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Genetablering af Biblioteket

En meget god nyhed er, at Biblioteket er ved

Nygade 7. Placeringen vilvære ito kontorer,

foreningen fremover.

lmidlefid er der kun plads til 75 hyldemeter, hvilket er under halvdelen af, hvad der var i Tegl-

gårdstræde. Det skønnes, at der vil blive plads til knap to tredjedele af bogsamlingerne; resten

åf bøg"rn" samt tidsskrifter, brevordnere, m.v., bliver opbevaret i magasin'

I det ene kontorlokale mod Strøget er der til højre opstillet tre rullereoler, hvor dansk skønlit-

teratur og biografier er placeret, og mod væggen til venstre står en fire fags reol med engelsk

skønlitteratur. Endnu mangler nogle bogstaver i både dansk litteratur og antologier, ligesom

samlingerne af digte og krimier heller ikke er på plads.

I det andet rum mod gården er en fire fags stigereol i træ placeret mod væggen overfor vinduet,

og den bliver brugt tillaglitteratur. Der bliver sorteret kraftigt blandt bøgerne, og alt, som ikke

bedømmes at have umiddelbar interesse, bliver lagt i papkasser for efterfølgende transport til

magasinet. F.eks. bliver litteratur på andre sprog end dansk og engelsk såsom fransk, italiensk,

spansk, tysk, etc., taget fra sammen med alle dubletter. Alle generelle bøger om seksualitet,

hvor homoseksualitei kun er perifert nævnt, og det allermeste af aids-litteraturen, som stammer

fra 80'erne, og altså er trafør moderne kombinationsbehandlinger, er frasorteret.

Af samlingerne af indbundne tidsskrifter er Landsforeningens egne blade prioriteret højt som

f.eks. pan-bladet, Københavns Nyt, Arhus Nyt, Zink, samt to magasiner, der fortsat udkommer,

nemlig Frankly og Out & About. I magasinet vil der så befinde sig bl.a. Eos, Hot Side, Hovs-a-vi-

sen, Hvidløgspressen og Vennen samt en række ældre udenlandske tidsskrifter.

Det vil komme til at tage lang tid at genopstille og ordne bøgerne, dvs. skille samlingerne i et

bibliotek og et magarii. frlrgæinet ikal også bringes i orden, hvilket slet ikke er påbegyndt

endnu.

Biblioteket vil altså fysisk komme til at være meget mindre end før, og det vil også virke på et

lavere niveau. Hvornår det vil åbne for udlån skal endnu være usagt.

at blive genetableret i LBLs lokaler på 2. sal i

som dog samtidig skal fungere som møderum for
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