A 10140
Centralbiblioteksvirksomhed.

Da Biblioteket for Vejle By og Amt blev etableret i 1907, lå det i bibliotekets navn, at man
ønskede at tilbyde biblioteksbetjening til amtets borgere. Indledningsvis havde navngivningen
præg af en hensigtserklæring og indebar primært, at biblioteket i Vejle også kunne benyttes
af udenbys boende. Arbejdet overfor oplandets biblioteker blev reelt først til noget, da Vejle i
1914 udnævnes til centralbibliotek.
I det første år var arbejdet overfor sognebibliotekerne endnu begrænset, da Hvenegaard
havde fuldt op at gøre med at reorganisere og udvikle biblioteket i Vejle. Men han tog hurtigt
fat på også at udvikle samarbejdet med områdets biblioteker. Samarbejdet skete gennem
sognebibliotekernes rekvisitioner fra centralbiblioteket. Men det kunne også ske i form af lån
af depoter på 10-30 bind fra centralbibliotekets vandrebogsamling. Hertil kom rådgivningen:
Der havde hele tiden fundet en direkte rådgivning sted af de mindre biblioteker omkring
oprettelse og reorganisering af samlinger, når bibliotekerne anmodede om assistance. Dette
samarbejde udvidedes, da Hvenegaard i 1916 indkaldte til møde for bibliotekerne i amtet
”som et nyttigt Led i Samarbejdet mellem Amtsbiblioteket og Sognebogsamlingerne”.
Møderne fortsatte i biblioteksforeningens regi. Her var en gennemgang af årets bogudgivelser
samt et fagligt foredrag faste programpunkter på foreningens generalforsamling.
Som det fremgår af brevvekslingerne, er det centralbibliotekaren selv, Hvenegaard og
derefter Bredsted, der står for dette arbejde. Det er bibliotekslederen, som er
sognebibliotekernes naturlige kontaktperson på Centralbiblioteket. Ikke kun Hvenegaard
men også Bredsted lagde et betydeligt arbejde i denne oplandsvirksomhed. En side af
Bredsteds arbejde var hans forsøg med udstillingsbibliotekerne (se A 10131), der havde til
formål at reducere antallet af biblioteksløse sogne og som ledte over i etablering af
startbibliotekerne (se A 10132). I slutningen af 30-erne overtages samarbejdet med
sognebibliotekerne i stigende grad af vicebibliotekar Oluf Abitz, der i et interview (opbevaret
på det Kgl. Bibliotek) giver et morsomt og levende billede af arbejdet (A 10140, lbnr. 265)
Centralbiblioteksområdet ændredes, da Kolding blev centralbibliotek i 1924 og ændredes
endnu engang, da Horsens i 1937 ligeledes fik status som centralbibliotek.
I 40-erne og 50-erne foregik meget af støtten til deltidsbibliotekerne gennem de
fællesbogsamlinger, som centralbiblioteket med bidrag fra de deltagende biblioteker
udbyggede (se A 10121 og A 10122) ligesom materialevalget fortsatte som en del af
biblioteksforeningernes mødevirksomhed. Udlånet fra centralbibliotekets samlinger og
fællesbogsamlingerne blev formidlet via den bogbilsordning, der blev en realitet fra 1937 (se
A 10141). Med de tre-fire årlig besøg på de enkelte deltidsbiblioteker fik ordningen stor
betydning for en intensivering af samarbejdet og opbygning af netværk mellem
centralbiblioteket og deltidsbibliotekerne.
Ved Kirkegaards tiltræden skete der en omstrukturering af arbejdsområderne på
centralbiblioteket og der blev nu udnævnt en oplandsbibliotekar, der havde samarbejdet med
amtets biblioteker som sit særlige arbejdsområde, hvilket i øvrigt ikke forhindrede
Kirkegaard i at være levende optaget af området og meget aktiv i forhold til områdets
biblioteker. Der var hermed skabt den oplandsafdeling, der havde sin klassiske tid i perioden
1960-1980. Afdelingen eksisterede frem til 1995 og havde sognebibliotekerne og
deltidsbibliotekerne som sit særlige arbejdsområde, først og fremmest i form af
materialevalgsbistand og hjælp til indkøb og revisioner.
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På amtsplan blev der skabt en ny situation med kommunalreformen i 1970, der betød færre,
men også større kommuner. Ifølge biblioteksloven skulle alle kommuner, der havde mere end
5.000 indbyggere ændre status fra deltidsbibliotek til heltidsbibliotek og ansætte en
faguddannet biblioteksleder. I Vejle Amt var der mange deltidskommuner. Heraf var de tre
”ægte” (d.v.s. med mindre end 5.000 indbyggere), medens 9 af amtets kommuner (med mere
end 5.000 indbyggere) egentlig burde overgå til heltidsstatus, men foreløbig blev ved med at
fungere som deltidsbiblioteker på dispensation.
Overgangen til heltidsbetjening gik i det hele taget trægt. I Hedensted forsøgte man overgang
til heltid allerede i 1973, men efter en kortvarig ansættelse af en faguddannet bibliotekar,
fortsatte man med den tidligere deltidsbibliotekar som ”tillært” bibliotekar i en formel
heltidsstatus. På amtsplan lignede 70-erne derfor stort set de foregående årtier med fire store
købstadsbiblioteker og med 12 deltidsbibliotekskommuner. I årene 1977-1979 begyndte der
imidlertid en udvikling hen imod heltid, idet der blev ansat faguddannede biblioteksledere i
Egtved, Give og Juelsminde.
Et forsøg på – i lighed med andre amter – at skubbe på udviklingen og skabe en overordnet
planlægning for biblioteksudviklingen i amtet blev foretaget af Vejle Amts Biblioteksforening
i 1978-1980 med centralbiblioteket som relativ passiv deltager.
Fra 1984 ændredes finansieringen af centralbiblioteksvirksomheden, der fremover kom til at
bygge på en overenskomst indgået med Vejle Amtskommune. En overenskomst, der først
faldt på plads efter et par års intense forhandlinger. Hvad deltidsbibliotekerne angår, betød
lovændringen, at de nu fremover skulle betale for råd og vejledning fra centralbiblioteket,
hvilket i praksis først og fremmest betød betaling for materialevalgsrådgivningen.
Et samarbejde mellem de fire store biblioteker i amtet: Fredericia, Horsens, Kolding og Vejle,
blev på initiativ af Horsens og Kolding indledt allerede i 1977 med skabelsen af de såkaldte
”Chef/souschef-møder”: kvartalsmæssige møder mellem de fire bibliotekers ledere og
stedfortrædere. Denne konstruktion udviklede sig hen ad vejen til det koordinerende organ
for det amtslige samarbejde, ”Amtsledermøderne”. I 1980 udvidedes kredsen med
bibliotekslederne fra Egtved, Give og Juelsminde og efterfølgende med de nye faguddannede
biblioteksledere, efterhånden som landkommunerne ændrede status fra deltid til heltid. Fra
1985 fik de resterende deltidsbibliotekarer en observatør i amtsledermødet og fra 1992 deltog
alle (d.v.s. også de sidste tre deltidsbibliotekarer) i mødet. På dette tidspunkt var
amtsledermødet for længst blevet et møde med centralbiblioteket som den styrende instans,
hvor sekretariats- og koordineringsfunktionen lå hos centralbibliotekets leder og
stedfortræder.
Oplandsafdelingen, der servicerede deltidsbibliotekerne (og dermed som
oplandsbibliotekaren Conny Hveisel Hansen plejede at sige ”arbejdede på sin egen
overflødiggørelse”) lukkede i 1995, hvor afdelingen ikke længere var bæredygtig, da
deltidsbibliotekerne næsten ikke eksisterede mere.
Fra 1994 overgik finansieringen af centralbibliotekerne til staten. For Vejle vedkommende
betød det øgede tilskud. På det praktiske plan var 90-erne præget af, at bibliotekerne i amtet
med centralbiblioteket som tovholder konstruktivt gik sammen om at løse en lang række
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opgaver (kørsel, lokalbibliografi, indbyrdes lån af lydbøger, sprogkurser og video, edbsamarbejde, musikcirkulationsordninger, opbygning af aktivitetskalender m.v.).
Samtidig med dette øgede samarbejde groede frem af amtsledermøderne løb der en intens
drøftelse af, hvilke opgaver centralbibliotekerne skulle løse og om man overhovedet skulle
have centralbiblioteker. Disse ofte stærkt følelsesladede drøftelser afspejledes i referaterne fra
amtsledermøderne og i de landsdækkende diskussioner i 1998-1999 omkring behovet for
centralbiblioteker (det særlige ”ReBib-projekt 2005”, 1999).
Fra 2004 ændredes centralbiblioteksstrukturen, idet antallet af centralbiblioteker med
overbygningsfunktion blev reduceret fra 16 til 10. Dette tal nedsattes fra 2009 til 6. I denne
udvikling fastholdt Vejle sin status som centralbibliotek, idet der samtidig skete en udvidelse
af centralbiblioteksområdet, så det nu omfatter hele Sydjylland.
Kommunalreformen i 2007 betød færre kommuner. Denne udvikling har skabt store
biblioteker, der i høj grad er selvhjulpne. Centralbiblioteksarbejdet består derfor nu – ud
over den almindelige materialeoverbygning - i høj grad i koordinerende virksomhed og
varetagelse af fælles interesser f.eks. omkring kompetenceudvikling, netværkssamarbejde på
edb-området, materialekøbsaftaler etc.

Ledere af oplandsafdelingen:
I de sidste 10 år af Bredsteds periode som leder (d.v.s. fra ca. 1937) varetog vicebibliotekaren
(Oluf Abitz) sammen med Bredsted arbejdet overfor sognebibliotekerne.
Fra 1946 til 1995 var der udpeget egentlige ledere af oplandsafdelingen:
Egon Knudsen
John Larsen
Knud Møller Pedersen
Arne Rossen
Jens Jørgen Olrik
Karl Gert Festersen
Conny Hveisel Hansen

1946-1949
1949-1955
1955-1960
1960-1963
1963-1966
1966-1969
1969-1995

Oplandsafdelings arbejde sigtede i hele perioden udelukkende på betjeningen af
deltidsbibliotekerne. Det betød, at det amtslige samarbejde fra ca. 1980 begynder at ændrede
karakter, efterhånden som antallet af heltidsbiblioteker voksede.
Opbygningen af samarbejdet med heltidsbibliotekerne lå udenfor oplandsafdelingens regi, og
blev indledningsvis varetaget af bibliotekets ledelse (stads- og vicestadsbibliotekaren).
Efterhånden som samarbejdet manifesterede sig i konkrete samarbejdsopgaver – som f.eks.
omkring edb-en - blev flere og flere af centralbibliotekets afdelinger og specialister inddraget.
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Lb.nr År

1

2

U.å.

U.å.

Sig Art
n.
v

v

3

U.å.

v

4

U.å.

v

6

1951

v

Bd.

Love for Biblioteksforening, hvis Formaal er at støtte
et Sognebibliotek. U.å.

Pk.

Læg

1

Anm.: Standard for love for en Biblioteksforening.
Vedtægt for et selvejende Sognebibliotek. U.å.

1

Anm.:
Ud over standardmaske rummer læget tre udfyldte
kladder (for Langskov, Thyregod og Ødsted). En af
kladderne er mærket Aage Bredsted.
Bibliotekstilsynets Forslag til Vedtægt for et
Kommunalt Sognebibliotek. U.å.
Arbejdsplan for et Sognebibliotek. U.å.

