
STUDENTERMEDARBEJDER TIL HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS HÅNDBIBLIOTEK,  
KONGERNES SAMLING

Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek søger pr. 1. februar en studentermedarbejder til hjælp 
med ordning, beskrivelse og registrering.
Som studentermedarbejder i Håndbiblioteket vil du primært skulle tage dig af registrering eller forbed-
ring af eksisterende registrering af bibliotekets bog-, fotografi- og billedsamling. Dertil kommer hjælp 
til den fysiske håndtering af materialerne, herunder også emballering, pakning og flytning mellem 
Bibliotekets filialer og magasiner. I mindre omfang vil du desuden kunne blive inddraget forefaldende 
arbejde som besvarelse af forespørgsler, hjælp til forberedelse af udstillinger, scanning og andet.

LØN, ARBEJDSTID OG ARBEJDSSTED 
Forventet arbejdstid 10-14 timer pr. uge. Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst. Arbejdet 
finder hovedsageligt sted i Håndbibliotekets lokaler på Amalienborg, men opgaver andetsteds i  
Hovedstadsområdet og i Nordsjælland kan forekomme.

HVEM ER DU?
• Du er studerende
• Du er systematisk, grundig og effektiv
• Du er pligtopfyldende og ansvarsbevidst, fleksibel og samarbejdsvenlig og har lyst og evne til   
            også at løse fysisk krævende opgaver
• Du har ren straffeattest - du skal sikkerhedsgodkendes inden ansættelse.

Kendskab til Danmarks historie er en fordel, ligesom evnen til at læse håndskrift og fraktur (”krøllede” 
bogstaver / gotisk skrift). Erfaring med registrering fra biblioteker, arkiver eller museer er en fordel.

ANSØGNING STILES TIL: 
Mikael Bøgh Rasmussen
Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek
mbr@kosa.dk

ANSØGNINGSFRIST
15. januar 2018, klokken 12.00

BAGGRUND 
Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek er Kongehusets private bibliotek, og fungerer som af-
deling af Kongernes Samling på Rosenborg og Amalienborg. Som en del af de kongelige samlinger er 
Håndbiblioteket hjemsted for et rigt og varieret kildemateriale til Kongehusets og Danmarks historie og 
kultur. Håndbiblioteket er grundlagt 1746 af Frederik 5. Det rummer de danske monarkers samlinger af 
bøger, håndskrifter, kort, billeder, fotos, film, musik m.m. 

Biblioteket har til huse i Christian VIII’s Palæ på Amalienborg og på Christiansborg Slot. Samlingerne 
optager ca. tre kilometer hylder. Den stadigt voksende bogsamling rummer ca. 100.000 bind fra slut-
ningen af 1400-tallet til i dag. Biblioteket bidrager ofte til udstillinger og publikationer og er med visse 
begrænsninger åbent for offentligheden. De fleste af dets kataloger er søgbare på nettet.


