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For Tårnby Kommunebiblioteker, som institution og for borgerne som brugere af deres biblioteker, er der næppe nogen tvivl om at den største 
begivenhed var udvidelsen af åbningstiderne pr. 1. april 2016. Efter denne dato har Tårnby Hovedbibliotek åbent mandag til fredag kl. 8-20, 
lørdag og søndag kl. 9-16. Vestamager Bibliotek har åbent mandag til fredag kl. 9-19, lørdag kl. 9-16 og søndag lukket. Borgerne har taget 
godt imod de nye åbningstider, som har resulteret i en ny besøgstalsrekord på Tårnby Kommunebiblioteker 497.494 gæster.

I 2016 blev indretningen på Tårnby Hovedbibliotek omfattende justeret med udgangspunkt i det eksisterende princip om en livlig stueetage 
og et mere afdæmpet biblioteksmiljø på 1. sal.
”Amar tar Ordet”, en kulturfestival med temaet Tolerance og mangfoldighed blev arrangeret i samarbejde med en række lokale aktører 
og Københavns Kommune. 
I løbet af året blev der arbejdet med udformningen af strategiske indsatsområder i forhold til Tårnby Kommunebibliotekers vision 
”Levende rum, vi skaber kultur, viden og læring sammen med borgeren”. Formålet med strategien er at sikre et tæt samarbejde med 
borgerne om i princippet alle aspekter af biblioteksvirksomheden.
Pædagogisk Udviklingscenter blev nedlagt pr. 1. august 2016. I den forbindelse blev 3 medarbejdere overført til bibliotekets afdeling 
Team Digital Udvikling og Drift. Her arbejder de tidligere PUC ansatte blandt andet med implementeringen af et nyt fælles, nationalt 
bibliotekssystem for skole- og folkebiblioteker.  
Fra september måned og året ud blev der arbejdet ude og inde med den nye café på Tårnby Hovedbibliotek. Cafeen og koblingen til by-
rummet udenfor er et resultatet af et udviklingsprojekt med Lendager Arkitekter som tovholdere. Projektet blev finansieret af Realdania og i 
realiseringsfasen kom Lokale- og Anlægsfonden på banen, dels med rådgivning i forhold til udearealerne, men også med 180.000 kr. i støtte. 

Mod slutningen af året deltog Tårnby Kommunebiblioteker i en national benchmarkundersøgelse af bibliotekerne. Mere end 500 brugere 
besvarede et digitalt spørgeskema. Konklusionen er at der er en meget stor tilfredshed med bibliotekstilbuddet i Tårnby Kommune.

Jens Lauridsen
Bibliotekschef

Forside: Flyvemaskinen i børneområdet på Hovedbiblioteket



NØGLETAL

Vestamager  Bibliotek

Tårnby Hovedbibliotek
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Antal borgere i Tårnby Kommune
Ifølge Danmarks Statistik

Budget
Heraf udlånsmaterialer

Udlån i alt
Udlån
Fornyelser via internettet

download af e-materialer

** Der mangler tal på grund af overgangen til nyt 
bibliotekssystem. 

2014

42.573

31.068.620
4.494.940

710.450
428.764
281.686

119.934

2015

42.860

33.767.930
4.494.940

620.584
402.098
218.486

115.440

2016

43.010

32.475.602
4.125.310

**

**



NØGLETAL
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Besøgende i alt
Tårnby Hovedbibliotek
Vestamager Bibliotek
*Tallet kan være højere, da tæller har været ude af 
drift i perioder.

Aktive brugere i alt
Nyindmeldte
** Der mangler tal på grund af overgangen til nyt 
bibliotekssystem. 

2014

462.024
369.671
92.353

33.754
2.764

2015

478.794
364.926*
113.868

34.592
  3.373

2016

497.494
397.079
100.415

**
  **

HB- Hovedbiblioteket, VB - Vestamager Bibliotek
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Dialogmøde med foreningerne 
i Tårnby. Oplægsholder Tommy 
Krabbe.

Cafe Lix & Kerner

Amar tar ordet



Læseklub for børn i 4. klasse
På Vestamager bibliotek har der hver anden mandag været samlet 10 – 20 børn 
med det formål at læse og få inspiration til læsning fra bibliotekarerne.  Det er en 
gruppe dygtige læsere, der deltager i læseklubben. Både drenge og piger hygger sig 
gevaldigt liggende på en madras med en god bog i hånden.  Klubben er blevet til i 
samarbejde med 4. klassernes dansklærere på Skelgårdsskolen.

