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   BERETNING OG STATISTIK 2018 

”Jeg bliver simpelthen nødt til at dele en helt fantastisk oplevelse jeg har 
haft. Her til aften var jeg forbi for at hente en bog på Hovedbiblioteket. 
Jeg spurgte lidt om råd til at finde yderligere materiale. 
Og så kan jeg da godt love for, at jeg fik service i verdensklasse. ... 
Sikke en viden og foretagsomhed, til stor glæde for en al for sjælden 
bruger. Tak.” - Facebook, 14. januar 2019. 
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BERETNING OG STATISTIK 2018 

Tårnby Kommunebiblioteker har i 2018 haft et meget varieret arrangementspro-
gram. Her skal nævnes Filosofi for børn, På Scenen med dit kæledyr, En gåtur 
og en god historie, forfattersamtaler og musikugen. 

Biblioteket er et samlingssted for Tårnby Kommunes borgere. En oase, hvor 
man kan møde andre mennesker, blive set og hørt og hjulpet af et veloplagt 
personale. Hvor der er mulighed for at involvere sig og opleve en bred palet af 
foredrag, møder, leg og læring. 

I foråret og sommeren flyttede biblioteket ud i Kamillehaven og bød på et vari-
eret udbud af musik, jazz, kor og gøgl. Kamillehavens grønne område fik mange 
til at slå sig ned og nyde en kulturoplevelse i den gode sommer. 

Samspillet mellem borgere og bibliotek medvirker til at udvikle det gode fritidsliv 
for alle. I 2018 har mange borgere været inddraget i forbindelse med bibliotekets 
nye hjemmeside, og biblioteket får hele tiden nye følgere på de sociale medier, 
som liker, kommenterer og deler deres bibliotek med venner og familie. 

Tak for den gode dialog og mange positive kommentarer og ros som medvirker 
til at udvikle biblioteket. 

Bente Nielsen 
Biblioteksleder 

Sommerjazz Udstilling: ”De drømmer stadig” -
Gå tur og en god historie m. Richard Andersson Face the World 
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NØGLETAL 

2016 2017 2018 

Antal borgere i Tårnby Kommune 
i følge Danmarks Statistik 

43.010 43.089 43.063 

Budget 
Heraf udlånsmaterialer 

32.475.602 
4.125.310 

31.208.710 
4.163.813 

31.806.442 
4.169.390 

Besøgende i alt 
Tårnby Hovedbibliotek 
Vestamager Bibliotek 

497.494 
397.079 
100.415 

596.611 
497.255 
99.356 

526.702 
437.262 
89.440 

Registrerede brugere i alt 
Aktive lånere 

**Tallene kan ikke beregnes i det nye bibliotekssystem 

** 
** 

** 
16.155 

36.381 
17.410 

Udlån i alt 
Udlån 
Fornyelser via internettet 

** Der mangler tal på grund af overgang til nyt 
bibliotekssystem 

** 
303.260 
137.989 

367.262 
136.838 

Download af e-materialer 

** Der mangler tal på grund af overgang til nyt biblioteks-
system 

** 29.070 38.587 

Faldet i besøgstallet skyldes hovedsageligt den varme sommer. Caféens begrænsning af 
åbningstiden på alle ugens dage og lukning i sommerferien, har påvirket besøgstallet på 
Hovedbiblioteket. Det er ikke muligt at trække separate tal for udlån af henholdsvis faglit-
teratur, skønlitteratur og børnebøger, men gennemførelse af en række formidlingsinitiativer 
har bidraget til et samlet øget udlånstal. 

Kampagne for udvalgte e-materialer har øget antallet af downloads 
Det er tydeligt, at de kampagner, vi har lavet i 2018, har medført et øget brug 
af e-ressourser. For eksembel har RBdigital, der tilbyder download af uden-
landske magasiner, øget downloads fra 931 i 2017 til 2.455 i 2018. Det samme 
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gælder Qello Concerts, der tilbyder online adgang til mere end 1500 koncertfilm 
og musikdokumenter, her er stigningen fra 218 downloads i 2017 til 423 i 2018. 
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   BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED 

Arrangementer 2016 2017 2018 

Antal 
Deltagere 

* I 2016 og 2017 indgår filmklub og højtlæsning i tallene. 
Arrangementerne findes ikke mere. 

