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Spørgsmål
På seneste KFU-møde fik udvalget en orientering omkring den forestående kassation af materialer på bibliotekerne, jf. herunder "Notat
om håndtering af kasserede materialer på bibliotekerne" udsendt den
20. oktober 2015.

Sagsbehandler
Dennis Krabbe Sørensen

Under behandlingen af punktet anmodede jeg på mødet om, at der
blev taget kontakt til kommunens plejecentre, væresteder o.l. med
henblik på afklaring af, om de kunne være interesserede i at modtage
nogle af de kasserede materialer. Hvorledes har der været fulgt op
herpå? Og hvilke plejecentre, væresteder mv. har takket ja til modtagelse af kasserede materialer?
Svar
Den særlige kassationskampagne af de fysiske materialer i Københavns Biblioteker foregår løbende i perioden oktober 2015 til marts
2016. Det samme gælder vurderingen af, hvilke materialer der egner
sig til videre anvendelse og donation.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har via Socialforvaltningen tilbudt de
kommunale herberger, at de kan overtage nogle kasserede bøger. Der
har endnu ikke været nogen interessetilkendegivelser.
Københavns Biblioteker betjener i forvejen plejecentre mv. fra den
aktuelle samling via ”Biblioteket Kommer”-ordningen, det vil sige på
samme måde som hjemmeboende borgere, der ikke har mulighed for
at komme på de fysiske biblioteker. Det er derfor ikke relevant at tilbyde denne type institutioner kasserede materialer.
Sekretariat Rådhus

Generelt er Københavns Biblioteker selektive med donationer, fordi
erfaringerne i 9 ud af 10 tilfælde viser, at de potentielle modtagere
alligevel ikke ønsker at modtage bøgerne. De ekstra arbejdsgange med
stempling og afchipning af materialerne er derfor ofte forgæves.
På Københavns Bibliotekers hjemmeside er der samlet mere information om trimningen af Københavns Bibliotekers materialesamling:
https://bibliotek.kk.dk/node/7110
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