1
1

Anm.: Den vedlagte kopi er mærket Aage Bredsted.
Undervisningsministeriet: Vejledning angående det
økonomiske grundlag for folkebiblioteker. 1951.

1

Anm.:
Indeholder de vejledende normer for bl.a. bogbestand
og udlånstid, som oplandsafdelingen rådgav udfra.
Bekendtgørelse om vejledende retningslinier for
bogbestand og tilvækst i folkebiblioteker.
Kulturministeriet, 1966.
Bibliotekstilsynet: Betaling for centralbibliotekernes
tekniske bistand til andre biblioteker. 1967.
Deltidsbibliotekerne ved bibliotekslovsrevisionen
1970. Rapport fra den af Bibliotekstilsynet den 15.
september 1970 nedsatte arbejdsgruppe om
deltidsbibliotekernes forhold. Bibliotekstilsynet, 1971.
Oplandsarbejde i overgangsperioden 1970-1972.
Udarbejdet af en arbejdsgruppe under
Bibliotekstilsynet
Kommunalreformkommissionens Sekretariat,
Kommunalinddelingen April 1970.

7

1966

v

8

1967

v

9

1970

v

10

1970

v

11

1970

v

1970

Anm.: Kortmateriale indlagt.
v/k Diverse materialer vedrørende centralbibliotekernes
overgangsperiode 1970-1972.

12

Anm.: Indeholder bl.a. rapporten fra det af
Bibliotekstilsynets nedsatte særlige udvalg.
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1

1
1

1

1

1

14

15

17

18

1973

1985

19681984

v

v

v

1991?

v

1974

v

19

1976

v

20

1974

v

25

1973

v

Kommunalt samarbejde om biblioteksbetjening.
Udgivet af Bibliotekstilsynet. 1973.
Anm.: Med sin beskrivelse af de to mulige
samarbejdsformer: Biblioteksfællesskabet og
Betjeningsoverenskomsten, kom denne pjece til at
danne udgangspunkt for meget af det
planlægningsarbejde, der i 70-erne fandt sted rundt
omkring i centralbiblioteksområderne.
Delvist bibliotekssamarbejde. En orientering fra
Bibliotekstilsynet. Bibliotekscentralen, 1985.

1

1

Anm.: Belyser de muligheder for samarbejde på tværs
af kommunegrænserne, der blev åbnet ved ændringen
af biblioteksloven i 1983.
Retningslinier for lån samt vejledning vedrørende
bogbestillinger for deltidsbiblioteker. Vejle Bibliotek,
1968-1984.

1

Anm.:
Rummer en lang række instrukser og vejledninger
vedrørende de forskellige materialetyper samt praksis
ved såvel lån som køb af materialer.
Lokale retningslinier til supplering af ”Bibliotekernes
låneveje. 1991?

1

Rapport om fællesbiblioteker. Afgivet af det af
Direktoratet for Folkeskolen og Bibliotekstilsynet
nedsatte udvalg. Bibliotekstilsynet, 1974.
Placeret i A 10104, lbnr. 1580.
En undersøgelse af de danske centralbibliotekers
oplandsvirksomhed. Fakta, Planlægning, Muligheder
1973-1976. Udgivet af Bibliotekarforbundets
Faggruppe for Oplandsbibliotekarer. 1976.
Rapport om fællesbiblioteker. Afgivet af det af
Direktoratet for Folkeskolen og Bibliotekstilsynet
nedsatte udvalg. Bibliotekstilsynet, 1974.
Forslag til struktur for Vejle amts Biblioteksvæsen.
1973.
Anm.:
Notatet er formodentlig udarbejdet af Conny Hveisel
Hansen. Indeholder generel beskrivelse af
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1

1

1

26

27

Ca.1977

19781980

v

v

samarbejdsmuligheder samt data vedr. de tolv
deltidsbiblioteker, der eksisterede i 1973.
Notat vedrørende biblioteksstrukturen for Vejle Amt.
Ca. 1977-1978.

1

Anm.: Notatet er udarbejdet enten af Egon Knudsen
eller af oplandsbibliotekar Conny Hveisel Hansen og
er sandsynligvis centralbibliotekets oplæg i
strukturgruppens arbejde 1978-80 (se lbnr. 27).
Foreløbig udkast vedrørende Forslag til struktur for
Vejle Amts Biblioteksvæsen. 1978-1980.

1

Anm.: Bag strukturarbejdet stod en arbejdsgruppe
nedsat af Biblioteksforeningen i Vejle Amt og med
deltagelse af repræsentanter for Vejle Amtskommune
og Kommuneforeningen i Vejle Amt. Formand for
udvalget: Svend Christensen, Vejle Amt.
Notatet var udarbejdet af en undergruppe bestående af:
Pia Andreassen, Palle Bo Frandsen, Thorkild
Hamming, Thorkild Brunsborg, Agnete Hamre, Conny
Hveisel Hansen, Karsten Rønbøg og Egon Knudsen.
Karsten Rønbøg afløstes pr. 1.2.1980 af Anne Serup.

28

19781980

v

Vedlagt er ”Kommunalt samarbejde om
biblioteksbetjening. Udgivet af Bibliotekstilsynet.
1973”.
Diverse materiale vedrørende udarbejdelse af Forslag
til struktur for Vejle Amts Biblioteksvæsen. 19781980.

1

Anm.:

29

1980

v

Materialet knytter sig til rapporten, lbnr. 27, og er
afleveret af et af arbejdsgruppens medlemmer,
vicestadsbibliotekar Palle Bo Frandsen, Horsens.
Biblioteksplanlægning. En orientering udarbejdet af en
arbejdsgruppe nedsat af Bibliotekstilsynet. Udgivet af
Bibliotekstilsynet. 1980.

1

Anm.:

31

1981

v

Bogen har tilhørt oplandsafdelingen. Udgivelsen kom
til at spille en væsentlig rolle i det planlægningsarbejde
oplandsafdelingen i 80-erne foretog for
deltidsbibliotekerne i amtet.
Kommunernes Landsforening: Vedrørende fornyelse af
overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for
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1

34

19841985

v

35

1988

v

40

1927

f

41
A-G

19401945

f

deltidsbibliotekarer. 1981.
Bibliotekstilsynet: Retningslinier for meddelelse af
dispensation for bestemmelserne om heltidsbetjening i
folkebibliotekslovens § 6. 1984-1985.
Brev fra kulturministeren vedrørende bortfald af
deltidsbibliotekernes forpligtigelse til at aftage særlig
vejledning og biblioteksteknisk bistand. 1988.
Referat (eller oplæg?) fra Biblioteksraadets møde
21.11.1927.
Anm.: Vedrører præcisering af centralbibliotekernes
forpligtelser overfor sognebibliotekerne.
Dagsorden, bilag og referat fra centralbibliotekarmøder
1940-1980.

1

1

1

7

41 A: 1940 og 1945.
Anm.: Vedrører centralbibliotekarmøderne 9.8.1040 og
21.9.-22.9. 1945.

45-59 19821987

f

41 B: 1946-1950.
41 C: 1951-1955.
41 D: 1956 - 1959.
41 E: 1960 -1961.
41 F: 1962 - 1966.
41G: 1972-1974 og 1978-1980.
Forhandlinger med Vejle Amt 1984-1987 om
overenskomst vedrørende
centralbiblioteksvirksomheden. 1982-1987.

45: Rapport vedrørende de fremtidige
centralbibliotekstilskud. Januar, 1982.
Anm.:
KL modtog i 1980 flere henvendelser fra
centralbibliotekskommunerne om at iværksætte en
undersøgelse, om de gældende centralbibliotekstilskud
dækkede de faktiske centralbiblioteksomkostninger. På
den baggrund nedsattes et udvalg, der kom med denne
rapport. Vedlagt er korrespondance fra Kommunernes
Landsforening om emnet.
46: Diverse skrivelser fra KL samt referat fra møder
mellem centralbibliotekarerne om muligheden for at
beregne de faktiske udgifter ved
centralbiblioteksvirksomheden. 1983-1984.
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15

Anm.:
Indeholder Vejles skøn over udgifterne som fremsendt
til centralbibliotekarmødet.
47: Amtsrådsforeningens og Kommunernes
Landsforenings forslag til standardoverenskomst for et
biblioteks virke som centralbibliotek. 1984.
Anm:
Indeholder desuden skrivelser fra KL vedrørende
ministeriets udsendte udkast til ny bekendtgørelse for
folkebiblioteker. 1984
48: Beregninger vedrørende tidsforbrug i forbindelse
med centralbiblioteksvirksomheden. 1984?
49: Cb-forhandlingsoplæg som fremsendt til
kulturudvalget. 1984.
Anm.:
Indeholder: Notat om cb-virksomheden. Beregninger
af udgifter. Kommentarer til standardoverenskomstens
§2.
50: Diverse korrespondance vedr. cb-tilskud herunder
oversigt over ændringer af kommunale og
amtskommunale tilskud i forbindelse med overgang til
bloktilskud. 1984.
51: Møder med Vejle Amt vedr.
centralbiblioteksvirksomheden. 1984.
52: Møder med Vejle Amt vedr.
centralbiblioteksvirksomheden. 1985-1986.
53: Overenskomst vedr. Cb-virksomheden for 1984 og
1985. 1985.
54: Undersøgelse af centralbibliotekernes vederlag fra
amterne. 1985.
55: Danmarks Biblioteksforening:
Centralbiblioteksundersøgelsen. 1986.
Anm.:
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Kortlægger økonomi og forhandlingsforløb i de enkelte
amter.
56: Møde med Vejle Amt vedr.
centralbiblioteksvirksomheden. 21.1.1987.
Anm.:
På dette møde slutaftaltes den endelige overenskomst.
57: Den endelige overenskomst i underskrevet stand.
5.9.1987.
Anm:
Indeholder endvidere Vejle Byråds behandling af
oplæg til endelig overenskomst.
58: Forespørgsel fra Vejle Amt vedrørende amtets
primærkommuners udgifter til biblioteksdrift 19871990. 1986.

60-

19841985

f

59: Statistiske oversigter vedrørende cb-tilskud i de
enkelte amter. Udarbejdet af Roskilde Bibliotek. 19861991.
Forhandlinger med deltidskommunerne i Vejle Amt
1984-1985 om særlig vejledning og bistand fra
centralbiblioteket.
Anm.:
Med biblioteksloven af 1984 skulle
deltidsbibliotekerne fremover betale for den særlige
vejledning og bistand, de modtog fra centralbiblioteket,
f.eks. i forbindelse med indkøbsvejledning og bogkøb.
På forhandlingstidspunktet var der seks
deltidsbiblioteker tilbage i amtet: Brædstrup, Gedved,
Jelling, Lunderskov, Nr. Snede og Tørring-Uldum.
60: Kommunernes Landsforening: Cirkulære om
vederlag for den særlige bistand samt Forslag til
standardoverenskomst. 1984.
Anm.:
Indeholder endvidere korrespondance med KL samt
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10

brev fra BF.
61: Møder med deltidsbibliotekskommunerne vedr.
betalingsforhold 20.8 og 3.9. 1984 samt 21.5.1985.
Anm.:
På møderne drøftedes endvidere muligheden for
oprettelse af en særlig lydbogssamling.
62: Brev til kommunens jurist vedrørende
overenskomsterne udformning. September 1984.
63: De indgåede overenskomster mellem
deltidskommunerne og centralbiblioteket vedrørende
særlig vejledning og bistand. Ultimo 1984.
64: Herning Centralbibliotek: Rundspørge til landets
centralbibliotekskommuner vedrørende indgåede
aftaler eller status for aftaleforhandlinger. 1985.
65: Møde med deltidsbibliotekerne vedrørende
vurdering af leverancer og betalingsordningen.
21.5.1985.
Anm.:
Der var på mødet en fortsat drøftelse af muligheden for
etablering af en lydbogssamling.
66: Regnskabsoversigter samt regninger vedrørende
vederlag fra deltidsbibliotekerne 1985 og januar 1986.

