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 BERETNING OG STATISTIK 2019

TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER



De [personalet] er meget imødekommende 
mennesker, der står klar, når man kommer 
som borger. De sidder ikke fordybede i deres
computere, når man kommer,  men er tværti-
mod meget imødekommende. 
– Kvinde, 63 år (Vestamager Bibliotek) 
brugerundersøgelsen 2019

”
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BERETNING OG STATISTIK 2019

Forord
I 2019 oplevede Tårnby Kommunebiblioteker en kraftig vækst i 
brugen af e-bøger og lydbøger. 
Væksten i den digitale brug af biblioteket sker samtidig med, at 
vi sammen med borgerne til stadighed finder nye måder at ud-
vikle biblioteket som et attraktivt fysisk mødested for alle uanset 
livssituationer. 
Arrangementerne har fortsat mere end 8000 besøgende, læse-
klubberne er i fortsat vækst, og brugerne ser i stadig højere grad 
biblioteket som et fælles rum for oplevelser.
I december 2019 gennemførte biblioteket en brugerundersø-
gelse, som understreger lysten til samskabelse og  involvering i 
udviklingen af Tårnby kommunebiblioteker.
Tak til alle for ideer og forslag til forbedringer.
Vi er stolte af, at I udtrykker tilfredshed med bibliotekets kultur- 
og vidensformidling, service m.m.
Vi glæder os til at udvikle Tårnby Kommunebiblioteker sammen 
med jer.

Bente Nielsen 
Biblioteksleder 



NØGLETAL

4

Besøgstal

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2017 2018 2019

An
ta

l b
es

øg
en

de

Tårnby Hovedbibliotek Vestamager Bibliotek

Jazz Festival 2019



5

2017 2018 2019

Antal borgere i Tårnby Kommune
i følge Danmarks Statistik

43.089 43.063 42.984

Budget
Heraf udlånsmaterialer

31.208.710
4.163.813

31.806.442
4.169.390

32.548.892
4.182.923

Besøgende i alt
Tårnby Hovedbibliotek
Vestamager Bibliotek
* I 2018 og 2019 er der mange 
helligdage, som falder på en hverdag.

596.611
497.255
99.356

567.400*
469.797
97.603

531.126*
428.095
103.031

Registrerede brugere i alt
Aktive lånere

*Tallene kan ikke beregnes i det nye 
bibliotekssystem

** Det kraftige fald fra 2018 skyldes at 
vi har ændret den automatiske sletning 
fra 5 år til 3 år. Dvs. de registrerede 
brugere har alle været på biblioteket 
inden for de sidste 3 år. 

*
16.155

36.381
17.410

**25.839
17.632

Udlån i alt
Udlån
Fornyelser via internettet

441.249
303.260
137.989

415.730
278.892
136.838

406.983
266.544
140.439

Download af e-materialer 32.224 44.828 55.024

NØGLETAL



BIBLIOTEKSORIENTERING 2019

Antal elever, som har fået 
biblioteksorientering, fordelt på de 
forskellige klasetrin:

343 Elever i første klasse

363 Elever i tredje klasse

492 Elever i femte klasse

228 Gymnasierelever

399 Elever i niende klasse

124 Elever i ottende klasse

135

I oktober - november 2019 kunne børnene 
gå på opdagelse mellem birkestammer i 
en flot udstilling baseret på det magiske 
univers i billedbogen “Garmanns 
hemmelighed” af den norske forfatter 
Stian Hole. Udstillingen blev besøgt af 
135 skolebørn, som samtigt har fået 
biblioteksorientering.

Skoleelever har besøgt udstillingen 
“Garmanns hemmelighed”

Udstillingen “Garmanns hemmelighed”6
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FUN FACTS

Antal elever, som har fået 
biblioteksorientering, fordelt på de 
forskellige klasetrin: Populære   

søgninger på 
taarnbybib.dk

lucinda riley

jeffrey archer

1. verdenskrig

harry potter

krimi

jussi adler-olsen

sara blædel

michael katz krefeld

dvd

camilla läckberg

807 søgninger

1047søgninger

1016 søgninger

859 søgninger

817 søgninger

681 søgninger

643 søgninger

569 søgninger

501 søgninger

383 søgninger

Mest udlånte
titler i 2019:

• Mest udlånte billedbog ”Villads fra   
Valbys uhyggelige halloween” 
af Anne Sofie Hammer

• Mest udlånte bog:  
”Den tredje søster” af Sara Blædel

  

• Mest udlånte DVD:     
”Så længe jeg lever”

• Mest udlånte udenlandske litteratur:  
”The forty rules of love” af Elif Shafak

• Mest udlånte skønlitteratur:   
”Ternet Ninja” af Anders Matthesen

• De fleste udlån på Hovedbiblioteket  
foregår mellem kl. 10-11.    
På Vestamager Bibliotek er det   
mellem kl. 15-16.

