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Forord
Biblioteket havde tre forrygende måneder i 2020, hvor der var liv på biblioteket, 
aktiviteter, samskabelse i dialog med brugerne og arrangementer. Kort sagt var 
biblioteket i gang med at afvikle et spækket forårs arrangementsprogram, afholde 
kurser i digital dannelse og mange forskellige arrangementer og aktiviteter for børn 
og voksne. Så blev Danmark lukket ned i marts 2020 (Coronapandemien havde 
fået fart på i Danmark). Tårnby Kommunebiblioteker blev sat på standby under 
nedlukningsperioden.
Hurtigt blev det klart, at brugerne savnede biblioteket, ligesom biblioteket savnede 
brugerne. Derfor udviklede biblioteket muligheden for, at brugerne kunne hente 
bestilte materialer samt låne en bogpose med spænende materialer på trods 
af, at biblioteket var nedlukket. Udlånstallet blev derfor næsten ikke påvirket af 
nedlukningen.

”Tak for jeres fantastiske service. Det er så fedt, at vi i Tårnby 
har været fremme i skoene længe med at kunne få bogposer, så vi ikke 
bliver helt kulturtørre under corona. Og fedt, at det kunne lade sig gøre 

at genlåne en bog. Tak til jer for det!” Bibliotekets bruger

18. maj åbnede biblioteket, og bibliotekets medarbejdere stod klar til at hilse alle 
velkommen.  I sommeren 2020 var biblioteket tovholder på en lang stribe af tilbud til 
børn, som blev arrangeret af kommunale foreninger og kulturinstitutioner med støtte 
fra Kulturministeriet.
I løbet af 2020 blev der taget de første spadestik i forhold til udviklingen af flere 
digitale tilbud. Der blev bl.a. afprøvet de nye arrangementsformer som livestreaming 
og dannet læsefælleskaber, som ikke knytter sig til det fysiske rum. Disse initiativer 
bliver nu videreudviklet.

Bente Nielsen 
Biblioteksleder 

Foto: Pakning af bogposer under 
nedlukningsperioden.

” Igår hentede jeg en 
bogpakke, det har jeg ikke 
prøvet før. Jeg fik 5 forskel-
lige, meget interessante 
bøger med hjem. Ikke en 
eneste af dem havde jeg læst. 
Virkelig god service... ”
December 2020, Facebook
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NØGLETAL

NØGLETAL 2018 2019 2020

Antal borgere i Tårnby Kommune
i følge Danmarks Statistik 43.063 42.984 42.989

Budget
Heraf udlånsmaterialer

31.806.442
4.169.390

32.548.892
4.182.923

33.426.345
4.182.923

Besøgende i alt
Tårnby Hovedbibliotek
Vestamager Bibliotek

567.400
469.797
97.603

531.126
428.095
103.031

336.237
275.525
60.712

Registrerede brugere i alt
Aktive lånere
(lånere der har brugt biblioteket inden 
for det sidste år)

36.381
17.410

25.839
17.632

25.952
16.512

Udlån i alt
Udlån
Fornyelser via internettet

415.730
278.892
136.838

406.983
266.544
140.439

325.313
205.187
120.126

Download af e-materialer 44.828 55.024 67.917

NØGLETAL

År 2020 har været et specielt år pga. Corona-pandemien. Det kan ses på 
bibliotekets nøgletal. Der har været færre besøgende på bibliotekerne pga. to 
nedlukningsperioder i foråret og ved juletid, og dermed har der også været færre 
udlån af materialer. Mange lånere har til gengæld benyttet bibliotekets e-materialer 
flittigt i 2020. 

I løbet af forårets nedlukningsperiode begyndte biblioteket at tilbyde Bogposer-to-go 
til lånerne. Her kunne man bestille efter interesse f.eks. et antal krimier, bøger om 
haven eller bøger til børn i forskellige aldre. Det koncept tilbød biblioteket igen, da 
anden nedlukningsperiode begyndte i december. Denne gang også med mulighed 
for at lånerne selv kunne reservere materialer hjemmefra og hente dem ved 
indgangen.

