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Biblioteket er online !
For tiden er Biblioteket stærkt i gang med at registrere alle bøgerne, som står på hylderne i
Nygade, og dette sker i biblioteksdatabasen LibraryThing. Det er et enormt katalog med over
40 millioner bøger, og her har Biblioteket oprettet sin egen liste over egne bøger.
Du er meget velkommen til at se hvad, der foreløbig er registreret.

Adressen er www.dk.librarything.com, hvor du først på hjemmesiden i øverste højre hiørne
bør vælge Danish som sprog og derefter liltøje lcalalog/lblbiblioteket i adressefeltet.
Hvis du nu er inde på listen, kan du se, at hver side har plads til 50 titler. Oppe til venstre
kan du også se hvor mange bøger, der p.t. er registreret.
"Søg i dette bibliotek" til højre er stedet, hvor du kan finde alt muligt om bøgerne. En søgevejledning findes på engelsk under Search 7-rps, hvis man går ind under pilen til høire tor
"Sø9", hvor også er angivet forskellige felter at søge i.
Som udgangspunkt præsenterer LibraryThing bøgerne alfabetisk efter titel (dog således at
tal kommer før bogstaver), men dette kan nemt ændres ved at klikke på "Forfatter". Bøgerne kan også ordnes efter andre overskrifter.

Rækkefølgen og forskellige rubrikker kan også vises på alternative måder. Som åbning ses
stil A med titlerne til venstre, men f.eks. ved at klikke på "Vis stil B" kommer forfatterne til at
stå til venstre i stedet for.
Bøgernes omslag vises på stil A og desuden på stil B og D, men slet ikke på stil C og E.
Under "Dato" er angivet årstallet for udgivelsen, og under "Kommentarer" er Bibliotekets
egen klassifikation skrevet ind. Udgivelsessted, forlag m.v. findes på stil C under hovedet
"Publicering".
Ved at klikke på en bogs titel kommer man ind på bogens arbejdsside, der indeholder en
masse oplysninger. På forsiden kan man f.eks. finde anmeldelser, anbefalinger og beskrivelser, hvis sådanne er skrevet ind, og på detaljesiden er der f.eks. ISBN og Datakilde, dvs. det
sted, hvor de konkrete informationer stammer fra.
Man kan også klikke på forfatteren, og så se en liste over alle bøger vedkommende har
skrevet. lkke alle findes naturligvis ivores Bibliotek, men dette kan give anledning til at købe
eller låne andre steder.

Biblioteket har ikke foretaget en vurdering af de enkelte bøger, som man kan se at andre har
gjort. Det er dog planen at indføre annotationerne fra Støtteforeningens boglister, som kun
omfatter litteratur på dansk.
Bengt Olson

lnspiration til læselysten
Støtteforeningen har igennem årene indsamlet en masse informationer om bøger udgivet på
dansk, som på den ene eller anden måde omhandler homoseksualitet eller har et markant
LGBT indhold.
Som medlem af Støtteforeningen får du glæde af dette arbejde hvert forår, når vi vedlægger
boglisten med udgivelser fra det foregående år. Men som årene er gåel, har flere og flere efterlyst nogle mere opsamlende lister, som inspiration til lysten efter at læse bøger på dansk
med et LGBT indhold.

Derfor har Støtteforeningen startet udgivelsen af foreløbig 5 litteraturlister, som indeholder et
udvalg af danske bøger fordelt på følgende temaer:

.
.
.
.
.

Skønlitteratur: nyere romaner, noveller og tegneserier (Bogliste nr. 1)
Ældre litteratur: romaner og noveller skrevet frem til ca. 1970 (Bogliste nr. 2)
Krimier & digte (Bogliste nr. 3)
Børne- & ungdomslitteratur (Bogliste nr. 4)
Biografier og anden faglitteratur (Bogliste nr. 5)

Hver bogoplysning indeholder en lille omtale af indholdet med vægt på LGBT vinklen.
Desuden er bøgerne klassificeret med et lille kodesystem, B for bøsse orienteret indhold, L
for lesbisk orienteret indhold, T for transseksuelt indhold og BL for blandet bøsse/lesbisk,
biseksuelt, queer eller beslægtet indhold.
Det er planen at opdatere listerne ca. 1 gang om året, og oplysningerne må gerne
genbruges, hvis Støtteforeningen krediteres som kilde. Kommentarer fra brugerne eller
forslag til nye titler på listen efterlyses også.
Som medlem af Støtteforeningen får du et eksemplar af bogliste nr. 1 sammen med dette
Nyhedsbrev. De øvrige lister vil følge hen ad vejen, afhængig af portogrænsen på 50 gram!
Vi håber, at listen giver dig inspiration til læsning i løbet af sommerferien og i tiden derefter.
Bøgerne finder du på bibliotekerne (bibliotek.dk)- eller på LBLs bibliotek i Nygade.

God sommer og god læselyst!
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