• Biblioteket har 6695 billedbøger.   
De blev lånt 32.000 gange i 2019.

42.1% Mobiltelefon45.2% PC eller bærbar 10.5% Tablet

Følgende enheder anvender bibliotekets brugere, når de går 
ind på taarnbybib.dk

7



FUN FACTS

Digitale resurser
• I ”Filmstriben” blev der i alt foretaget 7.127 streamin-

ger, en stigning på 22 % i forhold til 2018. Mest popu-
lære titel er ”Hodja fra Pjort” (113) og ”Dyrene i Hak-
kebakkeskoven” (55)

• ”Vildheks 2: Ildprøven” var den mest populære e-bog.
• 13523 lån på e-bøger i 2019, en stigning på 43% i for-

hold til 2018.
• 22723 lån på lydbøger i 2019, en stigning på 31% i 

forhold til 2018.
• Gyldendals røde ordbøger blev brugt 2487 gange i 

2019, en stigning på 90% i forhold til 2018.

Lokalhistorie
Mest populære Glemmer Du: 
• nr. 4 fra 2016 om Theodor Phillipsen. 
• Nr. 2 på listen er Kastrup Panserbasser i 1920´erne 

og 1930´erne fra 2010.

Hjemmesiden
• Den mest læste (679) anmeldelse på hjemmesiden er  

”Ternet Ninja” af Anders Matthesen.
• 418 læste om arrangementet ”Ryd op, ryd ud uden 

rod” med Jane Ipsen Piper på taarnbybib.dk

Bibliotekets app
• 300 borgere bruger bibliotekets app hver uge.

8
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Arrangementer 2017 2018 2019

Antal
Deltagere

* I 2017 indgår filmklub og højtlæsning i tallene. 

307
8.861

*207
7.040

238
8118

Heraf ”Scenen er din”
   Antal
   Deltagere

15
982

16
540

14
352

Antal erindringscafeer 5 6 5

BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED

Kulturbazar 2019
9



Levende musik i biblioteksrummet 
For tredje år i træk svingede hele Hovedbiblioteket med på jazzede 
toner, da Copenhagen Jazz Festival kom til Tårnby. 
Udendørsscenen og rotunden dannede rammen for syv velbesøg-
te koncerter med stærke navne anført af bassist og initiativtager 
Richard Andersson. Der var blandt andet jazz i børnehøjde med 
Tante Andante, et lokalt hold af ”Jazzkannibaler”, den karismatiske 
sangerinde Sasha Masakowski fra New Orleans og så selveste 
Jesper Thilo. 
Året bød også på en lyrisk og intim koncert med ”De efterladte”,
en festlig hyldestkoncert til John Mogensen og en Gasolin’- aften, 
hvor livemusik blev blandet med film og quiz. ”Trubaduren” op-
trådte med sange af Bjarne Jes Hansen til glæde for både børn og 
voksne. 

BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTEDBIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED

10

Jazz Festival 2019
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Din grønne fremtid
Tårnby Hovedbibliotek indbød i september til en uge fyldt med in-
spiration og tips til en mere bæredygtig hverdag. 
En stor del af arrangementerne blev planlagt og afviklet i samar-
bejde med andre kommunale aktører: Tårnby Kommunes Affalds-
team, Tårnby Renseanlæg, Tårnby Vandværk, Tårnby Ejendoms-
center. Derudover bidrog to daginstitutioner med fine udstillinger 
af børnenes arbejder med det grønne tema.  
Programmet bød på forskellige aktiviteter: foredrag, film, kreative 
værksteder, virksomhedsbesøg m.m. 
• Energibesparelser i din bolig 
• Hvordan du gør din hverdag bæredygtig
• Tips til at rydde op og minimere dine tøjindkøb og spare penge 
• Affaldssortering til genbrug 
• Film og debat om klimakrisen
• Byttedag med tøj og legetøj
• Udstilling v/ daginstitutionerne
• Besøg på vandværket og renseanlægget
• Lav din egen æblesaft
• Kreativt værksted med genbrugsmaterialer
• Brilleindsamling

BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED

Borgmester   
Allan S. Andersen  
og foredragsholder  
Marie DaugaardBørnehaver udstiller
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NordLit – fejring af nordisk litteratur,     
sprog og kultur
I anledning af Foreningen Nordens 100-års jubilæum satte Tårnby 
Bibliotek i efteråret 2019 fokus på nordisk litteratur, sprog og kultur. 
Under overskriften ”NordLit” præsenterede vi et program med forfat-
tere, fortællere og lokale Tårnbyborgere med nordisk tilknytning. 
Krimiekspert Bo Tao Michaëlis lagde vejen forbi og gav et bud på 
baggrunden for den nordiske krimis succes. Vi sang nordiske viser til 
sangeftermiddag og udforskede de nordiske sprog sammen med 
borgerne til ”Nordisk sprogcafé”. Kastrupgårdsamlingens café lagde 
hus til fortælleforestillingen ”Nordlys” med danske Dorte Futtrup og 
islandske María Arnadottir.  
 
Fra Island kom forfatteren Hallgrímur Helgason på besøg sammen 
med sin danske oversætter Kim Lembek, der også gjorde os klogere 
på oversættelsen af de islandske sagaer. Den traditionsrige skum-
ringstime, hvor hele Norden læser højt af den samme tekst på samme 
tid, blev afholdt i stearinlysets skær på Traktørstedet Vestamager, der 
serverede en fin fransk skumringstallerken. Efter oplæsning fra Karen 
Blixens ”Babettes gæstebud” blev gæsterne kastet ud i vores hjemme-
lavede Blixen banko for til slut at læne sig tilbage til tonerne af skum-
ringssange fra Tårnby Musikskoles Nordlyskor.  
 
For børnene var der højtlæsning af Pippi Langstrømpe i morgengryet 
og Mumi udstilling på Vestamager Bibliotek. På Hovedbiblioteket 
kunne børnene i hele perioden gå på opdagelse i den norske forfatter 
Stian Holes magiske Garmann-univers mellem birkestammer og en 
gammel rumraket.

BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED



BRUGERUNDERSØGELSEN 2019

Tårnby Kommunebiblioteker har i samarbejde med analyse- og konsulentfirmaet 
Moos-Bjerre A/S gennemført en undersøgelse af brugeradfærd og 
brugertilfredshed blandt bibliotekets brugere. Læs den fulde rapport på 
taarnbybib.dk/brugerundersøgelse 2019

Borgerne som skaber af egen velfærd
 

Bibliotekerne er i evig udvikling, vi har mange besøgende både i hverdagen og til 
arrangementer og workshops. Men hvordan er tilfredsheden, og kan vi gøre det 
meget bedre? Det har vi spurgt vores brugere og samarbejdspartnere om i både 
en kvantitativ og en kvalitativ brugerundersøgelse. Rigtig mange deltog, ialt 1684 
i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse og af dem ville 540 gerne deltage i 
yderligere kvalitative interviews. 
Tilfredsheden blandt vores brugere er stor. Vi skal blive ved med at gøre rigtig 
meget af det, vi allerede gør. Men undersøgelsen peger også på, hvor vi kan 
udvikle og tilrette, så det bliver endnu bedre.
 
Det vil vi sætte fokus på i de kommende års handleplaner.
• Undersøgelsen tyder på, at bibliotekerne har et muligt forbedringspotentiale i 

forhold til mere klar formidling af bibliotekets arrangementer og tilbud. 

• Flere efterspørger desuden flere fordybelsesområder i biblioteksrummet.

• De 9-14 årige på Vestamager Bibliotek. Især Skelgårdsskolen elever er stor-
forbrugere af Vestamager Bibliotek. Det kan måske ikke aflæses umiddelbart i 
udlånsstatistikken, men i besøgstallet. 
Biblioteket opfattes som et rigtig hyggeligt sted, hvor man kan mødes med 
sine venner, dyste mod hinanden i Counterstrike eller Minecraft, spille brætspil 
og/eller bare ”hygge”. 