En meget positiv tendens i nøgletallene for 2020 er, at antallet af aktive lånere stort 
set er uændret. Ca. 16.500 lånere har været aktive i løbet af 2020, hvilket kun er 
ca. 1100 færre end året før. Er man en aktiv bibliotekslåner, ja så skal der heldigvis 
mere end et par nedlukninger til at holde én væk fra at benytte bibliotekets tilbud.

Foto: Udlevering af bogposer
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Bogsprog: Pilotprojekt med fokus på Early Literacy
I 2020 startede vi Bogsprog op i samarbejde med Vuggestuen Tårnbyparken. 
Bogsprog er et projekt udformet på biblioteket, der har til formål at stimulere de 2-3 
åriges literacy-kompetencer gennem leg og inddragelse.

Projektet blev udformet, fordi biblioteket ønskede at udforske mulighederne for at 
skabe et fast tilbud til daginstitutionerne, som aktivt støtter op om Tårnby Kommunes 
Sprogstrategi.

Gennem hele projektet arbejder vi med én bog: ”Mimbo Jimbo finder en ven”, da 
gentagelsen er med til at skabe trygge rammer. Det gør, at børnene får lyst til det, 
som vi ved stimulerer dem allermest: at tale med os og hinanden. 

På grund af covid-19 måtte vi desværre stoppe projektet før tid. Vi glæder os til at 
fortsætte vores gode samarbejde med Vuggestuen Tårnbyparken og forhåbentlig få 
tilbuddet ud til resten af kommunen, så snart omstændighederne tillader det. 

Pilotprojektet viste, at der var stor 
succes med at opnå det vi gerne 
ville, nemlig at få børnene til at 
tale om deres erfaringer.  
Vi oplevede stor udvikling 
i børnenes fortællelyst fra besøg 
til besøg og kunne tydeligt se, 
at de aktivt byggede videre 
på deres fortællinger med nye 
erfaringer, der hver gang blev 
bygget på oplevelsen.  

BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTEDNØGLETAL
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Digitale udlån 2019 og 2020

Digitale udlån 2020 Digitale udlån 2019

Da biblioteket måtte lukke for det fysiske udlån i en periode i foråret, blev udlånstallet 
for, hvor mange e-materialer brugerne kunne låne/downloade på en måned, sat 
op. Det var der mange brugere, der var glade for, hvilket kan ses på antallet af 
downloads, som er noget højere end de foregående år. 

De 5 mest udlånte film på Filmstriben i 2020 
og antal visninger:

1. Hodja fra Pjort     96 
2. Guldhornene     68
3. Parasite      65
4. Otto er et næsehorn    59
5. Asterix og trylledrikkens hemmelighed  

År Antal lån
Filmstriben

Antal 
brugere på
Filmstriben 

2019 7127 1527

2020 11316 2328

Flere så film på Filmstriben i 2020:
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Projekt Læselyst
Projekt Læselyst for 8. klassetrin som vi 
startede i 2019 er blevet en succes og har i 
2020/2022 fået bevilliget støtte fra Børne og 
Undervisningsministeriet til i samarbejde med 
skolerne i Tårnby Kommune at udvide projektet. 

I efteråret 2020 fik fem klasser stillet en kasse 
bøger til rådighed i klasserne og som afslutning 
et forfatterforedrag med Nicole Boyle Rødtnes. 
På de fire skoler blev der derudover arbejdet med 
læselyst fra PLC’ernes side, så de klasser, der 
ikke havde bogkassen til rådighed, stadig blev 
eksponeret for læseinspiration. 

BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED

Læsekompasset
Læsekompasset.dk 
er bibliotekernes inspira-
tionsværktøj, som hjælper 
borgerne til at finde 
frem til deres næste 
læseoplevelse.
For at udbrede kendskabet 
til Læsekompasset.dk 
gennemførte biblioteket 
en kampagne på flere 
forskellige mediekanaler: 
facebook, Adshels, 
annoncer og udstillinger.

Arrangementer i et coronaår
Bibliotekets arrangementsprogram blev som alle andre ramt af coronapandemien 
midt i marts. Vi havde netop taget hul på et forløb om besættelsen med foredraget 
”Husmor i en rationeringstid”, da biblioteket måtte lukke ned og udskyde de følgende 
to foredrag i rækken. På dagen for nedlukningen skulle Amagerforfatter Henriette 
Karlsen have besøgt biblioteket og fortalt om selvbiografien ”Ama’r halshug” til et 
udsolgt arrangement. Dette og resten af forårets foredrag måtte flyttes til efteråret, 
hvor biblioteket pga. coronarestriktioner kun kunne tilbyde 60 publikumspladser mod 
de sædvanlige 120. Det betød, at nogle arrangementer måtte afholdes på to datoer, 
og at alle AOF’s foredrag på nær et, måtte flyttes til andre og større lokaliteter. 

