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2017 var et bemærkelsesværdigt år for Tårnby Kommunebiblioteker på flere områder.
I starten af året åbnede Café Lix og Kerner på Hovedbiblioteket. Cafétilbuddet kombineret med både eksisterende 
arrangementer og nye tilbud fik besøgstallet til at stige med 25 %.
Den 6. maj blev åbningen af cafeen samt de nye udearealer med scenen foran Hovedbiblioteket og Kamillehaven 
markeret med et festligt arrangement med bl.a. musik fra Musikskolens musical og opvisninger fra foreningerne 
A.K. Viking og KG66. 
Henover sommeren kunne borgerne nyde jazzkoncerter og anden underholdning på den nye scene.

På Vestamager bibliotek bød året på flere nye aktiviteter bl.a. læseklub for børn, og e-sport for ungdomsskolens elever.
Begge biblioteker var valgsteder ved kommunal- og regionsrådsvalget i efteråret og denne gang var bibliotekerne det 
foretrukne valgsted blandt kommunens borgere.

I juni tiltrådte jeg som biblioteksleder og blev budt velkommen af et velfungerende bibliotek med højt serviceniveau 
og med et engageret personale. Jeg ser frem til at udvikle Tårnby Kommunes bibliotekstilbud i samarbejde med 
kollegaer, samarbejdspartnere og borgere.

Bente Nielsen
Biblioteksleder

Forside: Jazz på Scenen sommer 2017



NØGLETAL

Vestamager  Bibliotek
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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. 

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

**

**

2017

43.089

31.208.710
4.163.813

303.260
137.989

Tårnby Hovedbibliotek



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.

Registrerede brugere i alt
Aktive lånere

** Tallene kan ikke beregnes i det  nyt biblioteks-
system. 

Diagram med besøgstal

2015

478.794
*364.926
113.868    

34.592
  3.373

2016

497.494
397.079
100.415

**
  **

2017

596.611
497.255
99.356

**
16.155

Brætspil kan spilles 
på biblioteket både ude 
og inde

Rotunden på 
Hovedbiblioteket

Bogormen

Mange borgere benytter bibliotekets 
faciliteter uden at være meldt ind. 
Blandt andet bruger de pc’erne og 
møderum - studerer, læser aviser og 
tidsskrifter  - og småbørnsfamilierne 
hygger sig.
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Sangeftermiddage på Hovedbiblioteket
Sammen opleves fællesskab og glæde, når der synges fra 
den danske sangskat med Marianne Kragh ved klaveret.

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

DET 3. STED / BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED

2016

51
19

2015

51
18
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Richard Andersson

Jazz på Scenen
På bibliotekets nye udendørsscene var der fem jazzkoncerter i løbet af sommeren. 
Koncerterne var en del af Copenhagen Jazz Festival. Bl.a. optrådte Richard Andersson 
NOR, der består af to islandske musikere og den lokale bassist, Richard Andersson. 
Trioen spillede både en koncert for børn og en for voksne. 
Richard Andersson vendte tilbage i december med en koncertrække inde i biblioteket, 
hvor han spillede sammen med diverse solister, heriblandt Katrine Madsen, hvis for-
tolkninger af julesange og jazzstandards skabte en afslappet musikalsk stemning, 
som fik julefreden til at sænke sig.  

2017

55
20

Sangeftermiddag på Hovedbiblioteket
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Biblioteksaftener for Ungklubben Kastruplund – et samskabelsesprojekt
 I 2017 begyndte Tårnby Biblioteker at arbejde målrettet med samskabelse. Første konkrete projekt opstod i 
dialog med Netværkshuset Kastruplund og deres Ungklub, der er et fællesskab for ensomme og sårbare unge. 
Klubben har omkring 15 medlemmer, der mødes hver mandag i Netværkshuset. De havde et stort ønske om 
også at få kulturelle oplevelser uden for huset, og på den baggrund opstod idéen om biblioteksaftener, i første 
omgang med film som omdrejningspunkt, hvor de selv var med til at sammensætte programmet. 