Centralbibliotekets udmeldinger om vederlagets
størrelse. 1987-1994:
67: 1987-1990.
68: 1991-1994.
Anm.:
Kernen i bistanden var de månedlige bogvalgsmøder
på centralbiblioteket. Centralbibliotekets udgift ved
denne vejledning var beregnet til 129.000 kr. pr. år
(1985 niveau). Arbejdet var uafhængigt af antallet af
aftagere og aftalen lød derfor på, at denne totalsum
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skulle divideres med antallet af aftagere, i 1985 altså 6.
Da antallet af aftagere på grund af overgang til
heltidsstatus i 1995 var faldet til 3, var den økonomiske
smertegrænse nået og vejledningen blev opsagt af
Vejle kommune.

70

1994

v

69: Opsigelser fra de enkelte kommuner af
betjeningsaftalen i forbindelse med overgang til
heltidsstatus, samt Vejle Kommunes generelle
opsigelse af betjeningsaftalerne med virkning fra
1.1.1995.
Overenskomst mellem Kulturministeriet og Vejle
Kommune om Biblioteket for Vejle By og Amts virke
som centralbibliotek for Vejle Amt. Underskrevet 29.
juni 1994.

1

Anm.:
I henhold til lov nr. 1100 af 22.212.1993 om
folkebiblioteker placeres centralbiblioteksfunktionen
fremover i rent statsligt regi finansieret via
finansloven. Amtskommunerne var hermed ude af
billedet som opdragsgivere.

75-77 19651983

f

Mappen indeholder tillige:
Materiale om forslag til centralbibliotek i Vejle samt
Udkast til Centralbiblioteks-overenskomst. 1994.
Meddelelse fra Statens Bibliotekstjeneste om
centralbibliotekstilskuddet for 1994 samt regulering af
tilskuddet fra 1992 til 1994.
Bibliotekstilsynet: Opsigelse af overenskomst om
centralbiblioteket for Vejle Amt. 1996. (formel
opsigelse på grund af overvejelserne om den
fremtidige centralbiblioteksvirksomhed).
Det rådgivende kontaktudvalg vedrørende
oplandsarbejdet. 1965-1983.
Anm.:
Det rådgivende kontaktudvalg vedrørende
oplandsarbejdet var nedsat i henhold til biblioteksloven
af 1964. I udvalget drøftedes principielle og praktiske
forhold vedrørende oplandsarbejdet, herunder budget
og regnskab.
75: Forhandlingsprotokol for det rådgivende
kontaktudvalg vedrørende oplandsarbejdet. 1965-1968.
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1

80-85 19831993

f

76: Mødeindkaldelser vedrørende det rådgivende
kontaktudvalg vedrørende oplandsarbejdet. 1968-1971.

1

77: Udpegning af medlemmer til det rådgivende
udvalg vedrørende oplandsarbejdet. 1978-1985.
Det rådgivende kontaktudvalg vedrørende
centralbiblioteksvirksomheden 1983-1993.

1
6

Anm.:
Med biblioteksloven af 1983 ændres udvalgets navn til
kontaktudvalget vedrørende
centralbiblioteksvirksomheden.
Afgørende for udvalgets status blev, at
centralbibliotekets overenskomst med amtet i 1987
fastsatte, at ”Centralbiblioteket aflægger beretning om
centralbiblioteksvirksomheden på et årligt fællesmøde
mellem det rådgivende kontaktudvalg og amtsrådets
undervisnings- og kulturudvalg”. Dette skete fra 1988.
Det betød, at referaterne fra de årlige fællesmøder
giver et meget præcist billede af
centralbiblioteksvirksomheden det enkelte år samt
afspejler den løbende dialog med amtet om
aktivitetsønsker.
80: Mødeindkaldelse 1983.
81: Udpegning af medlemmer til det rådgivende
udvalg vedrørende centralbiblioteks-virksomheden
1985-1990.
82: Møder 1985-1987.
83: Møder 1988-1989.
84: Møder 1990-1991.

86-90 19942001

f

85: Møder 1992-1993.
Det rådgivende udvalg for
centralbiblioteksvirksomheden 1994-2001.
Anm.:
Udvalget holdt normalt to årlige møder med fokus på
centralbibliotekets beretning, regnskab, budgetforslag
og virksomhedsplan.
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5

86: Udpegning af medlemmer 1994.
Konstituerende møde 1994.
87: Møder 1995-1996.
88: Udpegning af medlemmer 1997.
Møder 1997-1998.
89: Møder 1999.
90: Møder 2000.
Anm.:

92

2001

f

95
A-H

19861989

f

Rådet nedlægges 2000, da der i den nye
bibliotekslov ikke længere er lovhjemmel for
at opretholde udvalget).
Materialer vedrørende etablering af regionalt råd for
centralbiblioteksvirksomheden i Vejle Amt. 2001.
Amtets Kulturplan: Oversigt over ønskede kulturelle
aktiviteter i Vejle Amtskommunes regi. 1986-

1

95A: Korrespondance og mødevirksomhed vedrørende
udarbejdelse af oversigten. 1986-1989.

1

95B: Afsnittet om centralbiblioteksvirksomheden i
amtets kulturplan som forelagt Vejle kommunes
kulturudvalg m.v. 1986.

1

95C. Dagsordner og referater fra møder i Det kulturelle
Arbejdsudvalg. 1986-1991.

1

Anm.:
I det kulturelle arbejdsudvalg sad en række
repræsentanter for de institutioner, der modtog tilskud
fra amtets kulturudvalg og som var høringspartnere i
forbindelse med udarbejdelsen af planen. Fra
centralbiblioteket deltog stadsbibliotekaren.
95D: Forslag til Kulturplan fra Inga Kristiansen
vedrørende 1986.
Anm.:
Inga Kristiansen var kulturkonsulent ved Vejle
Amtskommune.
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1

95E: Oversigt over ønskede kulturelle aktiviteter i
Vejle Amtskommunes regi 1987-1991.

1

Anm.: Indeholder tillige 1. udkast til oversigten.

98

100

1985

19881990

f

f

95F: Vejle amtsråds undervisnings- og kulturudvalg:
Kulturstormøde lørdag d. 23. januar 1988.

1

95G: Oversigt over kulturelle aktiviteter i Vejle Amt
1989.

1

95H: Vejle Amt: Kulturplan 1990-93.

1

Anm.: Indeholder tillige fortryk til planen.
Forslag til udbygning af centralbiblioteksvirksomheden
1986-1989. 1985.

1

Anm.: Er en del af oplæget til Vejle Amt i forbindelse
med forhandlingerne omkring Amts Kulturplan, jf.
lbnr. 95B.
Ansøgninger til Vejle Amtskommune om tilskud til
ikke obligatoriske centralbiblioteksopgaver. 19881990.

1

Anm.:
Vedrører:

102

104

19861990

1989

f

f

1988: Lydbogssamlingen og Amtsbibliografien.
1991: Kørselsordning og Sprogkursussamling.
Jf. i øvrigt lbnr. 17-20.
Vejle Amts Kulturpris. 1986-1990.
Anm.: Vejle Amt uddelte årligt en kulturpris.
Centralbiblioteket var blandt de indstillingsberettigede.
Sagen indeholder bibliotekets forslag til prismodtagere.
Kommunernes Landsforening. Lotz-3 og
centralbibliotekerne. Notat. 1989.

1

1

Anm.:

106

1990

f

Notat fra Kommunernes Landsforening samt brev fra
centralbibliotekarerne til kulturminister Ole Vig
Jensen.
Rapport afgivet af Kommunernes Landsforenings
arbejdsgruppe om centralbibliotekernes fremtidige
styrelse og finansiering. September, 1990.
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1

Anm.:

108

1993

f

Rapporten blev udarbejdet af en arbejdsgruppe med
repræsentanter fra Bibliotekslederforeningen,
Danmarks Biblioteksforening og KL med det formål at
overveje, om centralbiblioteksopgaverne ikke kunne
løses lige så godt eller bedre uden amternes medvirken
(Byggende på tankerne i Betænkning 1168 (Lotz 3)).
Rapport vedrørende centralbiblioteksopgaver i Vejle
Amt 1993- . Biblioteket for Vejle By og Amt, August,
1993.

1

Anm.:
Rapporten blev udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat
18.3.1992 af bibliotekslederne i Vejle Amt, idet man
fandt at en kortlægning var hensigtsmæssig, da
centralbibliotekerne finansiering og styring er ”under
debat netop nu”.

110

2008

f

Arbejdsgruppen skulle beskrive de opgaver, der blev
udført, såvel lovbundne som ikke lovbundne, samt
inddrage ønskerne til en fremtidig løsning af
centralbiblioteks-funktionen.
Register over dagsordenspunkter behandlet på
amtsledermøderne (chef/souschefmøderne) 1977-1999.

1

Anm.:
Emneregister over alle dagsordenspunkter, behandlet
på amtsledermøderne 1977-1999 (se nedenstående
lbnr. 112-136).

112136

19772000

f

De generelle orienteringspunkter: Meddelelser fra
centralbiblioteket og eventuelle orienteringer fra
amtets biblioteker er ikke medtaget i registreringen.
Møder mellem bibliotekslederne i Vejle Amt. 19772000.
Chef/souschefmøderne 1977-1981:
Chef/souschef møderne indledtes 21.9.1977 med
et møde i Kolding mellem stads- og
vicestadsbibliotekarerne fra amtets fire store
biblioteker: Fredericia, Horsens, Kolding og Vejle.
Formålet var erfaringsudveksling. Værtsbiblioteket
(opgaven gik på skift) stod for indkaldelse til mødet
samt for mødeledelsen.
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112: 1977.
113: 1978.
114: 1979.
115: 1980.

Amtsledermøder for heltidsbibliotekerne 1981-1991.
I efteråret 1980 rettede lederne af de nyoprettede
heltidsbiblioteker (Egtved, Give og Juelsminde)
henvendelse til chef/souschefmødet om også at kunne
deltage i møderne, hvilket bifaldtes. Mødeudvidelsen
fandt sted fra efteråret 1981.

