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I 2015 fortsatte Tårnby Kommune biblioteker udviklingen med hensyn til

• Øget borgerinddragelse i virksomheden
• Nyttiggørelse i forhold til kommunalpolitiske udfordringer
• Levendegørelse af biblioteksrummet

Den øgede borgerinddragelse blev blandt udtrykt ved et fint samarbejde med foreningen Venligboerne i forbindelse med 
modtagelse og integration af flygtninge i Tårnby Kommune. Et samarbejde der både har handlet om praktisk information, 
udstedelse af NemID og kulturelle sammenkomster og aktiviteter.
Samarbejdet med Venligboerne knytter også an i forhold til bibliotekets betydning med henblik på løsning af kommunal-
politiske udfordringer. Biblioteket er et sted hvor der bygges bro og skabes forbindelser og ny identitet. Dette uanset om 
man kommer langt væk fra eller blot fra Jylland.

Levendegørelse af biblioteksrummet er en kontinuerlig ambition der søges indfriet på forskellig vis. I 2015 så et nyt fæ-
nomen ”Kreative krydsfelter” dagens lys. Steder på Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek hvor brugerne aktivt 
er med til skabe biblioteksoplevelsen: Leg med gadgets for små og store, Kreative borde til diverse højtider, Sy din egen 
t-shirt samt IT-kreative workshops i skoleferien.

I efteråret 2015 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget nye, udvidede åbningstider på såvel Tårnby Hovedbibliotek som 
Vestamager Bibliotek. 
Mod slutningen af året blev et udviklingsprojekt vedrørende en ny café på Tårnby Hovedbibliotek færdigt.
Caféen realiseres forhåbentligt i 2016.
Læs meget mere om tal og gerninger på Tårnby Kommunebiblioteker i nærværende beretning.

Jens Lauridsen, marts 2016

Forside: Kreativt krydsfelt - symaskiner



Antal borgere i Tårnby Kommune
Ifølge Danmarks Statistik

Budget
Heraf udlånsmaterialer

Udlån i alt
Udlån
Fornyelser via internettet

download af e-materialer

Besøgende i alt
Tårnby Hovedbibliotek
Vestamager Bibliotek

Brugere i alt
Nyindmeldte

NØGLETAL

Vestamager  Bibliotek

Tårnby Hovedbibliotek

2013

41.992

31.342.940
4.444.940

719.790
459.919
259.871

96.690

370.031
370.031

lukket

33.628
2.701

2014

42.573

31.068.620
4.494.940

710.450
428.764
281.686

119.934

462.024
369.671
92.353

33.754
2.764

2015

42.860

33.767.930
4.494.940

620.584
402.098
218.486

115.440
478.794
364.926
113.868

34.592
  3.373

  www.taarnbybib.dk 3Beretning og statistik 2015
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Biblioteksorientering 
for Venligboerne
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  2013  2014      2015
     
Udlån i alt 719.790          710.450 620.584
Udlån  459.919          428.764 402.098
Fornyelser 259.871          281.686 218.486
(via internet)     

  2013  2014      2015
Besøgende     
i alt     370.031          462.024 478.794
HB*  370.031          369.671 364.926
VB*            92.353 113.868

*HB- Hovedbiblioteket, VB - Vestamager Bibliotek



Mødelokaler 
Mødelokalerne på Tårnby Hovedbibliotek er intensivt benyttede fra morgen til af-
ten. I 2015 blev der gennemført en brugerundersøgelse blandt de lokale forenin-
ger, som benytter mødelokaler, der viste stor tilfredshed. 
I 2015 havde biblioteket 1.445 lokalebookinger i alt.

Højtlæsning for børn 
Hyggeligt det er overskriften på højtlæsning. Der er blevet læst højt på Vestamager 
bibliotek og på Hovedbiblioteket tirsdag formiddag og torsdag eftermiddag for 
forskellige grupper af børn. 
Bøgerne blev valgt ud fra de deltagende børns alder. Det har været fantastisk at 
opleve børnenes glæde og koncentration. Mindst 550 har deltaget i højtlæsning.

Pc´er for publikum (antal)
Tårnby Hovedbibliotek
Vestamager Bibliotek

DET 3. STED / BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED

2013

51
12

2015

51
18

2014

51
12
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DET 3. STED / BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED

Nyt filmtilbud - 
dokumentarfilmklubben Tårnby DOX 

Filmklubben viser dokumentarfilm på Hoved-
biblioteket med efterfølgende diskussion, og do-
kumentarfilm på det store lærred i Kulturhuset 
Kastrup Bio. Som noget nyt kan borgerne nu 
blive medlem af dokumentarfilmklubben Tårnby 
DOX, det sker ved at sende en mail med emnet 
”Tårnby DOX” til bibliotek@taarnby.dk. Det er 
gratis at blive medlem, og som medlem har man 
mulighed for at vælge repertoiret.

