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Ge en gåva
KB har inte möjlighet att ta emot gåvor spontant. Däremot är du välkommen att 
kontakta oss med en förfrågan via formuläret nedan!

Bra att veta när du ger en gåva 
Läs mer om villkor kring gåvor och deponering av material på KB.

Visa mer

Vill du ge en gåva till KB?

Hel samling

Enstaka objekt

Vad vill du skänka?

Ja

Nej, jag är ombud

Äger du materialet? *

Hur mycket material rör det sig om?  *

20 hyllmeter

Affisch

Bild

Bok

Dagstidning

Datorspel eller interaktivt medium

Film och video

Handskrifter, dagböcker, brev, manuskript m.m.

Vardagstryck (till exempel informations- eller reklammaterial)

Karta

Musik eller annan ljudinspelning

Radiosändning

Typ av material (Det är möjligt att kryssa för flera alternativ)

✓

✓
✓
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Tidskrift

Tv-sändning

Annat

Om du svarade "Annat", ange vilken sorts material det rör sig om:

Beskriv materialet:  *

Materialet avser Svensk Dykerihistorisk Förenings (SDHF)  bibliotek. 
Omfattning: 
Dykerihistoria (svensk och internationell) - Dykerimedicin -  Vetenskapliga rapporter (medicin och teknik) - 
Studieresor (Marinen/KTH/CTH med flera organisationer till utländska marina enheter och 
forskningsinstitutioner) - Manualer/dykutrustning/uv-verktyg - UV-foto - Läroböcker i dykning (svenska och 
internationella) - Marinbiologi - Internationella auktionskataloger med specialitet dykutrustning - Svenska 
och internationella dyktidningar - Ubåtar och ROV-teknik 
Vår förfrågan gäller om Kungliga Biblioteket skulle finna ett intresse i att ta över samlingen i sin helhet vid 
ett eventuellt upplösande av föreningen i en framtid?  
Svensk Dykerihistorisk Förening - Dyktankhuset, Djurgårdsstrand 7, 115 21 Stockholm 
Hemsida: www.sdhf.se

Uppge till exempel titel, upphovsman, innehåll, årtal/tidsperiod, språk etc.

Namn  *

Bert Westenberg

E-post  *

westenbergbert@gmail.com

Telefonnummer  *

0702379652

Bifoga filer

BOKREG -SDHF VER 08 - 758, T - 2021-09-03.xlsVälj fil

Har du en förteckning/lista över det du vill skänka, eller bilder på materialet? Bifoga det här. Om din förfrågan gäller
elektroniskt material går det bra att bifoga en exempelfil.

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer 
om hur GDPR fungerar och hur KB hanterar dina uppgifter vid användning av kb.se.

Skicka

✓

https://www.kb.se/om-oss/hantering-av-personuppgifter.html
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