343 
8.902 

307 
8.861 

*207 
7.040 

Heraf ”Scenen er din” 
Antal
 Deltagere 

12 
186 

15 
982 

16 
540 

Antal erindringscafeer 
Antal udstillinger 

7 
219 

5 
131 

6 
126 

Tårnby Musikuge 
I efteråret indbød Tårnby Kommune for 3. gang til Tårnby Musikuge, som blev planlagt og 
afholdt i et samarbejde mellem kommunens kulturinstitutioner og en række foreninger. 
I løbet af ugen blev afviklet 35 koncerter og musikarrangementer på så forskellige steder 
som: Den Blå Planet, Café Mama Munk, Foreningscentret Postkassen, Kastrupgård-
samlingen, Kastrupgårdsskolen, Korsvejens kirke, Kulturhuset Kastrup Bio, Kulturzonen, 
Pensionisthuset Pilehaven, Pensionistcentret Solgården, Tårnby Hovedbibliotek, Vest-
amagercentret og fire af kommunens plejehjem. 
Musikugen præsenterede et varieret program for alle aldre med både kunstnere udefra og 
lokale sangere og musikere. Genremæssigt spændte programmet fra viser, folkemusik og 
fællessang over pop og rockmusik til jazz, klassisk musik og børnerap. 

Arrangementerne havde i alt 1.675 gæster, en stigning på 33% i forhold til Musikugen 
2016. Musikugen afholdes hvert andet år. 

6 



   

 

BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED 

Pc’er for publikum 2016 2017 2018 

Tårnby Hovedbibliotek 
Vestamager Bibliotek 

Stadig flere brugere benytter egen bærbar pc 
på biblioteket. 

51 
19 

55 
20 

50 
18 

Foto - Staale og Anton 

Studerende er glade for bibliotekets faciliteter 
Vi har glæde af at betjene en meget bred gruppe af brugere, 
hvor studerende er én af dem. Vi oplever, at der især i 
eksamensperioder er mange studerende, som bruger mange 
timer dagligt i biblioteket. Vi har talt med nogle af dem, 
og de synes især godt om muligheden for at sidde relativt 
uforstyrret på 1. salen, hvor der også er god bordplads, el-
stik til computeren og det er muligt at tale roligt sammen. De 
studerende vurderer, at deres effektivitet er 4-5 gange højere, 
end hvis de havde siddet hjemme med opgaveskrivningen og 
samtidig er de meget tilfredse med muligheden for at benytte 
bibliotekets café til rimelige priser. 

Leonora Christine Skov 
Leonora Christine Skov, vinder af de Gyldne Laurbær, 
interviewes af bibliotekar Laura Michelsen til et udsolgt 
arrangement på Tårnby Hovedbibliotek i april 2018. 

Kæledyrsdag 
En lørdag sidst i august afholdt Tårnby Bibliotek for første gang 
På scenen med dit kæledyr uden for Hovedbiblioteket. 
Her viste ti børn og familier deres kæledyr frem og fortalte, 
hvad det indebærer at have f. eks. hund, kanin, marsvin eller 
fugl. Som optakt til Kæledyrsdagen afholdt vi fotokonkurrencen 
Mig og mit kæledyr, hvor børn indsendte portrætter af sig 
selv med deres kæledyr, som andre børn kunne stemme på. 
Billederne blev udstillet på Kæledyrsdagen og vinderen kåret. 
Ca. 75 børn og voksne fandt vej til Kæledyrsdagen denne 
solrige dag i august. 
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BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED 

Fantasy-læseklub for unge 
I efteråret 2017 havde Tårnby Kommunebib-
lioteker to skolepraktikanter, som begge læste 
fantasy. 
Det dannede baggrund for en henvendelse til 
de to skoleelever for at høre, om de havde lyst 
til at være med til at starte en fantasy-læseklub 
for unge i 2018. 
Vi fik kontakt med den ene praktikant, og hun 
har været med at planlægge opstart af klubben, 
navngivning, forfatterbesøg mm. 
Der har været 5 møder i blandt Læserne om 
det runde bord med klubbens medlemmer. 
Medlemmerne giver udtryk for at klubben ”er et 
fristed – hvor de bare kan møde op og hygge 
sig med andre som har samme interesse for at 
læse – uden at blive anset for at være mærkelig”. 

Vestamager Bibliotek er vært for 
læseglade børn mellem 10 og 12 år 
- Bogklubben for 4. klasser 
Bogklub for 4. klasses elever sker i et samar-
bejde med Skelgårdsskolen. Dansklærerne fra 
skolen opfordrer læseglade børn til at deltage i 
bogklubben. Bogklubben mødes hver 14. dag, 
med fast ugedag og tidspunkt kl. 15-16. Der 
deltager i gennemsnit 10 børn pr. gang. 

Formålet med bogklubben er: 
• At forsyne de lystlæsende børn med forslag 

og inspiration til læsning. 
• At skabe et frirum for børnene efter skoletid 

med hygge og socialt samvær med læseglæde
 i fokus. 

