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Biblioteket i nye, pæne lokaler
Den sidste weekend i juli måned flyttede Biblioteket

ind på 1. salen i det lille gule baghus i Teglgårdssuæde
13, som Landsforeningen har lejet. Huset er i sin helhed
nydeligt renovieret og klar til at tage i brug, men flere
steder skal lokalerne sehfølgelig tilpasses de forskellige
aktiviteter og behov. F.eks. skal der lernes en væg i
Bibliotekeg og en dør ind til fukiveg der bor påsamme
etagq bliver blændet .

Arealet leducerct med 2Æ

Landsforeningens nye domicil er væsendigt mindre end
i Knabrostrde, ogfor Biblioteket betyder deg at pladsen
bliver indskrænket fra 100 til 38 m2. Den mindre plads
beryder, at mange møbler - nedslidte men med stor
afiektionsværdi - måtte kasseres i forbindelse med
flytringen.

Alt i 6t rum
Hvor Biblioteket i Knabrostræde havde separate rum

til udlån, tidsskrifslæsnhg, kontor og magasin, skal det
hele nu samles i Ct rum, men det er til gengæld meget
mere præsentabelt.

Som en konsekvens af flymingen, vil det også bliræ
nødvendigt at begrænse nogle af de opgaver, som
Biblioteket tidligsre varuog: for elsenrpel er der iHre mere
plads til en særskilt studiesamling af dansk litæranr eller
til en hel vægreol med gratis pjecer og brochurer. Bøger
og tidsskrifta i bredforstand vil dog forsat udgøre kemen
i samlingerne suppleret med dirrerse informationstilbud
om kultur, rejser, etc.

Travltred inden åbning
Inden Biblioteket kan slå dørene op for boøgende og

lånere igen i begpdelsen af september, er der hektisk
aktivitet med indreurirg*. Der skal opsættes reoler og
monteres hylder, egnede borde og stole skal anskaffes og
ny, hensigtsmæssig belysning skal på plads, så lånerne
kan finde bøgerne. Og så skal alle flptekæser tønunes)
og den indre orden genopreftes.

Biblioteket inye lokaler vilmåsla
synes mindre prææntiøsg men det
vil også virke mere effektivt - kom
gerne og oplev det selv!

Bengt Anson
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Efter en travl flytteso[lmer er
LBL's Bibliotek ved at være på

plads.

Mandag den 04.09.95
H. 17.00

åbnes dørene til det "nye" Bib-
liotek i Teglgårdsstræde.

Det vil gl*d. Biblioteket og
Støtteforeningen at se jer.

Så kom ogvær med til at gøre
åbningen fotlig.


