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Danmarks Biblioteksforenings
Udstillingsbibliotek 1928-1938.
Om Danmarks Biblioteksforenings udstillingsbibliotek skriver Hvenegaard Lassen i ”De
danske folkebibliotekers historie (side 292ff):

"På De jyske Landboforeningers ungskue i Hjørring 1921 havde bibliotekar Favrholdt
indrettet en udstilling af landbrugslitteratur i et telt på dyrskuepladsen. Det vakte en del
opmærksomhed, og noget lignende blev i de følgende år gjort flere steder. Ved ungskuet i
Vejle 1926 var der af bibliotekar Aa. Bredsted arrangeret en almindelig biblioteksudstilling,
der skulle virke som reklame for de eksisterende biblioteker og tilskynde til oprettelse af nye.
På grundlag af de dér indhøstede erfaringer foreslog Bredsted i biblioteksfunktionærernes
gruppemøde på årsmødet i Sønderborg 1926, at Danmarks Biblioteksforening skulle anskaffe
et permanent Udstillingsbibliotek, der kunne anvendes ved de mange dyrskuer landet over.
Foreningen gik ind på tanken, og der nedsattes et udvalg med Bredsted som formand til at
ordne sagen. I 1928 var biblioteket færdigt. Det bestod af 600 bind, hvoraf de 400 dannede et
lille mønstersognebibliotek, medens de 200 var landbrugsbøger. Desuden var der trykt 3
boglister til masseuddeling...... Biblioteket blev livligt brugt, ikke alene på dyrskuer, men også
ved andre lejligheder.... Gennem et forslag af Banke kom man ind på også at anvende det som
"forsøgsbibliotek", således at det for nogle måneder udlåntes til steder, hvor der intet
bibliotek fandtes, med tilladelse til at benytte det, som om det var stedets eget bibliotek. Man
håbede så, at befolkningen derigennem skulle få så megen smag for et bibliotek, at den
besluttede sig til selv at oprette et, når "forsøgsbiblioteket" igen skulle afleveres. Dette skete
virkeligt også i de fleste tilfælde".
Når Vejles arkiv er så rigt på arkivalier omkring udstillingsbiblioteket skyldes det naturligvis,
at Bredsted var initiativtager og formand for udvalget. De øvrige medlemmer af udvalget var
Carl Thomsen (Esbjerg, fra 1933: Århus) og Harald Hvenegaard Lassen (Odense).
Udstillingsbiblioteket havde hjemsted på Esbjerg Centralbibliotek.
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Anm.: Udstillingsbiblioteket havde hjemsted på
Centralbiblioteket i Esbjerg. Reglerne underskrevet af
Aage Bredsted (fmd), H. Hvenegaard Lassen og Carl
Thomsen. Ca. 1927?
Carl Thomsen, D.B.F.s Udstillingsbibliotek. 1926.
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Anm.: Oplæg fra den nedsatte arbejdsgruppe
vedrørende etablering af udstillingsbibliotek.
Korrespondance vedrørende Danmarks
Biblioteksforenings Udstillingsbibliotek. 1926-1938.
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10: 1926-1927.
11. 1928.
12: 1929-1930.
13: 1931-1932.
14: 1933-1934.
15: 1935-1936.
16: 1937.
17: 1938.
Driftsregnskab vedrørende Danmarks
Biblioteksforenings Udstillingsbibliotek 1933-1934.
Årsberetning til Danmarks Biblioteksforening
vedrørende forsøgsbiblioteket 1933-34, 1935-36 og
1936-37.
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Vedrører bl.a. forsøgsopstillinger i Øster Nykirke (Vejle
Amt), Bromme (Sorø), Bramminge, Lemvig, Nr. Rind
og Ulbjerg (Viborg), Skive, Odense, Esbjerg, Tistrup,
Tversted (Hjørring).
Håndskrevne notater vedrørende udstillingsbiblioteket.
U.å.
Katalog over nyere Landbrugslitteratur. Udgivet i
Anledning af Ungskuet i Vejle 1926 af Boghandlere i
Vejle. Vejle, 1926.
Forslag til Fortegnelse over Bøger i
Forsøgsbibliotekerne. Ca. 1928-1938.
Danmarks Biblioteksforenings Udstillingsbibliotek.
Kataloger 1928-1938.
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Anm.: Indeholder:
Katalog over et udvalg af bøger, som kan lånes igennem
ethvert Bibliotek i Aarhus Amt. 1936.
Anm: Kataloget er med blyant mærket
„Udstillingsbiblioteket“ og forsynet med en række
håndskrevne tilføjelser og kommentarer (Bredsted?).
Katalog. Uden årsangivelse. Indeholder desuden forslag
til tilføjelser til kataloget.
Sognebiblioteket.1928.
250 Bøger for Sognebiblioteker. 1938.
Landbrugsbiblioteket. Landbrug i Almindelighed (to
udgaver).
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Børnebøger.
Liste over tilsendte gaveeksemplarer til
Udstillingsbiblioteket. U.å.
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