• At gøre børnene opmærksomme på bibliote-
kets tilbud til dem som værested og partner i 
læseglæde. 
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BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED 

Undervisning og kurser 2016 2017 2018 

Lektioner 
Deltagere 

Derudover
 Netværkstedet, brugere
 Hjælp til jobsøgning, brugere 

195 
582 

408 
339 

156 
433 

403 
369 

158 
588 

361 
163 

Skoleklasser på biblioteket 
Antal elever i alt 
Tårnby Hovedbibliotek
 Vestamager Bibliotek 

2.154 
1.704 

450 

1.803 
1.394 

327 

2.224 
1.790 

434 

Tårnbys bedste oplæser 
I foråret 2018 inviterede Tårnby Kommunebiblioteker og skole-
konsulenten i dansk alle 7. klasser i kommunen til en dyst 
på oplæsning. 

Dysten om at blive kåret til Tårnbys bedste oplæser blev 
kickstartet onsdag den 28. februar, hvor omkring 250 elever 
fik en levende og inspirerende introduktion til oplæsningens 
teknikker ved den professionelle historiefortæller Hans Laurens. 

I de følgende tre uger fordybede klasserne sig i oplæsnin-
gens teknikker og hver klasse fandt sin repræsentant til den 
store oplæsningsfinale, som fandt sted onsdag den 4. april 
2018 i Kulturhuset Kastrup Bio. 

De syv finalister havde sammen med deres klassekamme-
rater øvet sig ihærdigt. For flere af dem var det første gang, 
de skulle stå på en scene og tale. Det kræver ikke blot god 
teknik og tekstforståelse, men også stort mod. Det viste alle 
syv på imponerende vis. Historierne som eleverne havde 
valgt, var meget forskellige – fra Den lille Rødhætte, over 
Skammerens datter til Den uendelige historie. 

Vinderen blev Karla fra 7.x på Pilegårdsskolen. 
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SELVBETJENING PÅ NETTET 

Selvbetjening 2016 2017 2018 

Antal besøgende 
på hjemmesidens forside 202.292 213.499 247.712 

Antal abonnenter på 
Tårnby kommunebibliotekers nyhedsbrev 
* Faldet i forhold til 2017 skyldes skift til ny hjemmeside 
med et andet system til nyhedsbreve. De tidligere bru-
gere blev slettet og man skulle tilmede sig på ny. 

808 1.145 *747 

Antal downloads af ”Glemmer Du” 
** Tallet er tidligere opgjort på antal klik på bibliotekets 
hjemmeside. 
Det nye tal inkluderer alle downloads herunder google-
søgninger og webcrawls. 

1.274 1.690 ** 23.247 
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SELVBETJENING PÅ NETTET 

Sociale Medier 2016 2017 2018 

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

1.384 
1.188 

353 

1.495 
1.305 

350 

1.800 
1.458 

374 

Antal følgere - Instagram 764 1.091 1.242 

Sociale Medier 
2018 har været et godt år. Vi har haft en stigning i 
antal følgere, som gør at vi i dag når ud til tusinder 
af borgere hver måned. Vi forventer at få endnu 
flere følgere i 2019. De mest populære opslag på 
Facebook er konkurrencer samt opslag om arran-
gementer, der lige har været afholdt. 

På Mor og far i Tårnby-siden er der færre ekspone-
ringer end tidligere, men der er flere klik. Det bety-
der, at der har været færre opslag i 2018 i forhold til 
tidligere år, men opslagene har til gengæld vist sig 
at være mere relevante for vores følgere. Det er en 
meget positiv udvikling. 

På Instagram har vi bevidst lavet færre opslag for 
ikke at ramme et mæthedspunkt hos vores følgere. 
Vi kan dog se af tallene for september måned, hvor 
vi havde mange opslag, at der var en større aktivitet 
(kommentarer og likes) på siden. 
Vi kan dermed konkludere, at mæthedspunktet for 
vores følgere er højere end antaget, hvilket vi vil 
tage til efterretning i 2019. 

De mest populære opslag på Instagram er 
#bookface, så dem fortsætter vi med i 2019. 
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  FRIVILLIGE PÅ BIBLIOTEKET 

Arkivets frivillige 
Frivillige har siden 2016 hjulpet arkivet med selvvalgte opgaver. Derudover har arkivet 
altid inddraget brugerne i arkivets materiale. Det er blevet mere formaliseret ved store 
afleveringer af materiale, hvor giveren ofte selv er med til at registrere fotografierne. 
Ligesom der er megen dialog om de allerede registrerede fotos gennem arkiv.dk. 
Det fører ofte til rettelser og ind imellem også til nyt materiale. 

En frivillig udtrykker: ”Det frivillige arbejde giver lidt mere struktur på hverdagen, når man 
er pensionist. Så er der en dag om ugen, hvor man skal noget i faste rammer.” 

