Referat af brugergruppemødet til Biblioteket d. 25.08.20
Afholdt på biblioteket i Tranebjerg
Tilstede: Grete, Tina, Jakob og Erik (referent).
Afbud: Ida, Anne Birgitte, Pia og Anne Søndergård
1. Godkendelse af referat
OK.
2. Boghusene
5 boghuse er aktive i år: ved Nordby Bibliotek, ved Mårup Brugs, ved Søster Sidevind i Besser, ved ’Den Gule
Parasol’ i Ballen og ved Samsø Farver & Hobby i Tranebjerg. De bliver brugt flittigt, og mange bøger bliver
lånt! For de 3 af stederne bliver boghuse og bøger sat i vinterhi fra onsdag d. 21. oktober. Tina og Grete tager
sig af det og mødes kl. 9 på biblioteket samme dag. Kun ved Nordby Bibliotek og ved Samsø Farver & Hobby i
Tranebjerg kører boghusene uforandret videre vinteren over.
Jeppe i Sambiosen vil gerne lave et fordybelsesrum i Kultursalen i hverdagene i skolernes efterårsferie!
Brugergruppen til biblioteket stiller gerne et par boghuse og bogen vandrebøger til rådighed for dette. Erik
sætter et par skilte op med promovering af Brugergruppen til biblioteket i samme anledning.
3. Biblioteksnyt
Efter de sidste retningslinjer på området kan man låne/aflevere plus finde materialer til lån på hylderne samt
læse aviser o.l. på biblioteket. Der er nu også både bemandet- og selvbetjeningstid. Tiderne er nu ligesom før
Coronaen på Folkebiblioteket. I øjeblikket kan man benytte 3 computere på biblioteket til at søge på
Internettet + print/kopi/scanning. PLC (skolebiblioteket) er startet op igen med visse restriktioner, f.eks.
bliver eleverne på børneområdet i bibliotekslektionerne. I løbet af kort tid vil der også blive opstillet en
udlåns- og afleverings computer i børneafdelingen. Så det altså både bliver en udlåns- og afleveringsmaskine
i voksen- og børneafdelingen.
Samsø Bibliotek og de to SFO’er på øen arbejder med projektet ’Læselyst’ i skoleåret 2020/21, som skal
stimulere læselysten hos børnene i SFO’erne.
Erik udleverer arrangementsfolder for efteråret.
4. Økonomi/Arrangementer
Økonomi er uændret siden sidst. Gerne børneteater o.l. ca. hver halve år. Måske et børneteater i starten af
2021 f.eks. teater KrisKat? Vi tager det op på næste møde.
5. Det offentlige Brugergruppemøde tirsdag d. 24. november kl. 19-21
Programmet:
Kl. 19-19.45 Det Offentlige Brugergruppemøde
Dagsorden til mødet: 1) Beretning v/Ida. 2) Lidt om biblioteket v/Erik. 3) Valg til Brugergruppen. Alle minus
Anne Birgitte er på valg.
Kl. 20-21 Susan Simonsen, som er forfatter og ansat på Nordby Bibliotek, kommer og holder foredrag om
hendes skriveproces og arbejdet som forfatter med udgangspunkt i debutbogen ’Det underdanige og det
magtfulde’.
6. Evt.
Næste møde bliver tirsdag d. 27. oktober kl. 19 på biblioteket i Tranebjerg.
En litteraturfestival (drevet af 3 frivillige) er annonceret til d. 21. og 22. november.
I september måned udstiller biblioteket bøger af og om Jeppe Åkjær, da Samsø Foredragsforening har
foredrag om forfatteren d. 7. oktober i Kultursalen.

