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Samlinger og samarbejde
– få indblik i hverdagen på 5 alsidige specialbiblioteker

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 10.00-15.45
Arbejdermuseet – festsalen, Rømersgade 22, 1362 København
Tilmelding via centralbibliotek.dk senest den 1. september 2019
Kom og få et unikt indblik i dagligdagen på et specialbibliotek: Fem biblioteker med hver
deres specialsamling og hver deres målgruppe præsenterer en bid af deres samling og
giver eksempler på skæve henvendelser.
Det Danske Filminstituts Bibliotek & Videotek
Biblioteket dækker film og tv fra hele verden, men vi ved specielt meget om dansk film. Vi dokumenterer ikke
alene filmens forunderlige verden ud fra alle aspekter, men viser også filmene i vores Videotek.
Designmuseets Bibliotek
Biblioteket er Nordens største inden for sit felt, med over 200.000 bøger og pjecer om kunsthåndværk og
design, og over 1.000 forskellige tidsskrifter.
Folketingets Bibliotek & Oplysning
Samlingen består af mere end 250.000 bøger, primært inden for emnerne jura, samfundsvidenskab, historie
og politologi, der stammer tilbage fra Stænderforsamlingernes bogsamlinger.
Biblioteket på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
KADK Bibliotek på Holmen er et offentligt forsknings- og uddannelsesbibliotek, som er en aktiv og tæt
integreret medspiller for studie- og forskningslivet på KADK.
Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
Arkiv og bibliotek bidrager rigtig meget til samlingerne på museet, til events og nye tiltag. Og derudover
huser vi en unik samling af kilder om den danske (og et udsnit af den internationale) arbejderhistorie.

De fem oplæg vil desuden lægge op til en refleksion over, hvordan folkebibliotek og specialbibliotek kan
gavne hinanden og hvilke samarbejder, der potentielt kan skabes.
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Temadagen arrangeres i samarbejde mellem Roskilde Centralbibliotek og Arbejdermuseet og
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Dagen bliver afholdt i den smukke festsal på Arbejdermuseet i
Rømersgade (tæt ved Nørreport station).

Læs mere om de deltagende biblioteker her under:

¨
Det Danske Filminstituts Bibliotek & Videotek
Den danske filmhistorie er lang og mangfoldig, og vi følger den tæt på Det Danske Filminstituts Bibliotek.
Biblioteket dækker film og tv fra hele verden, men vi ved specielt meget om dansk film. Vi dokumenterer ikke
alene filmens forunderlige verden ud fra alle aspekter, men viser også filmene i vores Videotek. Vores
samlinger af manuskripter, billeder og ikke mindst vores unikke særsamlinger besøges hvert år af forskere
og studerende fra det meste af verden, men alle har adgang.
Vi vil i vores oplæg fortælle mere indgående om samlingerne, forankringen i Det Danske Filminstitut og de
elektroniske muligheder på vores website dfi.dk. - og hvordan vi finder frem til filmen, hvor din bedstemor var
statist.

Folketingets Oplysning
Folketingets Bibliotek ligger på Christiansborg. Samlingen består af mere end 250.000 bøger, primært inden
for emnerne jura, samfundsvidenskab, historie og politologi, der stammer tilbage fra
Stænderforsamlingernes bogsamlinger. Derudover rummer Biblioteket også Folketingets Arkiv, som
indeholder mere end en hyldekilometer utrykt udvalgsmateriale og andre arkivalier.
Bibliotekets samlinger af parlamentstryk og lovstof er helt central. Bibliotekets ”Lovsager”, hvor man i
kronologisk rækkefølge kan følge en lovgivning og debatterne fra folketingssalen med samtlige ændringer, er
en guldgrube i forhold til at finde forarbejder og særligt i forhold til politikere og forskere, der vil følge
historikken på et lovgivningsområde.
Biblioteket betjener Folketingets medlemmer, partiansatte og medarbejderne i Folketingets Administration,
mens Folketingets Oplysning, der er del af Bibliotekets virksomhed, betjener offentligheden.
Vi vil derfor give en introduktion til begge services og en kort introduktion til Folketingets hjemmeside og
særlige highlights for bibliotekarer. Desuden vil vi krydre oplægget med både generelle og sjove spørgsmål
fra vores hverdag.
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Designmuseets Bibliotek
Designmuseets Bibliotek blev oprettet i 1896 sammen med Kunstindustrimuseet, som det hed dengang.
Biblioteket ligger som en del af Designmuseum Danmark i det gamle Frederiks Hospital i Bredgade.
Biblioteket er offentligt tilgængeligt og indgår i det nationale bibliotekssamarbejde.
Biblioteket er Nordens største inden for sit felt, med over 200.000 bøger og pjecer om kunsthåndværk og
design, og over 1.000 forskellige tidsskrifter. Bl.a. har biblioteket en enestående samling af modetidsskrifter
fra Europa fra det 18. og 19. århundrede. Desuden en stor samling bøger om bogstaver, skrift, typografi og
grafisk design. Foruden naturligvis mange nye bøger inden for hele design-feltet: Industriel design,
bæredygtigt design, keramik, møbler, mode, interiører osv.

Biblioteket på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
KADK Bibliotek på Holmen er et offentligt forsknings- og uddannelsesbibliotek, som er en aktiv og tæt
integreret medspiller for studie- og forskningslivet på KADK. Derudover udfører vi biblioteksservice for Den
Danske Scenekunstskole og for konserveringsfaglige miljøer på Nationalmuseet og på Statens Museum for
Kunst. Vi forsøger desuden i det små at skabe et inspirerende fælles sted på Holmen for de øvrige
studerende på de kunstneriske skoler – med musik og særdeles moderne dans mellem reolerne;
samarbejde med Christianshavns Bibliotek ifm. Christianshavns Bogfestival med mere...
Oplægget vil fokusere på, hvad biblioteket gør for at blive tæt integreret på KADK. Hvordan kvalificerer og
understøtter biblioteket både undervisning, forskning og studiemiljø bedst muligt ift. målgrupperne?

Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
Arbejdermuseet ligger centralt i København, men arkiv og bibliotek ligger i Taastrup, ca. 20 km væk. Denne
dobbeltlokation gør noget for sammenhængskraften i organisationen, og vi skal arbejde lidt ekstra for at
være ét hus.
Arkiv og bibliotek bidrager rigtig meget til samlingerne på museet, til events og nye tiltag. Vi fungerer som
museets bagkatalog og fysiske vidensbank. Og derudover huser vi en unik samling af kilder om den danske
(og et udsnit af den internationale) arbejderhistorie.
Så oplægget fra Arbejdermuseet vil rumme sjove fortællinger fra dagligdagen hvor bibliotekarens rolle er
temmelig alsidig. Men også om hvordan vi fokuseret arbejder på at formidle en skæv samling af fx faner.

