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Kære frivillige 
 

KVIK bøger (med orange 7-dages mærke på forsiden): Sdr. Omme og Vorbasse har nu også et antal af 

disse bøger, der alle er nyudkomne titler. Ved aflevering i automaten vil der altid stå ”hylde 2”. Men det 

skal I se bort fra, når det gælder de bøger, der hører hjemme hos jer. 

For at gøre det nemmere at kende bøgerne har vi valgt frem over at skrive tilhørssted direkte på den 

orange label. På den måde skulle de titler, der hører til i Sdr. Omme og Vorbasse gerne kunne blive på 

stedet. 

 
Modtagelse af tidsskrifter: De nye numre af tidsskrifter, der kommer med kassen, skal IKKE afleveres 

men sættes direkte på skråhylden i lommen med ”ikke til hjemlån”.  

De tilsvarende ældre numre fjernes fra skråhylden. De tages ud af lommen, der sendes ind til Grindsted. 

Derefter SKAL de afleveres i automaten for dels at blive klar til udlån og dels at fange eventuelle 

reserveringer. 

Kassation: En til to gange om året vil Anette Nordheim fra biblioteket sende lister ud over de numre af 

tidsskrifter, der skal sendes ind til kassation. Det skulle gerne blive en lettelse for jer. 

 

Bibzoom: Efter et par års pause abonnerer Billund bibliotekerne igen på Bibzoom, der er bibliotekernes 

digitale public service musiktjeneste, som henvender sig til folk i alle aldre. Som det gælder andre 

digitale bibliotekstilbud, skal man bo i Billund kommune og være oprettet som biblioteks bruger, for at 

kunne benytte sig af dette tilbud. Bibzoom indeholder 10 millioner musiknumre, der kan downloades 

playlister og bibzoom radio med mange forskellige kanaler. Se nærmere her: 

http://billundbib.dk/content/bibzoom-tilbage 

 

Ombygning i Magion Biblioteket 

Borgerservice i Magion Biblioteket har netop afsluttet en større ombygning.  

Hvor borgere før blev betjent i det åbne rum er dette nu ændret. Sammenlægning af to kontorer betyder 

at borgere ved hjælp af bedre skiltning og betjening i et diskret lokale føler sig bedre tilpas. Personalet i 

borgerservice er også meget tilfredse med disse ændringer. 

Denne ombygning er kun første trin i bibliotekets tilpasning fra vision hen imod det optimale for såvel 

brugere som personale. 

Derfor er indretningsarkitekt Gry Dinesen og en indretningsgruppe ved at kigge nærmere på flere 

ændringer specielt i ankomstområdet (KVIK) og bagerst i området omkring MEDIER. Det bliver 

spændende at se, hvad de kommer frem til. 

 

Sdr. Omme: Biblioteket har desværre de seneste tre uger været uden internet, hvilket vi selvfølgelig 

beklager meget. Kommunens IT afdelingen er koblet på sagen, så vi håber, at der snart kommer en 

løsning. I skrivende stund ser alle Sdr. Ommes problemer med internettet ud til at blive løst. 

 

Vorbasse: Frivillige på Vorbasse bibliotek kunne godt tænke sig en mere børne- og ungevenlig 

indretning af biblioteket. Derfor er der nedsat en indretningsgruppe, som sammen med indretnings 

arkitekt Gry Dinesen skal finde en mere indbydende løsning. 

 

 

Med venlig hilsen på bibliotekets vegne 

 

Inge Fredberg   Lone Ugelvig 
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