116: 1981.
117: 1982.
118: 1983.
Fra 1984 ændredes møderytmen fra 4 til 2 møder om
året efter ønske fra deltagerne.
119: 1984.
Henvendelse fra deltidsbibliotekarerne
1985 om at kunne deltage i amtsledermødet.
Beslutning: 1 repræsentant fra gruppen (Agnete
Kornerup, Gedved) deltog herefter i møderne.
120: 1985.
121: 1986.
122: 1987.
123: 1988.
124: 1989.
125: 1990.
I løbet af 90’erne sættes antallet af møder atter op, så
man igen nærmer sig fire møder pr. år.
126: 1991.
Amtsledermøder for alle biblioteksledere 1992Fra 1992 deltager alle ledende deltidsbibliotekarer efter
ønske fra Centralbiblioteket også i møderne.
127: 1992.
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128: 1993.
129: 1994.
130: 1995.
131: 1996.
131A: Ansøgninger til centralbibliotekspuljen 1995,
1996 og 1997. 1996
132: 1997.
132A: Møder med amtets biblioteksledere vedrørende
iværksættelse af fælles projekter med tilskud fra
Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker. 1997.
Anm:
Vedrører:
Kvalitetsmålingsprojektet (KIB-projektet).
Biblioteksfagligt specialistnetværk.
Adgang til Internettet via Centralbiblioteket.
Forsøg med IT-konsulent.
Det regionale kulturforsøg.
133: 1998. Januar-juni.
134: 1998. Juli-december.
135: 1999. Januar-april.
136: 1999. Juni – december.
Anm.:

138
A-E

1999-

f

Hele året 1999 var præget af vedvarende drøftelser af
centralbibliotekets rolle i det amtslige samarbejde samt
udformningen af resultatkontrakt.
Drøftelse af centralbibliotekets kommende rolle.
Mødevirksomhed m.v. 1999 i anledning af de
kommende resultatkontrakter for centralbibliotekerne.
138A: Referater fra de ordinære og ekstraordinære
amtsledermøder, der fokuserede på drøftelse af
centralbibliotekets kommende rolle. 1999.

1

138B: Spørgeskemaundersøgelse. Maj, 1999.

1

Anm.:
Efter aftale på amtsledermødet 14.4.1999 udsendte
centralbiblioteket et spørgeskema til amtets biblioteker,
hvor man efterlyste bibliotekernes forventninger til

514

centralbiblioteksydelserne nu og i fremtiden.
Der indkom to besvarelser (vedlagt):
En fælles besvarelse fra Fredericia, Horsens og
Kolding, om hvorledes de tre biblioteker kunne bidrage
til at løfte opgaven.
En besvarelse fra Børkop som var en fællesbesvarelse
fra de tolv mindre biblioteker i amtet.
138C: Tænketanken. 1999.

1

Anm.:
På forslag fra Fredericia nedsatte amtsledermødet en
”Tænketank”, der skulle analysere problemstillingerne.
Medlemmer: Bibliotekslederne fra Horsens, Jelling,
Give, Tørring og Vejle. Referat af møde i Tørring
6.9.1999 samt oplæg med scenarier af Børge
Søndergaard, Horsens.
138D: Besøgsrunden. Efteråret 1999.

1

Anm.: Stads- og vicestadsbibliotekaren i Vejle
gennemførte i efteråret 1999 en besøgsrunde til alle
amtets mindre biblioteker, hvor man drøftede de
enkelte bibliotekers forventninger til centralbiblioteket.
Resultatet nedfældedes i et notat:
”Centralbiblioteksfunktionen. Et midtvejsnotat”, der
blev præsenteret på et ekstraordinært amtsledermøde
15.12.1999.
138E. Biblioteksstyrelsen: Meddelelse om
centralbibliotekstilskuddet for 2000. 13. december,
1999.

139

1967

p

140

19831998

f

Anm. Meddelelse om, at forhandlingerne om
resultatkontrakter var udsat, men ville blive
gennemført for 2001-2003 hvilende på den
eksisterende struktur.
Vedlagt sammenfattende notat (udarbejdet af
stadsbibliotekaren) til forvaltningen om årets mange
forhandlinger.
Overenskomst af 24. november 1967 om deltidsbeskæftigede bibliotekarer. De samvirkende
Kommuneforeninger i Danmark, 1967.
Amtsmøder for udlånsbibliotekarer. 1983-1998.
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1

1

1

142
150

19891991
19001906

Anm:
De tilsvarende møder for børnebibliotekarer er placeret
i A10115, lbnr. 43. Møder mellem amtets
referencebibliotekarer er placeret i A10105, lbnr.8.
f Amtsmøder mellem ekspeditionsafdelingerne. 19891991.
m Danske Folkebogsamlinger i Købstæderne og paa
Landet. 1900. + Tillæg 1907.

1
1

Anm.:
Udarbejdet af Steenberg. Af forordet til udgaven 1900:
"Statens Komité til Understøttelse af
Folkebogsamlinger har udarbejdet den efterfølgende
Fortegnelse, der indeholder Bogsamlingernes Navn og
Postadresse, paa Grundlag af de Ansøgninger om
Understøttelse, som den har modtaget i 1899/1900 1901/02".
Tillæg: Udarbejdet på grundlag af "de Ansøgninger om
Statsunderstøttelse, som Komitéen har modtaget
1903/04 - 1905/06".

151

1910

Desuden er vedlagt to avisudklip 1904 med oversigt
over, hvilke Sogne- og Folkebiblioteker i Vejle Amt,
der er bevilget statslig understøttelse samt størrelsen af
tilskuddet.
m Fortegnelse over tilhørskommune for Vejle Amts
Sognebogsamlinger. 1910.

1

Anm.:

152

1912

Haandskrevet notat med overskriften ”Vejle Amt”. I
notatet er for hvert bibliotek angivet navnet på
sognebibliotekaren.
m Folkebogsamlinger i Vejle Amt. 1912.
Anm:
Fortegnelse over folkebogsamlingerne i Vejle Amt
med bemærkningen: ”Medlemmer af Danmarks
Folkebogsamlinger mærkede med blaat”. Årstallet
1912 er påført med blyant.
Bag på fortegnelsen findes følgende lille håndskrevne
opsang:
”Holde Læsestuen aaben Onsdag og Lørdag et Par
Timer, Steenberg skal, naar han har faaet besked
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1

derom, skrive en Artikel i Bladene her og give
Sognebogsamlingerne et Pulver. Rodskov pr. Løgten”
(d.v.s. sandsynligvis et notat af Johannes Grønborg).

153

1913/14
og 1920

Indeholder endvidere en fortegnelse fra Statens
Bogsamlingskomite (uden år): Børnebogsamlinger i
Vejle Amt.
m Fortegnelse over Folkebogsamlinger i Vejle Amt.
1913/14 og 1920.

1

Anm.:

154

19211922

Håndskrevne notater. Indeholder navn på den stedlige
bibliotekar samt angivelse af om bogsamlingen ”har
søgt”. Den ene af fortegnelserne er udarbejdet af
Statens Bibliotekstilsyn, og oplysningerne må dreje sig
om, hvorvidt samlingerne har søgt statstilskud.
m Fortegnelse over statsunderstøttede Biblioteker i Vejle
Amt. 1921-1922.

1

Anm.:

155

1936

Rummer navne på biblioteksledere og oplysninger om
størrelsen af det stedlige tilskud samt antal lånere.
m Fortegnelse over statsunderstøttede Folkebiblioteker 1.
April 1936. Udgivet af Statens Bibliotekstilsyn. 1936.

1

Anm.:

156

1954

157

Ca 1970

Den trykte fortegnelse indeholder med blyant en række
tilføjelser vedrørende lokale deltidsbiblioteker og i
mange tilfælde med navnet på den lokale
deltidsbibliotekar (Bredsteds håndskrift?).
m Fortegnelse over statsunderstøttede folke- og
skolebiblioteker pr. 1. oktober 1954. Udarbejdet af
Statens Bibliotekstilsyn. 1954.
Anm.: Oplandsbibliotekarens arbejdseksemplar.
m Fortegnelse over sogne- og skolebiblioteker. Ca. 1970.

1

1

Anm.:

158

1970

Indeholder adresser på bibliotekerne samt navn på
sognebibliotekaren/skolebibliotekaren.
m Liste over medlemmer af Deltids-BibliotekarForeningen i Vejle Centralbiblioteksområde. 1970.
Anm.:
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1

159

1974

Listen, der rummer ca. 40 navne, er udarbejdet af
Danmarks Biblioteksforenings gruppe F.
Vedlagt er desuden udateret liste over medlemmer,
muligvis fra 1971.
m Oversigt over deltidsbiblioteker fordelt på de enkelte
amter. 1974.

1

Anm.:
Oversigten er uden kilde eller angivelse af, hvem der
har fremstillet den.
Oversigten indeholder for hvert amt antallet for:

160

U.å.

Deltidsbiblioteksafdelinger.
Fællesbiblioteker
Antal lærere som deltidsbibliotekarer (deraf
skolebibliotekarer).
Antal hjemmegående husmødre som er
deltidsbibliotekarer.
Antal deltidsbibliotekarer, der hverken er lærere eller
husmødre.
m Fortegnelse over Skoler med de dertil knyttede
Lærerkræfter indenfor Vejle Centralbiblioteks Område.
U.å.

1

Anm.:

161

U.å.

k

Fundet i mappe mærket ”Bogbil” sammen med to
notater, der begge var fra 1940.
Standardskrivelse til enkeltpersoner på landet og
sognebogsamlinger vedrørende mulighederne for lån af
enkelt bind og vandrebogsamlinger. Udlaansregler
vedlagt. U.å.

1

Anm.:

162

19141919

k

163166

19211923

k

Underskrevet Hvenegaard Lassen og med nærmere
beskrivelse af vandrebogsamlinger
Breve til Hvenegaard Lassen vedrørende
vandrebogsamlinger og sognebogsamlinger m.v.
1914-1919.
Korrespondance vedrørende sognebiblioteker.
163: 1921-1923.
164: 1924-1928.
165: 1931-1951.
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1

4

166: Udateret.
Anm.:

167

1948

k

170

1924

k

171

1937

k

172

1924

k

175

19231971

k

Vedrørende korrespondance med enkelte
sognebiblioteker, se arkivrække A 10145.
Korrespondance med sognebiblioteker angående
bogbindere. 1948.
Korrespondance vedrørende fastlæggelse af
centralbiblioteksområdet i forbindelse med etablering
af Kolding Centralbibliotek.1925.
Korrespondance vedrørende fastlæggelse af
centralbiblioteksområdet i forbindelse med etablering
af Horsens Centralbibliotek. 1937.
Brev fra Carl Thomsen, Centralbiblioteket i Esbjerg
vedrørende grænsedragning mellem Esbjerg og Vejle
centralbiblioteksområde. 1924.
Korrespondance med Vejle Amtsråd 1923-1971.

1
1

1

1

1

Anm.:

176

19421943
1945

k

Indeholder bl.a. fælles ansøgninger fra Horsens,
Kolding og Vejle Centralbiblioteker om tilskud til
centralbiblioteksvirksomheden.
Korrespondance med oplandskommunerne angående
betaling til Biblioteket for Vejle By og Amt 1942-1943
og 1945.

1

Anm.:

180

1946

k

Indeholder anmodning fra BVBA om bidrag og svar
fra en række oplandskommuner.
Preben Kirkegaard, Til sognebibliotekerne. 1946.