Frivillige i Netværkstedet 
I Netværkstedet er der hver torsdag hjælp at hente for alle, som har problemer med pc, 
mobil eller tablet. Vi har tre frivillige tilknyttet Netværkstedet, som supplerer bibliotekets 
medarbejdere med deres viden om teknik, IT og digitale muligheder. På den måde får 
bibliotekets brugere adgang til en bred viden og de frivillige har glæden af at kunne 
hjælpe andre med deres viden. 

Foto: Kurt Pedersen - Kulturbazar 
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 ØVRIGE TILBUD 

2016 2017 2018 

Biblioteket kommer - antal hjemmelånere 59 64 50 

Lydavis abonnenter 60 49 48 

Lydavisen 
Nyheder fra lokalaviserne, der når dig, når du ikke selv kan læse mere. 
Alle faste abonnenter var yderst tilfreds med, at bibliotekets besparelse på lydavisen 
i 2018, udelukkende skete ved at ”arbejde smartere”. 
Alle fik derfor uændret service også i 2018. 

Interaktivt gulv - leg og læring 
I forsommeren indviede Tårnby Hovedbibliotek 
et nyt, lærerigt, sjovt og udfordrende spil. 

I mange år har man bedt børn om at sidde stille 
og lære. 
Men nyere forskning viser, at bevægelse frem-
mer motivation og læring. Det interaktive gulv er 
sjovt at prøve og kombinerer krop og bevægelse 
med leg, spil og kreativitet. Samtidig fremmer det 
tålmodigheden, kun én person spiller af gangen 
ellers skygger man for hinanden. 
Der er mange forskellige spil, fra mere faglige 
spil som matematik og engelsk til vendespil og 
”fang muldvarpen”, så alle kan være med. 

Både store og små har taget gulvet til sig, og der 
er livlig aktivitet ved spillet. 
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ØVRIGE TILBUD 

Udvikling af ny hjemmeside 
- en proces med borgerinddragelse 
Biblioteket fik en ny hjemmeside i foråret 2018. 
Med den nye hjemmeside blev taarnbybib.dk en del 
af et landsdækkende samarbejde inden for 
Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Det var vores mål-
sætning, at den nye hjemmeside fik et mere brugerven-
ligt og inddragende design. I den forbindelse overvejede 
vi, hvordan vi kunne organisere hjemmesiden, så ind-
holdet fremstod overskueligt og logisk for brugerne. 

Vi arrangerede 2 workshops af en times varighed med 
to forskellige brugergrupper (både brugere og ikke bru-
gere af biblioteket og forskellige aldersgrupper. 
De blev alle præsenteret for en ”kortsorteringsøvelse” 
- en metode til at organisere indholdet efter, hvad man 
selv synes giver mening. De fik til opgave at opdele ind-
holdet på hjemmesiden i deres egne kategorier, og de 
blev spurgt om navnet på de enkelte artikler/emner gav 
mening for dem. 
Brugernes forslag har i flere tilfælde betydet, at vi har 
ændret navnet på overskrifterne på hjemmesiden. 
Vores erfaring med processen er, at brugerne er meget 
villige til at give deres mening til kende. Deres input gav 
os samtidig værdifuld indsigt i brugernes tankegang og 
en ny vinkel på formidling via hjemmesiden. 

Citat fra evaluering fra en af deltagerne: 
”Jeg synes det var fedt at deltage i bibliotekets workshop. Det gav en følelse af at være 
med til at præge opbygningen, især fordi bibliotekets personale var så imødekommende 
og lydhøre over for kommentarer og feedback. ” 
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Kommunearkivet 
Der har været afholdt vejledningsmøder for relevante afdelinger. 
I forhold til oprydning i og arkivering af Acadre er alle afdelinger på 
Rådhuset blevet inviteret til møder med deltagelse af kommune-
arkivaren. Seks afdelinger har benyttet sig af tilbuddet om møder 
med yderligere vejledning. Desuden har afdelingernes Acadre-
specialister kunnet deltage i et fællesmøde afholdt i C2. I Børne- og 
Kulurforvaltningen har kommunearkivet afholdt to Acadrekurser for 
Hovedbiblioteket og holdt ekstra vejledningsmøder med to eksterne 
institutioner. 

https://taarnbybib.dk


  

  

    

 

  

      

 PERSPEKTIVER / MÅLSÆTNINGER 

I 2019 arbejder vi med: 

 Opdatering af indretningen på Hovedbiblioteket (særligt børnebiblioteket) 

 Biblioteket ud i Kamillehaven - arrangementer fra maj til august. 

 Inddragelse og samskabelse – kom med gode idéer og fortæl din mening om biblioteket. 

Deltag i vores brugerundersøgelse i 2019. 

 Udvikling af nye aktiviteter for de 9-14 årige på Vestamager Bibliotek 

 Målrettet PR strategi, der brander biblioteket 
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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 

taarnbybib.dk Beretning og statistik 2018 

https://taarnbybib.dk
mailto:bibliotek@taarnby.dk