Nyindretning på Hovedbiblioteket
Indretningen på Tårnby Hovedbibliotek blev i 2016 omfattende justeret med ud-
gangspunkt i det eksisterende princip om en livlig stueetage og et mere afdæmpet 
biblioteksmiljø på 1. sal. Justeringen gav blandt andet mere gulvplads i småbørns-
området, et aktivitetsmøbel i form af et fly, samt et Kreativt Krydsfelt til bibliotekets 
ugentlige workshops både for voksne og børn. På 1. sal blev der indrettet to dedike-
rede studiemiljøer, der fungerer som ”Urban office”, samt et syværksted til fri brug. 

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

DET 3. STED / BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED

2015

51
18

2014

51
12
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Læseklubben  - 
Vestamager Bibliotek

 2016

51
19



DET 3. STED / BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED

Læseglæde
Litteraturen lever i bedste velgående på biblioteket i form af spændende for-
fatterforedrag, dedikerede udstillinger, læsegrupper, oplæsning og guidet 
fælleslæsning, som giver deltagerne et nært forhold til litteraturen. 
Personalet deler ud af deres læseoplevelser på de tilbagevendende litteratur-
cafeer. Det er fortsat populært i Tårnby at læse gode bøger.

Tårnby Musikuge
I 2016 blev der igen holdt musikuge, hvor kommunens kulturinstitutioner 
og foreninger samarbejdede om et spændende program med 30 koncerter 
fordelt på 8 lokationer i kommunen.

Arrangementer i alt
Antal
Deltagere

Heraf Scenen er din:
Antal
Deltagere

Antal erindringscafeer:
Antal udstillinger:

2015

298
6.907

17
482

9
245

2014

265
8.000

13
365

7
245

  www.taarnbybib.dk 6Beretning og statistik 2016

2016

343
8.902

12
186

7
219

Tårnby Musikuge: 
Tobias Trier, Katrine 
Bille, Niels Skousen



2014

129
1.222

509
115

920
588
332

Undervisning & kurser
Lektioner
Deltagere
Derudover
Netværksteder, brugere
Hjælp til jobsøgning, brugere

Skoleklasser på biblioteket
Antal elever i alt
Tårnby Hovedbibliotek
Vestamager Bibliotek

UNDERVISNING / BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED

2015

190
960

503
213

1.688
1.168

518

Biblioteksbesøg for 1. klasse
Igen i 2016 blev kommunens første klasser 
inviteret til at besøge biblioteket lige før som-
merferien. Formålet er at gøre første klasserne 
opmærksomme på, at biblioteket har åbent 
hele sommeren og at vise børnene bøger og 
materialer til deres niveau, så de får lyst til at 
besøge biblioteket og til at læse hele somme-
ren igennem også i ferien. Det har været et til-
løbsstykke, i 2016 besøgte 18 første klasser ud 
af 24 biblioteket. Det har bestemt også kunnet 
mærkes i sommerferien, når børnene besøger 
biblioteket med hele familien.
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2016

195
582

408
339

2.154
1.704

450

Digital læring i eget 
hjem 

Både i 2015 og i 2016 var der 
20 borgere der benyttede 
”Digital læring i eget hjem”. 

Tilfredshed med kurser og 
arrangementer i Tårnby ligger over 
gennemsnittet

Biblioteket tilpasser løbende udbuddet af 
kurser til brugernes behov og tidens digitale 
emner, for at imødekomme brugernes be-
hov og for at bruge bibliotekets ressourcer 
bedst muligt. Det har resulteret i at brugernes 
tilfredshed med vores udbud af kurser er næ-
sten dobbelt så højt som landsgennemsnittet.