1

Anm.:

181

1946

k

Brev fra Kirkegaard til sognebibliotekerne med
praktiske oplysninger vedrørende oplandsarbejdet samt
indbydelse til bibliotekerne og deres bestyrelser til et
møde på ”Grand Hotel” om ”Sognebibliotekernes
Samarbejde med Centralbiblioteket”.
Henvendelse fra Preben Kirkegaard til Danmarks
Biblioteksforening angående hvilke sognebiblioteker i
centralbiblioteksområdet, der ikke er medlem af
foreningen. 1946.
Anm.:
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182

1949

k

183

19461954
19521956

k

185

k

I foreningens besvarelse er ikke-medlemmerne
afmærket.
Vedlagt er desuden henvendelse fra Preben Kirkegaard
til de pågældende sognebiblioteker med opfordring til
indmeldelse, da det manglende medlemskab sikkert
”skyldes en Forglemmelse”.
Forespørgsel fra Statens Bibliotekstilsyn om antallet af
biblioteksløse sogne og Preben Kirkegaards
redegørelse herfor med nærmere specifikation. 1949.
Oplandsafdelingen: Diverse korrespondance 19461954.
Korrespondance med amtets øvrige centralbiblioteker
angående amtstilskud. 1952-1956.

1

1
1

Anm.:

186

19641969

k

Indeholder Preben Kirkegaards korrespondance med
Ida Bachmann, Kolding og Toke Allingham, Horsens,
vedrørende en fælles henvendelse til amtet om øget
tilskud.
Korrespondance angående amtskommunernes tilskud
til centralbibliotekerne1964-1969.

1

Anm.:

187

19701999

k

19691970

k

Vedrører Egon Knudsens ansøgning til Skanderborg
(Tørring kommune) og Ribe Amtsråd (Grene
Kommune) om tilskud og amternes repræsentation i
centralbiblioteksudvalget.
Korrespondancer m.v. med Biblioteksstyrelsen
vedrørende centralbibliotekstilskuddet. 1970/71 –
1973/74, 82-83 og 1994 – 1999.
Korrespondance vedrørende
kommunesammenlægningen. 1969-1970.

1

1

Anm.: Vedrører især ændringen af
centralbiblioteksstrukturen.

188

1975

k

190

19781979

k

191

1977

k

Placeret i A 10104, lbnr. 740
Bibliotekarforeningens faggruppe for
oplandsbibliotekarer: Budgetlægning i
deltidsbibliotekerne 76/77. 1975.
Korrespondance vedrørende oplægget fra det af
Bibliotekskommissionen nedsatte udvalg omhandlende
centralbibliotekets opgaver.1978-1979.
Anm.: Vedrører Specialudvalgsbetænkning. Bind 3.
Korrespondance med Bibliotekarforbundet om
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1

1

1

eventuelt forsøg med bogbusbetjening af landdistrikter.
1977.
Anm.:
Korrespondance i anledning af, at Bibliotekarforbundet
havde udarbejdet et projekt om et fremstød for
biblioteksarbejdet i landdistrikter gennem etablering af
bogbusdrift.

192

1995

k

Indeholder stadsbibliotekar Egon Knudsens
kommentarer om mulighederne i Vejle Amt.
Ligestilling af deltidsbibliotekerne med
heltidsbibliotekerne hvad angår lånesamarbejdet. 1995.

1

Anm.:

200

19881990

s

Ligestillingen betød, at bestillinger skulle fremsendes
på standard 58 og at afviklingen af lån til
deltidsbibliotekerne ikke mere blev administreret af
centralbiblioteket, men blev en sag mellem långivende
bibliotek og deltidsbiblioteket. Der var i 1995 tre
deltidsbiblioteker tilbage (Gedved, Lunderskov og Nr.
Snede).
Drøftelse mellem de fire store biblioteker i amtet om
muligheden for edb-samarbejde. 1988-1990.

1

Anm.:

201

1998?

s

202
A-F

19951996

s

Inspireret af erfaringerne fra Vejbred og inspireret af
de planer, der forelå omkring ”Glyngesø”-edbsamarbejdet (Gladsaxe, Lyngby, Gentofte og Søllerød)
gennemførtes i 1988-1990 en række drøftelser mellem
bibliotekerne i de fire byer om mulighederne for et
edb-mæssigt samarbejde, evt. via etablering af en
fælles server. Drøftelserne gennemførtes med
MENTOR-Informatik som konsulent og rådgiver.
Drøftelserne løb ud i sandet, idet de enkelte biblioteker
samtidig etablerede egne edb-løsninger.
Udkast til oprettelse af kompetenceudviklingsstilling
ved centralbiblioteket. Ca. 1998.
Anm.: Udkastet blev ikke realiseret.
Drøftelse af opkobling af amtets biblioteker på BibNettet samt opkobling med centralbiblioteket som
knudepunkt. 1995-1996.
202A:
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Diverse papirer vedrørende drøftelser af eventuel
opkobling af amtets biblioteker på BibNettet via
centralbiblioteket. 1995-1996.
Anm.:
Indeholder bl.a. de oplæg fra DBC, KMD og
Biblioteksstyrelsen, der var udgangspunkt for
drøftelserne. Indeholder desuden oplæg og referater fra
den særlige arbejdsgruppe om emnet.
202B:
Dansk Bibliotekscenter:
BibNet. Slut biblioteket til internettet. 1995
Internet og bibliotekerne. (DBC Pamflet, 1). 1995.
Anm.: Pjecer om tilslutningsmulighederne.
202C:
Netværkssamarbejde. Situationsrapport til
bibliotekerne i amtet. 9.5.1995.
Anm.:
Er centralbibliotekets indledende oplæg om
problemstillingerne.
202D:
Dansk Biblioteks Center: Aftale om opkobling til
BibNet. 23. august 1995.
Anm.:
Er Vejle Biblioteks (endnu ikke underskrevne) aftale
med DBC om opkobling til BibNettet – og dermed
adgang til Internettet fra en lang række publikums- og
medarbejderpositioner.
202E:
Netopkobling til centralbiblioteket og BibNettet.
Udarbejdet af den af amtsledermødet nedsatte
netværksgruppe. Vejle, 24.1. 1996.
202F:
Meddelelse fra Udviklingssummen om tilskud til Vejle
Biblioteks opkobling på BibNettet. 1995.
202G:
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Materialer vedrørende den endelig tilslutning til
BibNettet. 1995-1996.

203

19971998

s

Anm.:
Indeholder bl.a. den underskrevne aftale om
opkoblingen.
Forsøg med IT-rådgivningsfunktion overfor amtets
mindre biblioteker. 1997-1998.

1

Anm.:
Efter drøftelse på amtsledermødet (se A10140, lbnr.
131) startede centralbiblioteket i august 1997 en ITrådgivningsfunktion overfor amtets mindre biblioteker.
Ordningen var finansieret af en del af
centralbibliotekstilskuddet. Som projektmedarbejder
blev ansat informatikassistent Mette Lundrup, der i
forvejen havde arbejdet med bibliotekets hjemmeside.
Trods en vis medvind i starten blev ordningen ikke
nogen større succes. Ordningen fortsatte lidt ind i
1998, men ophørte herefter.

204
A- J

19981999

s

Indirekte blev projektet med væsentligt større held
fortsat i netværkssamarbejdet fra 1999, hvor
rådgivning og støtte var en del af den totalløsning, de
servicerede biblioteker købte hos centralbiblioteket (se
lbnr. 204)
Etablering af Netværkssamarbejde med amtets mindre
biblioteker (”hotelvirksomhed”).
204A:
Papirer vedrørende etablering af netværkssamarbejde
(tværkommunalt samarbejde om bibliotekssystemer)
1998-1999.
Anm.:
Biblioteksstyrelsen meddelte i september 1998 landets
kommuner, at man var indstillet på at yde tilskud på op
til 100.000 kr. pr. kommune til tværkommunalt
samarbejde om bibliotekssystemer. Forskellige af de
mindre biblioteker i Vejle Amt rettede herefter
henvendelse til centralbiblioteket i Vejle med
opfordring til at tilvejebringe et samarbejde.
I 1998-1999 gennemførtes en række møder med de
interesserede biblioteker og centralbiblioteket besøgte
de interesserede biblioteker for at kortlægge behovet
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for installationer. Det resulterede i, at der blev
udarbejdet samarbejdsforslag til 8 biblioteker.
Ved udgangen af 1999 havde, Jelling, Give og
Brædstrup indgået kontrakt om netværkssamarbejde
med Vejle. De blev kort efter fulgt af Vamdrup, Nr.
Snede og Tørring-Uldum. I de følgende år udvidedes
samarbejdet yderligere og kom til at omfatte en række
biblioteker i Sydjylland og på Fyn.
Netværkssamarbejdet blev betragtet som en del af
centralbiblioteksvirksomheden, der skulle hvile i sig
selv gennem de vederlag, netbibliotekerne betalte for
deltagelse i ordningen. Men for Vejle indebar
ordningen også fordele, idet den bidrog til at styrke
Vejle egen edb-organisation med teknikere og knowhow.
204B:
Netværkssamarbejde/driftsløsning. Brædstrup
Bibliotek. 1998-1999.
204C:
Forslag om Netværkssamarbejde/driftsløsning. Børkop
Bibliotek. 1998-1999.
204D:
Netværkssamarbejde/driftsløsning. Give Bibliotek.
1998-1999.
204E:
Forslag om Netværkssamarbejde/driftsløsning.
Hedensted Bibliotek. 1998-1999.
204F:
Forslag om Netværkssamarbejde/driftsløsning.
Juelsminde Bibliotek. 1998-1999.
204G:
Netværkssamarbejde/Udriftsløsning. Nr. Snede
Bibliotek. 1998-1999.
204H:
Netværkssamarbejde/driftsløsning. Tørring Bibliotek.
1998-1999.
204J:
Netværkssamarbejde/driftsløsning. Vamdrup Bibliotek.
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1998-1999.
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210
A-E

19971998

19841993

s

s

Anm.: Lunderskov Bibliotek indgik i den indledende
forhandling.
Fællesabonnement på Faktalink og Internetvejviseren.
1997-1998
Anm.:
Vedrører aftale med DBC for fællesabonnement for
amtets biblioteker.
Den supplerende lydbogsamling.
Anm.:
Vejle Bibliotek startede opbygningen af sin
lydbogssamling i 1976, da lydbøgerne begyndte at
udkomme. Lydbøgerne var forbeholdt blinde og indgik
(som AV-materiale) ikke i overbygningsfunktionen for
områdets biblioteker.
Materialet omkring opbygningen af Vejle Kommunes
lydbogssamling 1976ff er registreret i A 10104, lbnr.
2410.
Men fra 1985 påbegyndtes der – med tilskud fra Vejle
Amt og fra staten – opbygningen af en supplerende
lydbogssamling, der skulle stilles til rådighed for
amtets biblioteker.
Papirer vedrørende den supplerende lydbogssamling.
1984-1993:
210A: Møde med amtets biblioteksledere 19.9.1984
om etablering af supplerende lydbogssamling.
210B: Papirer 1985-1989.
210C: 1990-1993.
Anm.:
Omfatter primært de årlige ansøgninger til amtet om
tilskud til den supplerende lydbogssamling til brug for
amtets biblioteker samt ansøgningerne til
Bibliotekstilsynet om tilskud. Tilskuddene blev
udbetalt første gang i 1985 (Amtet: 50.000 kr.,
Bibliotekstilsynet: 80.000 kr.). Centralbiblioteket
kunne herefter begynde det supplerende udlån af
lydbøger til amtets biblioteker pr. 1.1.1986.
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I forbindelse med ansøgningerne til Bibliotekstilsynet
blev der hvert år udarbejdet en oversigt over
lydbogskontoens størrelse i alle amtets kommuner.
Fra 1. november 1988 var retten til at låne lydbøger
ikke længere reserveret blinde og svagtseende, men
alle kunne låne materialet.
Tilskuddene fra amtet faldt væk fra 1994 i forbindelse
med at centralbibliotekerne gik over til ren statslig
finansiering.
210D: Lydbogskataloger 1988-1990.
210E: Lydbogskataloger 1991-1993.
Anm.:

212
A-E

19921994

s

Biblioteket udarbejdede hvert år en katalog over
lydbogsbestanden til brug for bibliotekerne i amtet og
for lånerne under bibliotekets eget opsøgende arbejde
(sygehus, plejehjem, Bogen-kommer-ordningen).
Sprogkurser på bånd m.v. (”Bliv klog på sprog”).
1992-1994.