Arrangementer i alt
Antal
Deltagere

Heraf Scenen er din:
Antal
Deltagere

Antal erindringscafeer:
Antal udstillinger:

2016

343
8.902

12
186

7
219

2015

298
6.907

17
482

9
245
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2017

307
8.861

15
982

5
131

Operette: Royalisterne 
opfører Elverhøj

Kulturbazar
Ved den årlige Kulturbazar mødes mennesker med forskellige kulturelle baggrunde til gensidig 
glæde og inspiration. Her mødes mennesker, der har boet i Tårnby længe og mennesker, der 
lige er flyttet hertil. De der mødes er fra Venligboerne, Sprogskolen, Tårnby Kreativ Klub og 
Musikskolen, som fortæller om deres mange spændende aktiviteter i Tårnby.

Børneteater: Månen 
over Baobabtræet.



2015

190
960

503
213

1.688
1.168

518

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

2016

195
582

408
339

2.154
1.704

450

Prøvetrækning for 10. klasser 
Samarbejdet mellem biblioteket og US10 Tårnby udmøntede sig i foråret 2017 i trækningen om fordybelsesområder til 10. klassernes 
eksamen i mundtlig dansk (prøveform B) foregik på Hovedbiblioteket. Dagen var en succes, og US10 valgte efterfølgende at lægge 
efterårets terminsprøve i samme fag på Hovedbiblioteket for at udnytte synergien i at bruge et andet sted end skolen til trækningen 
og samtidig benytte bibliotekets ressourcer, i fysisk og digital form samt personalet. Til terminsprøven i efteråret havde biblioteket 
forberedt et udvalg af tekster. Resultatet blev en anderledes vinkling end de tekster, som lærerne traditionelt bruger, hvilket gav både 
lærere og elever et bredere udsyn og styrkede elevernes træning i denne eksamensform.

Forskningens Døgn på Tårnby Hovedbibliotek 
I april 2017 deltog seks 4. klasser fra Tårnby i ”Superkræfter – insekternes planet”. De byggede blandt andet insekter i et brætspil, 
testede deres egen krops superkræfter, byggede myrekæber og foldede insektvinger.
Forskningens Døgns Skoleprogram blev igangsat i 2016 som et pilotprojekt mellem Forskningens Døgns sekretariatet, 
Danske Folkebiblioteker & Biblo.dk og SCIENCE skoletjenesten ved Københavns Universitet.
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2017

156
433

403
369

1803
1394
327

Ung & digital borger
Ved terminsprøvetrækningen for 10. klasse i efter-
året 2017, fik eleverne en introduktion til de pligter og 
muligheder, man har i forhold til offentlig digital selv-
betjening. Hvordan skal man forholde sig til skat, når 
man får et fritidsjob og må forældre bruge den unges 
NemID? Målet med denne introduktion er at gøre de 
unge mere bevidste om ret og pligt og samtidig syn-
liggøre de mange muligheder, der ligger i at betjene 
sig selv digitalt. Alle 9. klasser i kommunen får også 
denne introduktion, når de besøger biblioteket for at 
lære at skrive synopse.



RB Digital - tidsskrifter på nettet

RB Digital er én af bibliotekets mange e-ressourcer. 
Denne giver bibliotekets brugere adgang til over 
350 populære e-magasiner, hvoraf de fleste er en-
gelsksprogede. Udvalget spænder bredt fra The Eco-
nomist og Science til National Geographic, Cos-
mopolitan, Country Living og Rolling Stone. Der er 
både adgang til ældre og de allernyeste udgaver. 
Der tilbydes også en RB Digital-app til smartphone 
og tablet.