”Biblioteket er et sted, hvor man samler folk fra helt 
unge til helt gamle. Min farmor plejede at bruge det 
meget og mine børn elsker at bruge biblioteket. Det 
er et sted, hvor alle kan komme. Lige meget, hvem 
man er eller hvor man kommer fra. Jeg synes biblio-
teket lykkes med at skabe et rum, hvor der er noget 
for alle aldre og alle mennesketyper.” – Kvinde, 34 år 
(Tårnby Hovedbibliotek)

”
14
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85 % af brugerne 
synes, at børnebiblioteket 
er et godt sted for børne-
familier. Forældrene bru-
ger især børnebiblioteket 
som et udflugtssted, hvor 
de kan have samvær og 
lege med deres børn i 
weekenden.

Foredrag er det af bib-
liotekets arrangementer, 
som er hyppigst brugt 
blandt borgerne. 35 % 
af brugerne fra Tårnby 
Hovedbibliotek tager til 
foredrag på biblioteket, 
mens tallet er 26 % for 
Vestamager Bibliotek. 

Mest typisk bruger 
borgerne 11-30 minutter 
pr. biblioteksbesøg.

BRUGERUNDERSØGELSEN 2019
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Hvad bruger du især biblioteket til?

Tårnby Hovedbibliotek Vestamager Bibliotek

Figuren viser en fordeling af, hvad borgerne især bruger biblioteket

til. Her svarer klart flest, at de benytter oplevelsesrelaterede tilbud

(45 pct.), hvilket b.la. dækker over romaner, arrangementer, film og

spil. Herudover svarer en del fra begge biblioteker, at de mest

bruger børnerelaterede tilbud, men dette gælder især for brugere af

Vestamager Bibliotek (33 pct.), som her ligger 11 procentpoint

højere end Tårnby Hovedbibliotek (22 pct.).

Færrest svarer, at de mest bruger biblioteket som et uformelt

mødested, men det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at dette ikke

er et af bibliotekets opgaver. Det er måske i højere grad et udtryk

for, at borgeren ofte har et mere eller mindre klart defineret formål

med sit biblioteksbesøg – at låne bøger, at bruge tid med sit barn,

osv. – og at dette i højere grad angives som primær brugskategori.

”Biblioteket er et sted, hvor man samler folk fra helt unge til helt gamle. 

Min farmor plejede at bruge det meget og mine børn elsker at bruge 

biblioteket. Det er et sted, hvor alle kan komme. Lige meget, hvem man er 

eller hvor man kommer fra. Jeg synes biblioteket lykkes med at skabe et 

rum, hvor der er noget for alle aldre og alle mennesketyper.” – Kvinde, 34 

år (Tårnby Hovedbibliotek)13
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Størst brug af oplevelsesrelaterede tilbud 
Figuren viser en fordeling af, hvad borgerne især bruger biblioteket til. Her svarer 
klart flest, at de benytter oplevelsesrelaterede tilbud (45 pct.), hvilket bl.a. dækker 
over romaner, arrangementer, film og spil.



BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED

Undervisning og kurser 2017 2018 2019

Lektioner
Deltagere

Derudover
   Netværkstedet, brugere
   Hjælp til jobsøgning, brugere

156
433

403
369

158
588

361
163

158
492

358
292

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

Netværkstedet
- hjælp til IT
I Netværkstedet får borgere hjælp til at bruge inter-
nettet, pc, tablet og mobil. 
Netværkstedet bliver drevet af bibliotekets 
personale i samarbejde med frivillige og finder sted 
torsdage kl. 14 - 16 i Læringsrummet 
på Tårnby Hovedbibliotek.

Tilbuddet er yderst populært, og der blev derfor 
lavet en forsøgsordning med aftenåbent fra kl. 17-
19 en torsdag om måneden i efteråret 2019 ( sept. 
- okt. - nov.) for at tilgodese eventuelle andre mål-
grupper af brugere. Forsøget viste dog ikke en stor 
interesse for det sene tidspunkt. Netværkstedet er 
derfor vendt tilbage til de sædvanlige eftermiddags-
tider.