Blandt de foredrag det lykkedes at afholde var foredrag med vejrvært Peter Tanev, 
der fortalte om, hvorfor vejret går amok, foredrag om Tove Ditlevsen og foredrag 
om børn af danskere, der havde kæmpet for eller samarbejdet med tyskerne under 
besættelsen. 

Herudover udgjordes efterårets voksenarrangementsaktiviteter primært af 
bibliotekets faste caféarrangementer som litteraturcafé, strikkecafé, akvarelcafé, 
erindringscafé og mindre gruppeaktiviteter som læseklubber, dokumentarfilmklub, 
højtlæsning og skriveworkshop. Musikken fik heldigvis også lov til at spille i et vist 
omfang ved både jazzkoncerter og i Tårnby Musikuge. 

BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED

29.4.2021 Tårnby Bibliotek (@taarnbybibliotek) • Instagram-billeder og -videoer

https://www.instagram.com/p/B9ReMJfhv4v/ 1/10

910 opslag 1.433 følgere 926 fulgte

taarnbybibliotek Følg

Tårnby Bibliotek 
Levende rum - Vi skaber kultur, viden og læring sammen med borgerne
taarnbybib.dk

Følges af tine_gitz, carolinestorr og tinegitzlundsgaard

OPSLAG TAGGET

Søg Søg

taarnbybibliotek • Følg

Synes godt om fra  og 24 andrecarolinestorr

Vi drikker Richs
Kaffeerstatning og hører om livet
som husmor i en rationeringstid,
med den sindssygt dygtige
foredragsholder Dorthe Chakravathy
🤓🤓

taarnbybibliotek

60 u.

Tak,det var
hyggeligt, kaffen og sandkagen
var god.

lismalmqvist

60 u. Svar

3. MARTS 2020

Tilføj en kommentar ... Slå op

29.4.2021 Tårnby Bibliotek (@taarnbybibliotek) • Instagram-billeder og -videoer

https://www.instagram.com/p/B9Ri7K0BfQ8/ 1/10

910 opslag 1.433 følgere 926 fulgte

taarnbybibliotek Følg

Tårnby Bibliotek 
Levende rum - Vi skaber kultur, viden og læring sammen med borgerne
taarnbybib.dk

Følges af tine_gitz, carolinestorr og tinegitzlundsgaard

OPSLAG TAGGET

Søg Søg

taarnbybibliotek • Følg

Synes godt om fra  og 28 andretine_gitz

Der blev skænket
lidt til ganen ved dagens foredrag
med Dorthe Chakravathy 🤓🤓

taarnbybibliotek

60 u.

3. MARTS 2020

Tilføj en kommentar ... Slå op
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Tårnby Musikuge 2020

I år kunne biblioteket for fjerde gang, i samarbejde 
med kommunens øvrige kulturinstitutioner, byde 
velkommen til Tårnby Musikuge, dog i lettere 
reduceret form i skyggen af corona. 

Musikugen præsenterede som altid et varieret 
program for alle aldre med både kunstnere udefra 
og lokale sangere og musikere. 

Sanger og sangskriver Carl-Emil Petersen gav 
intimkoncert på Kulturzonen, som også lagde hus 
til Tårnbys lokale hiphoplegende MC Dee Pee 
alias Per Pedersen i funky samspil med bandet 
Soul Investors. 

Andre lokale kræfter var Kastrupløverne, der spiller irsk/skotsk folkemusik og duoen 
Kaditterkadat med et bredt repertoire af viser, pop, rock, folk og arbejdersange, 
som kunne opleves på henholdsvis Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek. 
Der var dog også en hel del koncerter og nye musikalske koncepter, der ikke lod 
sig gennemføre pga. en stramning af restriktionerne, der landede samtidig med 
musikugen. Dem håber vi at kunne bringe i spil i Tårnby Musikuge 2022. 

BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED

PROGRAM FOR TÅRNBY MUSIKUGE
Lørdag den 24. oktober - søndag den 1. november

LÆS MERE PÅ WWW.TAARNBY.DK 

TÅRNBY 
MUSIKUGE

         2020

Jazz at the Library
Med tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget planlagde biblioteket i samarbejde 
med musikeren Richard Andersson en række jazzkoncerter i forbindelse med 
Copenhagen Jazz Festival. Efter aflysningen af festivalen besluttede vi at rykke 
koncerterne til efteråret.  
Det blev til fire forrygende og helt udsolgte koncerter med jazz af højeste klasse. 
Med den lokale jazzmusiker Richard Andersson som omdrejningspunkt blev 
biblioteksrummet sat i svingninger af stærke navne fra nær og fjern.
En femte koncert i rækken, med Richard Anderssons dansk-islandske trio NOR, 
var vi nødsaget til at flytte til 2021.

 
“Helt fantastisk at man kan komme ind på biblioteket 

og høre jazz på så højt niveau”
Koncerttilhører

 

 

BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED

Tårnby Musikuge sluttede 
med en smuk klassisk 
koncert på Tårnby 
Hovedbibliotek: Stærke 
kvinder - stærke følelser! 
Lea Han piano, 
mezzosopran Sigrid 
Matilda Thordsen og 
Victoria Robinson 
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Kulturbazar 2020
Kulturbazaren er efterhånden blevet en tilbagevendende tradition på 
Tårnby Hovedbibliotek, og den 29. februar 2020 mødtes vi igen til gensidig glæde og 
inspiration.
Marimbaorkesteret åbnede Kultubazaren, og herefter flokkedes børn og deres 
forældre om klovnen Lars Gustav. Ibrahima Diallo ledede en festlig afrikansk 
trommedans, og herefter var der koncert med arabiske kultursange af Nour Amora, 
Omar Moufleh og Mohamad Diab. Dagen sluttede af med ”Banko på tværs” – ledet 
af Venligboerne.
I løbet af dagen og under pauserne var der arbejdende værksted arrangeret af 
Tårnby Kreativ Klub. Servering af smagsprøver, udvalgt og tilberedt af kursister 
på Sprogskolen i samarbejde med kommunens frivilligkoordinator. Kaffebord ved 
frivillige fra Sprogcafeen, som har til huse på Sprogskolen. Lula Gebreslasie fra 
Venligboerne viste eritriansk kaffeceremoni, hvor kaffen først blev ristet, inden den 
blev tilberedt og hertil serveredes clementiner og eritreansk brød. I biblioteket kunne 
man også opleve en fotoudstilling arrangeret af elever fra Sprogskolen. 

BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED

Arrangementer for børn 2020

Sebastian Klein fortalte om farlige dyr
Biblioteket lagde rum til et utroligt spændende 
arrangement om de 100 farligste dyr i verden. Det 
skulle vise sig, at ifølge Sebastian er det farligste dyr 
mennesket! Der var udsolgt til arrangementet, og med 
60 besøgende var det en stor succes med glade børn, 
som blev klogere på dyr, krydret med en god omgang 
humor. Der blev vist film med, hvordan man ikke bør 
opføre sig over for farlige dyr, og det høstede mange 
gode grin blandt børnene undervejs. 

BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED

Udendørs teaterkoncert med GLiMT
På græsset i Kamillehaven fremførte 
GLiMT et spektakulært show med deres 
gruppe CameliOrquestra, som med 
deres egne ord kombinerer koncert med 
nyteater. Scenen var perfekt for et show 
med store armbevægelser. 
Truppen balancerede på hinandens 
skuldre, imens der blev spillet guitar 
og saxofon, og i det hele taget var det 
en kæmpe præstation, som viste, hvor 
dygtig man kan gøre sig i akrobatikkens 
verden, krydret med musikalske indslag. 
Efterfølgende var der en kort workshop, 
hvor børnene kunne lære akrobatik. 
Her var også udsolgt, og vi glæder os til, 
at GLiMT skal besøge os igen i 2021. 

Kulturbazar 2020 blev afholdt 
lørdag den 29. februar. 
1886 borgere lagde vejen forbi 
Tårnby Hovedbibliotek denne 
dag. Til sammenligning var 
tallet 963 lørdagen før.