Boxen 
Boxen har været flittigt brugt. Filmklubberne for 
børn og voksne har været populære arrange-
menter. Mange børn og unge har booket Boxen 
til at se film og spille på bibliotekets forskellige 
spil-platforme. 
Boxen gennemgik en renovering sidst på året, 
som betyder endnu skarpere billedkvalitet.

Makerspace – Det kreative krydsfelt
#Kreativitet   #Mobilitet  #Relation  #Innovation  #Læring
#Leg   #Børn   #Voksne   #Unge   #Ældre
I 2015 har vi eksperimenteret med at skabe rum i biblioteket til digitale og 
analoge makerspaceaktiviteter. Det er et krydsfelt, hvor børn og voksne kan 
mødes om noget kreativt, et krydsfelt hvor det digitale og analoge kan inte-
greres og hvor det handler om at skabe noget sammen og hver for sig. 
Vores første forsøg handlede om syning af t-shirts for børn, 3D-print og lav 
dit eget julekort. Erfaringerne her fra vil vi bruge i 2016, hvor vi vil udvide 
tilbuddet yderligere, således at Det kreative krydsfelt bliver et fuldt integreret 
element i vores brede bibliotekstilbud.

Arrangementer i alt
Antal
Deltagere

Heraf Levende Rum
Antal
Deltagere

Antal erindringscafeer:
Antal udstillinger:

2013

204
6.595

14
270

2
-

2015

298
6.907

17
482

9
245

2014

265
8.000

13
365

7
245
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2014

129
1.222

509
115

920
588
332

Undervisning & kurser
Lektioner
Deltagere
Derudover
Netværksteder, brugere
Jobcafeer, brugere

2013

182
745

-
-

Biblioteksorientering 
Antal elever i alt
Tårnby Hovedbibliotek
Vestamager Bibliotek

389
334

55

UNDERVISNING / BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED

2015

190
960

503
213

1.688
1.168

518

Brevstemmer 
I 2015 havde borgerne mulighed for at brevstemme to gange på beg-
ge biblioteker i kommunen. Første gang var i forbindelse med Folke-
tingsvalget den 18. juni 2015 og igen senere ved Folkeafstemningen 
den 3. december 2015. Alle borgere har mulighed for at brevstemme 
i hele bibliotekets åbningstid. Det er et tiltag, der er taget særdeles 
godt imod af såvel kommunens borgere, som borgere fra hele landet.
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Antal borgere der har benyttet ”Digital læring i eget hjem” i 2015
Tilbuddet om ”Digital læring i eget hjem” har hen over året været benyttet 
af 20 borgere.

Biblioteksvagten
Er en landsdækkende spørgetjeneste, som 
er et samarbejde mellem 55 folkebiblioteker 
og 12 forskningsbiblioteker. 
Tårnby Kommunebiblioteker bidrager med 
180 timer fordelt på hverdage og weekender 
i mellem kl. 8.00 og 22.00
Biblioteksvagten svarer på faktuelle spørgs-
mål, hjælp til søgning, henvisninger til bøger, 
artikler og webressourcer, og fungerer som 
callcenter for medlemsbibliotekernes ube-
mandede biblioteker.



MobilePay
I 2015 blev det muligt også at betale med MobilePay som et supplement til de andre betalingsmuligheder man
har som bruger af biblioteket. Det har vist sig at være er et godt alternativ til de gængse betalingsmidler, når der 
skal betales for bl.a. print, arrangementer, gebyrer o.l. 

Digital Borgerservice
Bibliotekets rolle i Digital Borgerservice er at opsamle henvendelser fra personale og borgere i forbindelse med de digitale 
selvbetjeningstilbud. Bibliotekets opgave er at skabe sammenhæng mellem selvbetjeningsløsningerne, deres placering 
på kommunens hjemmeside og de vejledninger personalet og borgerne har adgang til.

Kampagner, seniorsurf m.v.
I ugerne 46 og 47 var der nationale borger.dk-kampagneuger, hvor der i 2015 var fokus på de målgrupper, som har svært ved 
det digitale. På bibliotekerne var der iværksat forskellige hjælpearrangementer og der blev uddelt kampagnematerialer.