N
ET

VÆ
RKSTEDET
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Projekt: Styrk læselysten for 8. klasser
I 2019 har i alt seks klasser fra kommunens skoler været med i 
pilotprojektet ”Styrk læselysten for 8. klasser”. Projektet er et 3 
måneders forløb for klasserne, som starter med en booktalk på 
biblioteket, hvor klasserne får præsenteret de ti titler, som de får til 
rådighed i klassen. Herefter arbejder klassen selv med bøgerne. 
De mødes med deres ”venskabsklasse”  to gange i løbet af de tre 
måneder, hvor de samarbejder om et mindre projekt, som relate-
rer sig til bøgerne.
Bøgerne, som klasserne får stillet til rådighed, er udvalgt af bib-
liotekarer med udgangspunkt i at der skal være litteratur til alle 
uanset niveau, ligesom der er forsøgt at finde genrer, som kan 
interesserer de fleste.
Projektet sluttes af med et forfatterforedrag på biblioteket, hvor 
klassen kan møde en forfatter, som de har stiftet bekendtskab 
med i løbet af de tre måneder.
Projektet fortsætter i efteråret 2020.

BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED

8. klasser møder forfatteren Nicole Rødtnes 



SELVBETJENING PÅ NETTET

Selvbetjening 2017 2018 2019

Antal besøgende
på hjemmesiden 213.499 247.712 247.468

Antal abonnenter på 
Tårnby kommunebibliotekers nyhedsbrev
* Faldet i forhold til 2017 skyldes skift til ny 
hjemmeside med et andet system til ny-
hedsbreve. De tidligere brugere blev slet-
tet, og man skulle tilmede sig på ny.

1.145 *747 *776

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

1.690 ** 23.247 **24.164 
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SOCIALE MEDIER 

Sociale Medier 2017 2018 2019

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

Ny formidlingsstrategi for sociale 
medier i 2019
Den ny strategi skal udvide rækkevidden på facebook 
og instagram og optimere formidlingen af aktiviteter 
og materialer på biblioteket.

Eksempler på tiltag på Instagram:
• Musikformidling på ”Det lytter vi til”
• Litteraturformidling ud fra ”Readers advisory”-  

modellen, hvor anbefalingen ikke fokuserer   
så meget på indhold, som på oplevelsen af   
at læse bogen. 

• #Bookfacefriday er et hashtag, mange biblioteker 
verden over bruger hver fredag. Vi kan se, at posts 
med den største samtidsrelevans har været de 
mest populære.



FRIVILLIGE PÅ BIBLIOTEKET
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Vi gør det gerne igen til næste år, 
det var holdningen blandt de frivillige.”

Nyt koncept for samarbejde med frivillige 
i forbindelse med Norlitt.
Nordisk sprogcafé, en rejse i de nordiske sprog 
Konceptet blev idéudviklet på to møder med frivillige 
repræsentanter fra de nordiske sprog, De frivillige var 
meget aktive i planlægningen og på selve dagen, de var 
helt klart stolte af deres sprog, og det var en glæde for 
dem at dele det med andre. 

Sprogcaféen var en sprogrejse rundt i norden med et 
sprogpas, hvert sprog havde sin egen station, som var 
udsmykket i landets farver og med genstande og mad, 
som kendetegnede det enkelte land. 

Ved stationen skulle deltagerne løse sproglige 
udfordringer: Hvad hedder Anders And på svensk, 
udtal det længste grønlandske ord, eller hvad betyder 
kålhøgen? For hver løst opgave fik deltagerne et 
stempel i passet, og når passet var fuldt, deltog man i 
en konkurrence om at vinde en kurv fyldt med nordiske 
specialiteter. 

Deltagerne fik en unik indsigt i de nordiske sprog.
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Arkivets frivillige
I 2019 har arkivet haft kontakt med over 30 borgere, som har bidraget 
direkte til at sætte navn på de fotograferede i billedarkivet. Der har 
både været tale om rettelser og tilføjelser til billederne. Registrerings-
systemet Arkiv.dk giver borgerne direkte adgang til at kontakte Tårnby 
Stads- og Lokalarkiv om deres viden. Lokalarkivet tilbyder alle at blive 
frivillige, så de kan bidrage med mere.
Lokalarkivet har et fortrinligt samarbejde med Udstillingscentret Plys-
sens frivillige i forbindelse med at flytte udstillingerne til Gården Ved Di-
get. Derudover er lokalarkivet i samarbejde med en frivillig i gang med 
at registrere og fotografere den lokalhistoriske samling i kælderen på 
Kastrupgård.