23%

40%

16%

12%

31%

15%

Kurser/undervisning på 
biblioteket passer til mit 

behov

Arrangementerne for voksne 
passer til mit behov

Arrangementerne for børn 
passer til mit behov

Landstotal Tårnby Kommunebiblioteker



Filmstriben hitter
Brugen af filmstriben.dk (en af bibliotekernes e-ressourcer) er næsten fordoblet fra 
2014 til 2016, flere og flere ser film hjemme i stuen. 
Filmstriben indeholder et stort udvalg af både børnefilm, spillefilm, kort- og dokumentarfilm, 
nye film man ikke lige nåede i biografen og filmklassikere, man har lyst til at se igen. 
Der er lige nu godt 2.000 film at vælge imellem, og flere kommer til.

eReolen Go
I 2016 åbnede eReolen en speciel del for børn fra 7-14 år kaldet eReolen Go.
Formålet med eReolen Go er at styrke børns læselyst og læsefærdigheder via en lettere adgang til bøger på mobile platforme 
og gennem formidling rettet mod børn og unge.
eReolen Go indeholder mulighed for at skolebørn kan logge sig ind med UNI-Login. Alle børn har et UNI-login fra skolen og 
dermed deres adgang til eReolen Go.

Antal besøgende 
på hjemmesidens forside

Antal abonnenter på Tårnby 
Kommunebibliotekers nyhedsbrev

Antal downloads af Glemmer du

SELVBETJENING PÅ NETTET / DIGITALE MULIGHEDER

2014

210.762

779

877

2015

188.076

797

2.000
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2016

202.292

808

1.274



BRUGERUNDERSØGELSE

Brugerundersøgelse
I 2016 har Tårnby Kommunebiblioteker deltaget i en national benchmarkundersøgelse hvor borgerne 
er blevet spurgt bredt ind til brugen og tilfredsheden med bibliotekets tilbud. Tårnby kommune ligger 
flot i forhold til landsgennemsnittet.
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34%

79%

88%

33%

78%

84%

Biblioteket er et godt sted at 
mødes med andre

På biblioteket bliver jeg 
inspireret

Biblioteket har åbent, når 
jeg har behov for det

Landstotal Tårnby Kommunebiblioteker

91%

59%

41%

90%

54%

31%

Biblioteket er et rart sted at 
være

Der er er gode muligheder 
for at fordybe sig eller læse 

på biblioteket

På biblioteket er der gode 
muligheder for at lege og 

være sammen som familie

Landstotal Tårnby Kommunebiblioteker

Tal viser svar: Meget enige + Enige Er du enige i følgende udsagn?

91%

Personalet er synligt og opmærksomt

Ej besvaret 1%

Meget uenig og uenig 2%

Hverken eller 6%

Meget enig og enig 91%

91% 
synes, at personalet 
er synligt og opmærksomt



ØVRIGE TILBUD FRA BIBLIOTEKET
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Antal følgere - Facebook
Tårnby Bibliotek
Mor og far i Tårby
Musik i Tårnby

Antal følgere - Instagram 

2014

815
806
295

2015

1.129
966
328
454

2016

1.384
1.188

353
764

Biblioteket kommer - 
antal hjemmelånere

Lydavis abonnenter

  2015

86

59

  2014

80

60

  2016

59

60

Nyt bibliotekstilbud på ældredaghjem
I 2016 åbnede Tårnby Kommune et nyt daghjem på Blåklokkevej. På daghjem-
met er der indrettet et bibliotek som betjenes af bibliotekets personale hver 
14. dag. De ældre medborgere har adgang til bøger, lydbøger, lokalhistorie, 
musik, blade og tidsskifter i et hyggeligt indrettet læseområde.

# Bookface

Giro 413 optrådte ved det årlige arrangement 
for bibliotekets hjemmelånere.



PERSPEKTIVER

I 2017 arbejder vi på:

• At inddrage brugere såvel som ikke-brugere i den løbende 
 udvikling af bibliotekstilbuddet

• At arbejde med aktiv formidling i hverdagen, ved f.eks. at 
 gennemtænke den måde vi tager imod vores brugere  
              på når de henvender sig eller har brug for hjælp

• Realisering af bibliotekets strategi med fokus på samskabelse 
 med borgerne.

• Levendegørelse af digital formidling med formidlingsvideoer på
 hjemmesiden, facebook m.v.

• Udvikling af et kreativt musikalsk makerspace

• Etablering af litterær cafe med fokus på formidling til familier

• Fortsat at bidrage til åben skole

• Fokus på læseglæde

• Et øget samarbejde med de øvrige kommunale kulturinstitutioner 
              i ”Kultur og fritid” og foreningslivet i Tårnby Kommune
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TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER
WWW.TAARNBYBIB.DK

TÅRNBY

LÆSER
DEL DIN LÆSEGLÆDE



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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