Antal besøgende 
på hjemmesidens forside

Antal abonnenter på Tårnby 
Kommunebibliotekers nyhedsbrev

Antal downloads af Glemmer du

2013

*

711

541

SELVBETJENING PÅ NETTET / DIGITALE MULIGHEDER

2014

210.762

779

877

2015

188.076

797

2.000

*på grund af omlægning af hjemmesiden, 
er der ingen tal for 2013
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Antal brugere - Facebook
Tårnby Bibliotek
Mor og far i Tårby
Musik i Tårnby

2013

650
610
235

SELVBETJENING PÅ NETTET / SOCIALE TJENESTER

Julekalenderen på hjemmesiden
Biblioteket havde i december måned en julekaldenderquiz kørende på bibliotekets hjemmeside. 
Hver dag i december lagde vi et nyt spørgsmål på hjemmesiden. 717 besvarelser (547 rigtige) 
modtog vi i løbet af de 24 juledage.

   Julekalender sms for børn  314 børn benyttede julekalenderen.

  Danmarks længste nisselandskab blev til i samarbejde med børnehaverne i Tårnby. 
  Da det er det længste nisselandskab bliver det optaget i Børnenes Rekordbog 2017. 

Brug af Instagram
På Instagram deler vi øjebliksbilleder af, hvad der foregår på biblioteket. Gerne med en lidt 
skæv/”backstage” vinkel. Gennem Instagram når vi en anden målgruppe, end vi pt. når gennem 
eksempelvis Facebook. Vores Instagramprofil giver ligeledes vore brugere mulighed for en hurtig 
feedback, noget som flere har benyttet gennem året.
 Antal følgere på Instagram: 454

2014

815
806
295

2015

1.129
966
328
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Lp’erne tilbage på biblioteket
I 2015 blev lp’en igen introduceret som udlånsmedie på Tårnby Kom-
munebiblioteker. Biblioteket indkøbte en lille, skarp grundsamling af 
klassiske rockalbums, krydret med nogle håndplukkede jazzplader 
og andre nye, spændende udgivelser. Muligheden for igen at låne 
Lp’er har haft stor interesse blandt brugerne.

Samarbejde med PUC
2015 har budt på flere projekter med PUC (Pædagogisk Udviklings-
center i Tårnby), bl.a. Scratch workshop, bogboksen, deltagelse i 
uddannelse på PUC og forarbejde til teaterstykket Underskoven 
som gruppen Glimt spillede i Pinseskoven

Vokseninstitioner udlån
inkl. hjemmelånere

Biblioteket kommer - 
antal hjemmelånere

Lydavis abonnenter

Børneinstitutioner udlån

  2015

6.488

86

59

10.956

ØVRIGE TILBUD FRA BIBLIOTEKET

  2014

7.291

80

60

16.761

  2013

7.065

94

55

20.739

Efterårsferieaktiviteter 
I efterårsferien summede bibliotekerne af liv, mange 
kom for at få et indblik i og lege med de nye digitale gad-
gets både for små og store, for at få indblik i 3D print, 
der blev spillet Minecraft med stor entusiasme, der blev 
læst højt og der var mulighed for at se film i Boxen på 
Hovedbiblioteket og i Multirummene på Vestamager

I 2015 blev der etableret depotbiblioteker på børne-
institutionerne, derfor er udlånstallent faldet.
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PERSPEKTIVER

I 2016 arbejder vi på:

• Udvidede åbningstider, med bl.a. søndagsåbent hele året
• Opdateret spændende indretning af Hovedbiblioteket
• Danmark Læser Dagen – foregår i sammenhæng med Verdens Bogdag 2016
• Etablering af Café på Hovedbiblioteket
• Arbejde med aktiv formidling i hverdagen, ved f.eks. at gennemtænke den møde vi tager imod vores brugere
 på når de henvender sig eller har brug for hjælp
• Kreativt Krydsfelt som en del af aktiv formidling til brugerne
• Musikuge i uge 44
• Litterære makerspace
• Højtlæsning for børn på begge biblioteker som en fast aktivitet
• Udvikle og videreføre det gode samarbejde med kommunens skoler i forbindelse med folkeskolereformen
• Biblioteket og skolebibliotekerne skal være pilotprojekt i 2016 i et fælles nationalt bibliotekssystem
• Øget samarbejde med de øvrige kommunale kulturinstitutioner i ”Kultur og fritid” 
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TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK  Tlf. 32 46 05 00  
Kamillevej 10,                  bibliotek@taarnby.dk 
2770 Kastrup  
 
Mandag - fredag:  Kl. 8 – 20
Lørdag - søndag Kl. 9 – 16

VESTAMAGER BIBLIOTEK     Tlf. 32 53 54 99  
Ugandavej 111,                  bibliotek@taarnby.dk 
2770 Kastrup  
 
Mandag - fredag:  Kl. 9 – 19
Lørdag Kl. 9 – 16
søndag lukket
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