4

På et møde 18.5.1992 med amtets biblioteksledere
orienterede lederen af Vejle Amts Udviklingsråd, Per
Overgaard Nielsen, om rådets aktiviteter, hvorefter
man drøftede mulige berøringspunkter med
bibliotekssektoren. Drøftelsen mundede ud i et forslag
om opbygning af en supplerende sprogkursussamling
på centralbiblioteket til brug i hele amtet i forbindelse
med Udviklingsrådets projekt ”Blive klog på sprog”.
Amtet besluttede efterfølgende at yde et tilskud til
samlingen på 75.000 kr. til indkøb af kurser på de
vigtigste EF-sprogområder. I 1993 blev den amtslige
bevilling på 50.000 forøget med en bevilling på
yderligere 95.000 kr. til indkøb af lydbøger på de tre
hovedsprog, idet lydbøgerne skulle fungere som
indlæringsmateriale. Kampagnen blev af amtet støtte af
en kampagneavis, trykning af bæreposer ligesom
centralbiblioteket udarbejdede en katalog over
samlingen. Denne katalog nåede at komme i to
udgaver. Kampagnen sluttede pr. 31.12.1993.
Projektmedarbejder på centralbiblioteket var
bibliotekar Hanne Thusgaard.
212A: ”Bliv klog på Sprog”. Mødereferater samt
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korrespondance vedrørende oprettelse og drift af den
supplerende sprogkursussamling. 1992-1997.
212B: PR-materiale vedrørende kampagnen ”Bliv klog
på Sprog”. 1992-1993

1

Anm.:
Indeholder:
Pjecen ”Bliv klog på sprog”.
”Bliv klog på sprog”. Informationsblad omdelt til
samtlige husstande i Vejle Amt i uge 19, 1992. Oplag
164.000 eks.
”Blev vi kloge på sprog?” Informationsblad udgivet i
forbindelse med projektets afslutning. 1993.

214
A-F

1992-

s

212C: Sprogkurser. Vejle Amt. EF-sprog. Engelsk.
Tysk. Fransk. Spansk. Italiensk. Portugisisk.
Biblioteket for Vejle By og Amt. Oktober, 1992.

1

212D: ”Bliv klog på sprog – med bånd og bog”.
Sprogkurser på bibliotekerne i Vejle Amt. Katalog.
Biblioteket for Vejle By og Amt. 1993.

1

212E: Presseomtale af kampagnen ”Bliv klog på
sprog”. 1992-1993.
Videreførelse af lokalbibliografien. 1992Lokalbibliografien for Vejle Amt blev udgivet i trykt
form i 1987 på initiativ og foranledning af
Biblioteksforeningen i Vejle Amt (se A 10138, lbnr. 65
A-M).
Lokalbibliografien dækkede litteraturen om Vejle Amt
frem til 1975. Men ikke tiden efter 1975. Der blev
derfor et stigende behov for at få bibliografien
videreført. Vejle Amt blev gentagne gange ansøgt om
tilskud, men kunne ikke afse midler. På den baggrund
foreslog overbibliotekar Thorkild Brunsborg, Egtved,
på et amtsledermøde i 1992 at bibliotekerne i amtet gik
sammen om at løse opgaven.
Centralbiblioteket udformede forslag til løsning og der
var generel opbakning til sagen blandt amtets
biblioteker. Det betød, at man i 1994 kunne påbegynde
videreførelsen gennem en løbende, elektronisk
registrering af den nyudkomne litteratur og med
punktvise registreringer af litteraturen fra lakunen
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1976-1993.
Til at løse opgaven ansattes bibliotekar Jørgen Gram
Christensen med et ugentligt timetal på 20 timer.
Registreringen påbegyndtes 1.7.1994.
214A:
Papirer vedrørende planlægning og opstart af
videreførelsen af lokalbibliografien. 1992-1994.

1

214B:
Aftaler med de enkelte biblioteker om videreførelse af
lokalbibliografien. 1994.

1

214C:
Dansk Lokalbibliografi. Vejle Amt.
Årsberetning for 1994.
Årsberetning for 1995

1

Anm.:
Er redaktøren, Jørgen Gram Christensens, beretninger
om opstarten af registreringerne1994.
214D:
Dansk Lokalbibliografi. Vejle Amt. 1.3.1995.

1

Anm.: Papirudgave. Udskrift af de første 903 poster i
basen samt redegørelse for indberetningsarbejdet.
214E:
Implementering af lokalbibliografi på Vejle Bibliotek.
Base DLB: Funktion og søgning. Søgevejledning.
Uden år.
214F:
Møder mellem bibliotekarer der i praksis arbejder mod
lokalbibliografi. 1996-.
Anm.:
De bibliotekarer, der rundt i landet arbejdede med
lokalbibliografi afholdt erfa-møder. I praksis blev dette
mødeforum den grundlæggende informationskilde om
det praktiske arbejde for det overordnede Dansk
Lokalhistorisk Udvalg.
214G:
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Digitalisering af ”Dansk Lokalbibliografi. Vejle Amt.
Bind 1-2, 1986”. 2002.

215

1994

19942000

s

Anm.:
Dansk Lokalbibliografisk Udvalg havde i mange år
arbejdet på at få digitaliseret de fem amtslige
lokalbibliografier, heriblandt Vejle, der blev udgivet i
trykt form i løbet af 1980’erne,. I 2002 lykkedes det at
tilvejebringe det fornødne økonomiske grundlag for, at
denne digitalisering kunne gennemføres.
Materialevalgsvejledning overfor deltidsbibliotekerne
via boglister. 1994.
Anm.: Frem til 1994 var centralbibliotekets
materialevalgsvejledning over deltidsbibliotekerne sket
på månedlige møder med centralbibliotekets
oplandsafdeling. Da der efterhånden kun var tre
deltidsbiblioteker tilbage omlægges vejledning fra
1994 til en skriftlig vejledning gennem udsendelse af
skriftlige materialevalgslister.
Amtskursusudvalget 1992-2002.

1

1

1

Anm:
Udvalget blev nedsat af amtsledermødet i 1994 med
det formål at styrke den amtslige kursusvirksomhed
med centralbiblioteket som koordinator.
Udvalget bestod af 5 medlemmer, heraf 2 fra
centralbiblioteket. Centralbiblioteket fungerede som
sekretariat og vicestadsbibliotekar Else Goul, Vejle,
var tovholder for udvalget.

-

Placeret i A 10104, lbnr. 1975Å-1
Det 3-amtslige kursusudvalg 1996-2000.
Anm.:
Det 3-amtslige kursusudvalg blev nedsat i 1996 som en
videreførelse af det kursus- og konferencesamarbejde,
der allerede længe havde eksisteret i
biblioteksforeningsregi.
Det 3-amtslige kursusudvalg bestod af
vicestadsbibliotekarerne fra de tre sydjyske
centralbiblioteker: Kirsten Stigård (Aabenraa), Ellen
Jensen (Esbjerg), Else Goul (Vejle) og med
vicestadsbibliotekar Palle Bo Frandsen (Horsens) som
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repræsentant for biblioteksforeningerne.
Det 3-amtslige kursusudvalg gennemførte en lang
række kurser og konferencer, der ikke var
deltagergrundlag for i det enkelte amt, men som kunne
samle tilstrækkelig med deltagere, når de tre amter gik
sammen.

216
A-G

19961997

s

Placeret i A10104, Lbnr. 1975Å-2
Projekt ”ReBib 2005”. 1996-1997.
Projektet ”ReBib 2005” var igangsat af Statens
Bibliotekstjeneste og skulle belyse forventningerne til
de regionale biblioteksopgaver sådan som de ville være
i år 2005.
Projektets hovedformål var at vurdere, om der ville
være et behov for regionale støttefunktioner i
biblioteksvæsnet i år 2005 – og i givet fald hvilke – set
i lyset af den forventede samfundsmæssig og
teknologiske udvikling. Resultatet af ”ReBib 2005”
skulle indgå i arbejdet i Kulturministeriets Udvalg om
Bibliotekerne i Informationssamfundet.
Projekthøringen blev gennemført på såvel nationalt
som regionalt plan.
”ReBib-projektet” kom til at danne udgangspunkt for
nogle af de ændringer, der skete i
centralbiblioteksstrukturen efter år 2000.

216A: Projektoplæg. 1996.

1

216B: Det nationale seminar om de regionale
biblioteksopgaver 2005. Odense, 3. oktober 1996.

1

216C: ReBib 2005. Det nationale seminar.
Referenceramme. 21. oktober 1996.

1

Anm.: Er en sammenskrivning af
scenariediskussionerne på mødet 21. oktober i Odense.
216D: Det regionale seminar om de regionale
biblioteksopgaver. Vejle, 21. november, 1996.
216E: ReBib 2005. Stikord og sammenskrivning af
plenumdiskussionen på seminaret 21. november i
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1

Vejle. November, 1996.
216F: Opfølgningsmøde med medlemmerne for Det
rådgivende udvalg for Vejle Amt samt
bibliotekslederne i Vejle Amt. 4. december, 1996.

1

Anm.:
På mødet ville PLS-Consult, der var konsulenter på
projektet, gerne havde kommentarer til
sammenskrivningen af plenumdiskussionerne på mødet
21. november i Vejle.
216G: UBIS-spørgeskema. 1999.

219
220

221

1925 og
1940
19431947

r

19471950

r

r

Anm. Spørgeskema fra Kulturministeriets Udvalg om
Bibliotekerne i Informationssamfundet.
Oversigter over tilskud til landets centralbiblioteker i
henholdsvis 1925/26 og 1940/41.
Statistiske oversigter over enkeltudlån og udlån fra
vandrebogsamlingen til områdets biblioteker samt
afregning af vederlag med de enkelte biblioteker.
1943-1947.
Tilskud til sognebibliotekerne fra kommunerne samt
betaling fra enkeltlånere. 1947-1950.

1

1
1

1

Anm.:

222
223
224

225

19591960
19591960
19591970

r

19511961

r

r
r

Indeholder også oplysninger om bindtal, udlån og
udlån pr. indbygger.
Statistisk oversigt vedr. katalogiseringsopgaver m.v.
for oplandets biblioteker. 1959-1960 og 1969.
Centralbibliotekernes indtægter og udgifter. Oversigter
1959/60 og 1960/61udsendt af Biblioteksstyrelsen.
Indberetninger til Statens Bibliotekstilsyn vedrørende
Redegørelse for Oplandsvirksomhed/Oplandsregnskab.
1959-1970.
Oversigter over oplandsafdelingens økonomi. 19511961.