Arkivet får hjælp fra en anden frivillig, der har leveret materiale til flere 
databaser, som er blevet tilgængelige på arkivets hjemmeside taarnby-
bib.dk/Lokalarkivet.
• Lejere af lejlighed i 1921-1924 af kommunens boliger i Søvangs Allé
• Nye og gamle vejnavne fra 1926 og frem i tiden
Det er også blevet tid til at ordne en tidligere ejendomsmæglers salgs-
papirer og flere andre ting i 2019.

En tredje frivillig er ved at gennemgå samtlige folketællinger for bebo-
erne i Tømmerup. Et arbejde der blev opstartet med en tidligere frivillig 
i 2016.
De seks numre af Glemmer Du 2019 er alle blevet til i et samarbejde 
med frivillige. 

FRIVILLIGE PÅ BIBLIOTEKET



ØVRIGE TILBUD

Lydavis
Tårnby Kommunes lydavis er et gratis tilbud til blinde, 
svagsynede, ordblinde eller andre, der har svært ved 
at læse en trykt avis. 

Lydavisen indtales på cd, som kan afspilles på en 
almindelig cd-afspiller og på en computer. Den 
udkommer hver uge og sendes ud med posten.

Avisen bliver produceret og redigeret af Tårnby 
Kommunebiblioteker og består af nyhedsstof fra de 
lokale aviser:
● Artikler 
● Korte nyheder 
● Politirapport    
● Ugens  navne 
● Læserbreve 
● Officielle meddelelser 
●  Kulturelle begivenheder
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Produktion af lydavisen
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ØVRIGE TILBUD

Nogle af bibliotekets kreative tilbud:
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Læsning er blevet in igen, og det kan mærkes på vores læseklubber. 
For deltagerne i læseklubberne er det vigtigt, at de kan mødes med 
andre, dele deres læseoplevelser og inspirere hinanden i læsningen.
  
En del af vores læseklubber er selvstyrende, mens vi sætter en ramme 
for andre og udvælger de bøger, der skal læses. Vi tilstræber at have et 
tilbud til læsere i alle aldersgrupper og inden for forskellige genrer. 
Man kan således både dyrke en snæver interesse i ”Poesiklubben”, 
”Fantasyklubben” og ”Amerikansk litteratur” eller læse skønlitteratur mere 
bredt i en læseklub uden særlig profil.  

Fantasylæseklub 

I 2019 har Fantasylæsegruppen ”Læserne om det runde bord” holdt 9 
møder. Der er blevet læst og diskuteret bøger eller film fra vidt forskel-
lige genrer inden for fantasygenren  som Lene Kaaberbøls bøger til film 
fra Studio Ghibli. Gruppens 1 års fødselsdag i juni blev fejret med besøg 
af Anne Lind Andersen - cand.mag med speciale i ”Harry Potter”, som 
holdt et spændende og inspirerende oplæg om fantasy som genre. Der 
blev stillet et hav af spørgsmål fra læserne om det runde bord, og de fik 
til gengæld en stribe anbefalinger af gode fantasyromaner med hjem til 
sommerferien. 
Gruppen er generelt glade for tiltaget, og de har flere gange givet 
udtryk for, at de synes, det er så godt, at de gerne ville lave det 
næsten hver uge.

LÆSEKLUBBER 

Læseklubber i vækst
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PERSPEKTIVER / MÅLSÆTNINGER

I 2020 arbejder vi med:
• Opdatering af låne- og afleveringsfaciliteter
• Mere bæredygtigt bibliotek
• Flere kreative workshops i samarbejde med frivillige
• ”Early litracy”, laboratorium hvor børn fra 0-6 år bliver inspireret og får lyst 

til at læse.
• Arrangementer for børn der giver mulighed for at skabe relationer   

og udvikle venskaber.
• Nyindretning af børnebiblioteket på HB
• Formidling af bibliotekets tilbud jf. brugerundersøgelsen.
• Servicemålene for 2020 relaterer sig til FNs servicemål.
• I 2020 sætter vi gang i yderligere tre læseklubber. To for voksne, hvor vi på 

forhånd har udvalgt tre bøger, de skal læse og en læseklub for de 13-17 
årige med fokus på ungdomslitteraturen.

• Ny hjemmeside til Tårnby Kommune
• Udvikling og implementering af Dynamic Templates skabeloner i det  

administrative abejde i samarbejde med andre kommunale samarbejds-
partnere.



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

Beretning og statistik 2019 taarnbybib.dk
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