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Kære frivillige 
 
 
Julearrangement 16. december 
Julen nærmer sig hastigt, og i år holder biblioteket et helt særligt julearrangement for alle 
frivillige i Vorbasse og Sdr. Omme. Julearrangementet starter kl. 16.30 og på programmet er 
blandt andet et spændende foredrag ved historiker Poul Porskær Poulsen, hvor sæsonens nye 
historiske bøger præsenteres. Efterfølgende er der julehygge med god mad og koncert ved 
Karina Holgersen og drengene.  
 
Gå ikke glip af denne mulighed for en rigtig hyggelig eftermiddag/aften. Sidste frist for tilmelding 
er fredag d. 5. december til Inger Enevoldsen ine@billund.dk   

 
Konstant efterspørgsel på nye bøger 
Vi hører tit, at der er brug for flere af de nye spændende bøger, som vores brugere har fået lyst 
til at læse efter omtale i medierne eller blandt venner og bekendte. Hylden med 7-dages lån er 
en del af løsningen på denne udfordring. Der er hurtigere cirkulation, og man skal ikke stå i kø i 
månedsvis, men kan være heldig at finde guld.  
I de mindre afdelinger forestiller man sig måske, at alle de spændende bøger er på de store 
biblioteker, men de mest efterspurgte er der kø på, så her er alle lige. Desuden er vi ved årets 
højdepunkt i bogsæsonen, så der skal nok komme en del ud i den næste tid. 
 
Metode til at få nye bøger udstillet: 
Hylderne i Magion med nye bøger er ikke fulde af fabriksnye bøger. Vi har en metode, som fint 
kan kopieres i de mindre afdelinger.  
Når vi står med en vogn med afleverede bøger, kigger vi efter, om nogle af dem ser nye ud. 
Hvis de gør det, vender vi dem om og kigger på bagsiden. Lige oven over den brede stregkode 
står der til venstre det lange materialenummer og til højre en dato- f.eks. 15-10-2014. Det er 
datoen for, hvornår bogen er afsendt fra leverandøren til os. Hvis bogen er under et år gammel 
og ser bare en smule interessant ud, sætter vi den hen på hylden med nye bøger. På den måde 
cirkulerer de masser af gange, indtil de ikke er så nye længere.  
Det kan I også gøre, når I sætter bøger på plads. 
 
Folder med nye bøger 
I forlængelse af det foregående kan vi fortælle, at vi har genoptaget at producere en folder om 
nye bogudgivelser. De udvalgte titler er ikke de allermest efterspurgte, men titler der har fortjent 
at blive fremhævet i den strøm af nye bøger der udkommer. Der er sendt en portion nye foldere 
til Vorbasse og Sdr. Omme, og skulle I løbe tør, skal I endelig give besked - så sender vi nogle 
flere.  

Fremover vil folderen udkomme kvartalsmæssigt. Dens indhold er også at finde på bibliotekets 
hjemmeside http://billundbib.dk/blog/nye-boeger-biblioteket  
 
 
Tastaturproblemer i Vorbasse 
I den sidste tid har der været problemer med et tastatur i Vorbasse, der ikke virkede.  
Problemet er nu udbedret, og der ligger et ekstra tastatur i reserve i magasinrummet.  
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