1
1
1

1

Anm.:

226

1966

r

Indeholder økonomioversigter for 1951-1961.
Indeholder desuden oversigter 1951-1952 vedr.
centralbiblioteksudgifterne ved Horsens
Centralbibliotek og Kolding Centralbibliotek.
Befolkningstal for Vejle Centralbiblioteks område pr.
1.1.1966.
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228

1969

r

Statistik over bøger til sognebiblioteker før 1.4.69, men
færdiggjort efter 1.4.69. 1969.

1

Anm.:

229

19691971

r

Statistikken er fordelt på de betjente sogne- og
skolebiblioteker. Vedrører antal indgåede nye bøger.
Statistik vedrørende nye bøger ekspederet gennem
oplandsafdelingen 1969/70 og 1970/71.

1

Anm.:

230

19681972

r

231

1976

r

232

19591960

r

To oversigter, der angiver antallet af bind leveret
gennem IBC eller direkte gennem oplandsafdelingen
fordelt på de enkelte folke- og skolebiblioteker.
Styringslister for indsendelse af deltidsbibliotekernes
budgetforlag og regnskaber til Bibliotekstilsynet. 19681972.
Budgetlægning i deltidsbiblioteker for 1977. Notater
udarbejdet af Bibliotekarforeningens Faggruppe for
Oplandsbibliotekarer. 1976.
Skolernes kvota til indkøb af børnebøger. 1959-1960.

1

1

1

Anm.:

235

1997 og
1999

r

Omfatter skolerne i centralbiblioteksområdet.
Indberetning af regnskab for centralbiblioteker. 19941999.

1

Anm.:

240

241

Ca. 1938
og ca
1950

19551960

d

d

Rummer endvidere regnskab for bogkontoen for 1993,
hvor Kulturministeren ønskede af få belyst, om et
forøget centralbibliotekstilskud i 1993 havde ført til
”flere bøger på hylderne”.
Beretninger om Bibliotekets Oplandsvirksomhed. Ca.
1938 og ca. 1950.
Anm.: To beretninger, hvoraf den ene vedrører året
1937/38 og den anden er fra Preben Kirkegaards tid i
Vejle.
Kort beretning til overbibliotekaren 1955/56 –
1959/60.
Anm.:
Årlige beretninger, der redegør for virksomheden i
oplandsafdelingen: Omtaler:
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Udlånt over skranken. Rekvisitioner fra
sognebibliotekerne. Udlånt gennem bogbilen. Oversigt
over hvilke biblioteker der har lånt mest. Afholdte
bogvalgsmøder på de enkelte sognebiblioteker.
Katalogiseringsarbejdets omfang. Nye lokaler. Nye
biblioteker. Sognebibliotekarkurser.

242
1970A - Å 1997

d

Beretningerne er udarbejdet i den periode, hvor Knud
Møller Pedersen var oplandsbibliotekar.
Dagbøger for oplandsafdelingen. 1970242A: 1970.
242B: 1971.
242C: 1972.
242D: 1973.
242E: 1974.
242F: 1975.
242G: 1976.
242H: 1977.
242J: 1978.
242K: 1979.
242L: 1980.
242M: 1981.
242N: 1982.
242O: 1983.
242P: 1984.
242Q: 1985.
242R: 1986.
242S: 1987
242T: 1988.
242U: 1989.
242V: 1990.
242W: 1991.
242X: 1992.
242Y: 1993.
242Z: 1994.
242Æ: 1995.
242Ø: 1996.
242Å: 1997

Anm.:
Mayland spiralkalendere, hvori den ledende
oplandsbibliotekar, Conny Hveisel Hansen, dag for dag
har noteret afdelingens særlige arbejdsopgaver:
bogmøder med deltidsbibliotekarerne, udarbejdelse af
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28

250

19171924

u

251

1935 og
1937

u

budgetter, revisioner i deltidsbiblioteker, bogleveringer
til deltidsbibliotekerne, inspektioner sammen med
Bibliotekstilsynet, lokaleopmålinger, undervisning af
biblioteksstuderende etc.
Omtale i ”Bogsamlingsbladet” og ”Bogens Verden” af
områdets mindre sognebiblioteker. 1917-1924.
Anm.: Består af korte notitser (fotokopier).
Avisudklip vedrørende sognebiblioteker. 1935 og
1937.

1

1

Anm. :

252

19351939

u

Rummer to avisudklip vedrørende:
Fremstød fra Danmarks Biblioteksforening vedrørende
oprettelse af sognebiblioteker. 1935 (Interview med
Aage Bredsted)
Planer om oprettelse af folkebibliotek i Børkop (1937).
Avisudklip om kurser for sognebibliotekarer. 19351939.

1

Anm.:

255

1968

u

Vedrører en række lokale kurser. Kurserne blev
arrangeret af Jørgen Banke, der interviewes.
Småglimt fra en revision. (Kun for rette
vedkommende). 1968.

1

Anm.:

260

19251929

a

Med udklip, der sandsynligvis stammer fra en kasseret
rejsebog om New Guinea, fortælles der
grotesk/humoristisk om oplandsafdelingens oplevelser
på en revisionstur. Collagens ophavsmand er
sandsynligvis oplandsbibliotekar K.G. Festersen.
Centralbibliotekarernes Meddelelser 1925-1929.

1

Anm.:

18961927

a

Meddelelsesblad fra Centralbibliotekarmøderne.
Meddelelsesbladet afløste den tidligere ”Vandrebog”.
Rummer bl.a. (nr.8): Oversigt over
centralbibliotekernes økonomiske forhold (tilskud
m.v.) 1926-27.
Statistiske oversigter 1896-1915 samt 1927.
Anm.:

534

1

Indeholder bl. a:
Samlet udlån 1896-1915 (herunder Samlet udenbys og
Vandrebogsamling 1914/15).
Uddrag af indberetningerne til Statens Bibliotekstilsyn
fra Sognebogsamlingerne maj 1927 (oprettelsesår,
bogbestand m.v. vedr. Hvejsel, Jelling, Randbøl,
Smidstrup, Urlev-Stenderup og Vrigsted).

19141938

a

Placeret i A 10104, lbnr. 91.
Oversigt over tilvækst og afgang for
Vandrebogsamlinger 1914-1938.

1

Anm.:
Indeholder:
Oversigt over bogbestanden 1.4.1914 (Hvenegaards
tiltrædelsesdato).
Tilvækst 1914-1920.
Oversigt over sognebiblioteker, der aftager bind fra
Vandrebogsamlingen 1914-1919 samt udlån til disse.
Afgang 1914-1938.

19651971

a

Placeret i A 10104, lbnr. 251.
Udlånsstatistik 1965-1971.

1

Statistik, Landet:
Apr. 1965 – jul. 1968 (plac. i A10104, lbnr.865).
Aug. 1968 – nov.1971 (plac. i A10104, lbnr.866).
Statistik, Sognebiblioteker:
Apr. 1965 – jul.1968 (plac. i A10104, lbnr 867).
Aug. 1968 – maj 1970 (plac. i A10104, lbnr. 868).
Centralbibliotekets udlån til sognebiblioteker og
institutioner fordelt på de enkelte biblioteker 1968-70:
Almstok – Ringgive (Placeret i A 10104, lbnr. 870).
Smidstrup-Øster Snede (Placeret i A 10104, lbnr. 871).

265

268

2011

Ca. 1940

a

Anm.: ”Institutioner” dækker bl.a. ungdomsskoler,
Engelsholm Højskole, Flyvestation Vandel, Jelling
Seminarium, Statens Arbejdslejr i Sdr. Omme, Uldum
Højskole og Skibet Plejehjem.
Oluf Abitz, Oplandsvirksomheden i Vejle 1936-1945.

1

a

Anm.: Udskrift af båndoptagelse på Det Kongelige
Bibliotek, jf. 10104, lbnr 586.
Sognebibliotekernes Opgaver og Budgetter. Ca. 1940.

1

535

270

19461956

a

Anm.: Manuskript med påskrift: Aa. Bredsted.
Diverse statistikker vedrørende oplandsarbejdet. 19461956.

1

Anm.:

271

19641966

a

Vedrører udlån til sognebiblioteker og
skolebiblioteker. Indeholder desuden en oversigt over
sognebibliotekernes økonomiske forhold (ca. 1946).
Diverse statistikker vedrørende Vejle
centralbiblioteksområde 1940-1966.

1

Anm.:

272

19821984

a

Vedrører bl.a. indbyggertal, antal skolesøgende børn,
antal skoler, tilskudsforhold.
Statistik over årsudlånet fra amtets biblioteker. 19821983.

1

Anm.:

275

19341959

a

På amtsledermødet 14.4. 1982 enedes
heltidsbibliotekerne om en fælles markedsføring ved at
lade Vejle Amts Folkeblad bringe en årlig omtale af
udlånet i amtet. Omtalen blev bragt 1983 (udlån 1982)
og 1984 (udlån 1983). I 1983 for heltidsbibliotekerne
og da det vakte kritik fra deltidsbibliotekerne
omfattede omtalen i 1984 alle amtets biblioteker.
Diverse statistikker vedrørende centralbiblioteker
1934-1959.

1

Anm.:

276

ca. 19501951

a

Statistikkerne er væsentligt udarbejdet af Statens
Bibliotekstilsyn. Statistikken for 1941/42 medtager
samtlige biblioteker i centralbiblioteksområderne.
Statistik over amtstilskud i diverse amter. Ca. 19501951.

1

Anm.:

278
279

19951997
1995

a
a

Rummer desuden: Amternes Tilskud til Bibliotekerne
(ca. 1938) og Sammenlignende oversigt over tilskud og
virksomhed for BVBA 1935-1951.
Biblioteket for Vejle By og Amt: Indberetning af
specialstatistik for centralbiblioteker. 1995-1997.
Indberetning af specialstatistik for centralbiblioteker.
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1
1

Statens Bibliotekstjeneste, 1995.
Anm.:

290

Ca 1930

a

Sammenstilling af oplysninger fra de 14
centralbiblioteker om udlån og funktionerne som
centralbibliotek.
Mønsterfortegnelser for sognebiblioteker. Ca. 1930.

1

Anm.:
Maskinskrevet. Tilsyneladende udarbejdet lokalt.

291

1938

a

Indeholder:
Foreløbig Fortegnelse over Sognebibliotekets
Minimumsbestand af Skønlitteratur.
Sognebibliotekets Minimumsbestand af Faglitteratur.
Sognebibliotekets Haandbøger.
250 Bøger for Sognebiblioteker. 2. oplag. Danmarks
Biblioteksforening, 1938.

1

Anm: Det såkaldte Startkatalog.
Af forordet:
"Nærværende Katalog omfatter den Bogbestand, der
findes i de af Danmarks Biblioteksforening
tilvejebragte Startbiblioteker.
Den indeholder altsaa de Bøger, som maa anses for
nødvendige ved den første Anskaffelse til et
Sognebibliotek".

292

1947

293

U.å.

Mærket Aage Bredsted og forsynet med hans
tilføjelser.
Håndbøger for Sognebiblioteker. Folkebibliotekernes
Bibliografiske Kontor (Statens Bibliotekstilsyns
Publikationer, nr. 20). 1947.
Forslag til Indkøb til en Læsestue. U.å.

1

1

Anm.:

294

1967

a

298

1992

a

Stencileret fortegnelse over standardopslagsværker.
Den nyeste bog er fra 1943.
Håndbøger og tidsskrifter for mindre biblioteker. En
indkøbsvejledning. Bibliotekscentralen, 1967.
Køb af faglitterære titler 1989 på bibliotekerne i Vejle
Amt. 1992.