Antal besøgende 
på hjemmesidens forside

Antal abonnenter på Tårnby 
Kommunebibliotekers nyhedsbrev

Antal downloads af Glemmer du

SELVBETJENING PÅ NETTET / DIGITALE MULIGHEDER

2015

188.076

797

2.000

2016

202.292

808

1.274
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2017

213.499

1.145

1.690

TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER
WWW.TAARNBYBIB.DK

Adgang til populære 
magasiner via 
biblioteket
•  Nyeste udgaver 
•  Læs så mange du har lyst til
•  Der er ubegrænset lånetid

eReolen Global.dk
eReolen Global tilbyder en-
gelsksprogede ebøger og net-
lydbøger for børn og voksne 
indenfor ”alle” genrer. Her kan 
man bl.a. finde de nyeste Lo-
nely Planet rejsebøger, bøger 
for ”Young adults” og fantasy 
for børn og voksne.

Det er helt specielt at lytte til 
lydbøger på eReolen Global. 
Oplæsningen af f.eks. ”Det lille 
hus på prærien” er på bredt og 
drævende amerikansk, så 
sprogtonen passer til bogens 
indhold.

Udenlandske ebøger og netlydbøger fra bibliotekerne



ØVRIGE TILBUD

Ved Kommunal- og regionsrådsvalget kunne der brevstemmes
 på begge biblioteker.

I 2017 brevstemte 1475 borgere heraf 969 på biblioteket. 
I 2013 brevstemte 1794 borgere heraf 542 på biblioteket.

Hovedbiblioteket havde ved valget i 2017 opstillet en stemmeboks til 
handicappede, hvor der var god plads til en kørestol. Boksen var også 
forsynet med hæve/sænkebord.

Børnene til stemmeurnerne
På mange af Danmarks folkebiblioteker blev der i 2017 holdt ”Børnevalg” 
sideløbende med de voksnes valg til kommuner og regioner. Idéen var at 
introducere børnene til de demokratiske processer ved at give dem mulig-
hed for at deltage i et valg, hvor de kunne stemme på nogle af de børne-
bogsfigurer, som de i forvejen kendte, hver figur havde sin egen mærke-
sag.  F.eks. gik Cirkeline ind for mere hjælpsomhed, mens Mimbo Jimbo 
sagde Ja til mere fantasi, og Villads fra Valby satte alt ind på slik!
Mange havde lyst til at være med. Bibliotekerne var fyldt med glade børn, 
og mange institutioner tog deres børnegrupper med til valgstederne. Det 
vidner om stor interesse for at tale om demokrati i børnehøjde.

I Tårnby deltog 560 børn i valget, Villads fra Valby blev en klar vinder.
På landsplan vandt Villads også.
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Børnevalg på Tårnby Hovedbibliotek

Villads fra Valby blev vinder af børnevalget.



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

Antal følgere - Instagram 

2015

1.129
966
328
454

2016

1.384
1.188

353
764

2017

1.495
1.305

350
1.091

Biblioteket kommer - 
antal hjemmelånere

Lydavis abonnenter

  2016

59

60

  2015

86

59

  2017

64

49

Instagram 
Bibliotekets brug af det sociale medie Instagram er dedikeret til fotos af ”biblio-
teket bag kulissen” og de lidt mere skæve vinkler af livet på et bibliotek. Der er 
også faste indslag, f. eks. gennem hashtagget #bookfacefriday, hvor bogforsi-
der smeltes sammen med mennesker eller bibliotekets omgivelser. Instagram 
bruges også til at promovere bibliotekets nyheder, arrangementer og tiltag på 
en utraditionel måde.  

Instagram - Bookface Friday



PERSPEKTIVER

I 2018 arbejder vi på:

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

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

• Realisering af bibliotekets strategi med fokus på samskabelse 
 med borgerne

• Udvikling af bibliotekets hjemmeside

• Etablering af interaktivt gulv med leg- og lærfunktioner for børn

• Aktivering af Hovedbibliotekets udendørs scene med forskellige 
 arrangementer i perioden maj-september
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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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