havde til huse Horsensvej 39.
Leder af samlingen var Viggo Haar.
Det bemærkes at der parallelt med den amtslige samling eksisterede en kommunal
fællessamling for Vejle Kommune. Samlingen havde tidligere været placeret på
centralbiblioteket, men administreredes fra 1.1.1971 af den nyansatte
skolebibliotekskonsulent Erik Rasmussen (se i øvrigt nærmere herom i A10116, lbnr. 98).
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Forslag til midlertidige vedtægter for Den
Fælleskommunale Samling for Vejle Amt (Det
nye Vejle centralbiblioteksområde). Gældende
fra 1/4 1971 – 31/3 1972.
Dagsordner for styrelsesmøder i Den
Fælleskommunale Samling for Vejle Amt.
1971-1975.
Diverse papirer vedrørende eventuel oprettelse
af en fælleskommunal samling for Vejle Amt.
1966-1969.
Om fælleskommunale samlinger. Notat af
Svend Aage Petersen til Undervisnings- og
kulturudvalget under Vejle Amtsråd. 1970.
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Notat har som bilag vedtægt og budget for
Sydvestjyllands Fælleskommunale Samling.
Skolecentraler og Den fælleskommunale
Samling. Notat af Viggo Haar. 2002.
Anm.:
Notatet er udarbejdet af forhenværende
amtscentralleder Viggo Haar og skildrer
institutionernes virksomhed 1965-1975, d.v.s.
fra det tidspunkt hvor de forsvinder fra
folkebibliotekets regi og indtil de indgår i
Amtscentralen.
Placeret i A10126, lbnr. 16.
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