537

1
1

Anm.:
I forlængelse af Anne Lise Japsens undersøgelse af
folkebibliotekernes bogkøb 1989: ”Bibliotekerne og
den gode bog”, blev Jørn Godrum Bech, Vejle, og
Helle Wiese, Fredericia, bedt om at komme med et
oplæg om det faglitterære bogvalg på
biblioteksledermødet i Herning 1992. De to oplæg blev
efterfølgende udgivet (”Faglitteraturen i
folkebibliotekerne” 1993. (Skrifter fra Statens
Bibliotekstjeneste, 3).

300

1953

a

Til grund for de to oplæg lå undersøgelsen af, hvordan
en række faglitterære titler fra 1989 var købt på
bibliotekerne i amtet. Læget indeholder en
sammenskrivning af optællingerne fra bibliotekerne.
Bogvalgsmødet d. 11. marts 1953.

1

Anm.:

301

19561963

a

I en skrivelse til de sognebibliotekarer, der ikke var
blandt de 52 fremmødte, fortæller oplandsbibliotekar
John Larsen om dagens forløb. Udmeldingen giver et
ganske godt billede af, hvordan man i 50’erne
tilrettelagde og afviklede bogmøderne.
Anmeldelser fra bogvalgsmøder for sognebibliotekarer
1956-1963.
Anm.:
Bogvalgsmøderne for sognebibliotekarerne
gennemførtes i 50’erne som dagarrangementer, hvor
bøgerne blev anmeldt af overbibliotekaren,
oplandsbibliotekaren og den ledende børnebibliotekar.
For at bryde talerækken bad man normalt nogle af
sognebibliotekarerne aflevere skriftlige anmeldelser på
enkelte titler. Disse anmeldelser blev læst op og
yderligere kommenteret af centralbibliotekets
personale.
Denne samling indeholder sognebibliotekar
anmeldelser på forfattere med efternavne fra A til G
(Abrahams – Güiraldes).
Blandt anmelderne er nogle af periodens og områdets
kendte sognebibliotekarer:
Fru Baltzersen (Tørring), Oddershede (SindbjergGrejs), Høltzermann (Uldum), Haahr (Gauerslund), Eg
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1

302

19671975

a

Jensen (Give), Michael Christensen (Jelling).
Indkaldelser til bogvalgsmøder. 1967-1975.

1

Anm.:
Består af eksempler på mødeindkaldelser. Frem til
1969 på Grand Hotel, herefter på biblioteket.
Boglister til orienteringsmøder for sognebibliotekerne.
1965-1993.

305308

305: Februar 1965 – januar 1966.
Anm.:
Modtaget fra Tørring. Listerne har været anvendt af
sognebibliotekar M. Oddershede, Sindbjerg-Grejs.
De følgende lister er alle oplandsafdelingens egne:
306: Februar og august 1970.
Januar 1975 og maj 1976.
Juni og december 1979
September 1987
November-december 1990
307: A-seddelfortegnelsen. Efteråret 1993.
308: Bøger for skolebiblioteker. Efteråret 1993.
Anm.:

310

19841987

a

Ovenstående er udvalgte eksempler på de boglister,
som centralbiblioteket udarbejdede til brug for de
månedlige bogvalgsmøder med sognebibliotekerne
med henblik på, hvad man skulle købe.
Sprøjten. Kontaktblad for bibliotekerne i Vejle Amt.
Årg. 1-4. 1984-1987.
1984: 3 numre.
1985: 2 numre.
1986: l nummer.
1987: l nummer.
Anm.:
Redaktionen blev varetaget af centralbibliotekets
oplandsafdeling. I praksis med assisterende
oplandsbibliotekar Mogens Faber som den, der stod for
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1

bladet.

320
1990A - G 2000

a

Kontaktbladet gik ind i 1988 på grund af mangel på
bidrag.
Kørselsordningen mellem bibliotekerne i Vejle Amt.
1990-2000.
Anm.:
Efter drøftelser på amtsledermødet besluttede man i
1990 at etablere en amtslig kørselsordning, således at
der kørtes til alle hovedbiblioteker i amtet to gange om
ugen (deltidsbibliotekerne dog kun en gang om ugen)
Ordningen blev etableret i samarbejde med
Amtscentralen, der allerede havde en tilsvarende
kørselsordning til amtets skoler.
Ordningen finansieredes således, at centralbiblioteket
betalte halvdelen af udgiften og de øvrige biblioteker
den anden halvdel efter en nærmere aftalt
fordelingsnøgle. Udgiften til ordningen modsvaredes af
de besparelser, det enkelte bibliotek fik ved at kunne
minimere udgifterne til forsendelse af pakkepost.
Ordningen startede pr. 1.2.1991.
Da centralbibliotekstilskuddet i 1995 blev forøget med
605.000 kr. anvendtes en del af dette beløb til at
finansiere en tredje ugentlig kørsel, hvilket i høj grad
optimerede leveringstiderne og dermed ordningens
nytteværdi.
I sidste halvdel af 90-erne udvikledes
clearingsordninger med de omliggende
centralbiblioteker, således at man kunne udveksle
forsendelser på særlige træfpunkter.
320A: Etablering af kørselsordningen. Aftaler vedr.
kørsel m.m. 1991.
Anm.:
Kørselsordningen blev etableret gennem en fælles
finansiering fra centralbiblioteket og amtets
biblioteker. Kørslen mellem bibliotekerne påbegyndtes
1.2.1991. med to ugentlige kørsler til alle
heltidsbiblioteker.

540

1

320B: Fordelingsnøgle vedr. kørselsudgifter.1990.

1

Anm.:
Vedrører den aftale der blev indgået mellem amtets
biblioteker om fordelingen af udgiften til kørslen.
320C: Kontrakter m.v. 1990-2000.

1

320D: Udvidelse af kørselsordningen med en tredje
ugentlig kørsel. Aftale med vognmand Kaj Kristensen
m.m.. 1994/1995.

1

Anm.:
Den tredje ugentlige kørsel var finansieret af
centralbiblioteket og betød et mærkbart kvalitativt løft
for ordningen.
320E: Etablering af kørselssamarbejde mellem Vejle
og Aarhus Amt. 1995.

1

Anm.:
Materiale mellem de to amter udveksledes med
Skanderborg Bibliotek som træfpunkt.
320F: Etablering af kørselssamarbejde mellem
Ringkøbing, Viborg, Aarhus og Vejle Amter. 1997.

1

Anm.:
Materiale mellem de fire amter udveksledes med
Silkeborg Bibliotek som træfpunkt. (Silkeborg afløste
således Skanderborg)
320G: Diverse materialer vedrørende kørselsordningen
1991-1998.

1

Anm.:

330

U.å.

a

Indeholder bl.a. køreplaner og køreplansændringer.
Arbejdsplaner for Oplandsafdelingen. U.å.
Anm.:

541

1

331

U.å.

a

Indeholder to arbejdsplaner fra henholdsvis ca. 1946
og ca. 1966.
Arbejdsbeskrivelser for personale i oplandsafdelingen.
U.å.

1

Anm.: Beskrivelserne er sandsynligvis fra slutningen
af 60’erne.

332

U.å.

a

Beskrivelserne omfatter:
Oplandsbibliotekar (Beskrivelsen er mærket Karl Gert
Festersen). U.å.
Assisterende bibliotekar i oplandsafdelingen. U.å.
Kontorassistent i Oplandsafdelingen (Beskrivelsen er
mærket Kirsten Ancker). U.å.
Arbejdet i oplandsafdelingen. U.å.

1

Anm.:
Der henvises i teksten til kontaktbladet ”Sprøjten”,
hvorfor redegørelsen må være fra perioden 1984-1987.

333

U.å.

a

Indeholder tre beskrivelser:
Bogmøderne.
Arbejdsbeskrivelse for kontorpersonale i
oplandsafdelingen.
Hvad laver en ledende oplandsbibliotekar egentlig?
Plan for orientering af praktikanter. U.å.

1

Anm.:
Indeholder flere udgaver af en stikordsoversigt over,
hvad man skulle huske at fortælle biblioteksskolens
studerende under deres praktikophold i
oplandsafdelingen.
Dermed bliver oversigterne i virkeligheden en nøje
præsentation af det daglige arbejde i afdelingen.

340

19671983

a

Sandsynligvis udarbejdet i 70-erne og 80-erne.
Diverse materialer vedrørende
Deltidsbibliotekarforeningen. 1967-1983.

1

Anm.: Indeholder bl.a. samarbejdsaftalen 1983 mellem
BF og Deltidsbibliotekarforeningen.

341

1976

a

Indeholder fortrykte ansættelsesformularer for
deltidsbibliotekarer.
Den obligatoriske orientering af nyansatte
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1

342

U.å

a

deltidsbibliotekarer. Notat udarbejdet af
Oplandsbibliotekarernes faggruppe, 1976.
Orientering af nye deltidsbibliotekarer. U.å.

1

Anm.:

343

U.å.

a

Består af håndskrevne notater udarbejdede af
oplandsbibliotekar Conny Hveisel Hansen på et
tidspunkt i 70’erne.
Rummer en gennemgang af de emner, en
deltidsbibliotekar bør have kendskab til, dels om
biblioteksvæsnet i almindelighed, men i særligt grad i
forhold til de daglige arbejdsprocesser og samarbejdet
med oplandsafdelingen.
Instruktionsmappe til brug for deltidsbibliotekarer. U.å.

1

Anm.:
Er sandsynligvis fra tiden omkring 1971.
Gennemgår arbejdsprocesser omkring, udlån, lån fra
andre biblioteker, hjemkaldelser, hyldelister, bogkøb,
indbinding og klargøring, seddelfortegnelser, opgørelse
til forfatterforeningen, budget, regnskab, etc. etc.
Indklæbet i mappen er de blanketter, man anvendte i
forbindelse med de enkelte processer.

345

U.å.

a

Er ikke Vejle-materiale, men tilsyneladende udarbejdet
af oplandsafdelingen i Aarhus. Men materialet har
muligvis været anvendt i Vejle.
Retningslinjer vedrørende bestilling af enkeltlån af
bestemte titler. 1970-erne.

1

Anm.:
Indeholder forskellige udgaver af vejledningen i brug
bibliotekets særlige blanket til deltids- og
skolebiblioteker (BVBA5).
Heltidsbibliotekerne anvendte den landsdækkende
Standard 58 til bogbestilling.

350

2007

a

Vedlagt eksempler på BVBA5.
Kirsten Ancker, Erindringer fra arbejdet i
oplandsafdelingen 1966-1970.
Anm.: Kirsten Ancker blev ansat som assistent i
oplandafdelingen i 1966. Hun fortæller levende og
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1

spændende om arbejdet i afdelingen, der på det
tidspunkt ikke lå på biblioteket, men var placeret på
Elværket og havde oplandsbibliotekar Karl Gert
Festersen som en farverig og afholdt leder.

360

U.å.

a

Indeholder endvidere tillæg om Kirsten Anckers
arbejde på læsesalen i 70-erne og 80-erne (fortrinsvis
om samarbejdet med studiekredslederne)
Tryksager, skemaer og blanketter anvendt i
centralbibliotekets oplandsafdeling. U.å.
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1

545