Foto: Anna Lange
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Børneteater 2020
Teater kan noget helt særligt med børn. Det udspiller sig lige foran dem her og 
nu og med skuespillere, der kan inddrage dem i fortællingen og tilpasse den efter 
børnenes reaktioner. Selv forestillingerne for de allermindste formidler følelser, 
oplevelser og dilemmaer og får børnene til at forundres og glædes. 
 
I 2020 havde biblioteket planlagt 8 teaterforestillinger for børn i alderen 1½-10 år, 
og på trods af Corona lykkedes det at afholde 7 udsolgte forestillinger fremført af 
landets bedste børneteatergrupper.  
 
Det lod sig gøre på forsvarlig vis, fordi vi kunne flytte forestillinger fra Vestamager 
til de større lokaler på Hovedbiblioteket. Her lagde vi puder ud og stillede stole op 
med den nødvendige afstand og kunne på den måde lukke 60 gæster ind til hver 
forestilling og samtidig sikre, at kun familier sad tæt på hinanden, og at alle alligevel 
fik en god oplevelse med hjem.

BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED

Bibliotekets Hjælp til jobsøgning
Bibliotekets tilbud ”Hjælp til jobsøgning” er et efterspurgt og velbesøgt tilbud. Det 
foregår på Hovedbiblioteket hver tirsdag kl. 13-15 og bemandes af bibliotekets 
personale. Her kan man få hjælp til f.eks. at skrive en ansøgning og lave et CV. 

I kølvandet af mange fyringer i lufthavnen har der været en stigende interesse for 
Jobhjælp i 2020. Flere borgere havde været ansat i lufthavnen i mange år og havde 
ikke prøvet at være arbejdssøgende tidligere. På biblioteket kunne de få hjælp og 
støtte til at søge arbejde indenfor andre områder. Hjælp til jobsøgning har været 
åben i bibliotekets åbne perioder i 2020.

Under den midlertidige lukning af Tårnby Kommunebiblioteker blev den 
velkendte Hjælp til jobsøgning rykket online. Her havde man mulighed for via 
Skype at få teknisk hjælp til jobportaler, hjælp til udfyldelse af CV, sproglig støtte i 
jobsøgning mm. 

Antal deltagere i ”Hjælp til jobsøgning”:

BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED

Årstal 2018 2019 2020

Antal 
deltagere 163 292 167

Foto: Anna Lange
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Kreative workshops
Ifølge bibliotekets servicemål skulle der 
afholdes to kreative workshops i samarbejde med 
frivillige. Grundet Covid-19 nedlukningen af biblioteket 
har det ikke været muligt at gennemføre kreative work-
shops med frivillige. Det er dog lykkedes at afholde 
nogle workshops, hvor deltagerne hjalp hinanden.

Frivillige renskriver den historiske dagbog
Under corona-nedlukningen påbegyndte arkivet en online lokalhistorisk aktivitet for 
frivillige. En ung piges historiske dagbøger blev skannet ind. Der blev annonceret 
efter frivillige i lokalpressen. De frivillige, der deltog, fik tilsendt sider fra dagbogen, 
som de renskrev derhjemme og sendte til arkivet. Dagbøgerne udgives på nettet 
til glæde for lokalhistorisk interesserede, historieundervisning m.m. I 2020 deltog i 
gennemsnit 10 frivillige i renskrivningen. I 2020 blev dagbøgerne for 1938, 1939 og 
1940 renskrevet, i alt ca. 400 normalsider.

FRIVILLIGE PÅ BIBLIOTEKET

Birgit Strunge til højre fotograferet 
efter befrielsen 1945. Foto: Tårnby 
Stads- og Lokalarkiv, B5437

Birgit Strunge skrev dagbog 1938-
46 og giver dermed et spændende 
indblik i Tårnby under krigens tid.

LÆSEKLUBBER

Nye læseklubber
I 2020 lancerede biblioteket et nyt tiltag for litteraturinteresserede, nemlig fire 
læseklubber, som bibliotekets personale faciliterede. Det betød, at i modsætning til 
vores mange læsekredse, hvor brugerne selv vælger bøger og selv styrer slagets 
gang, så havde bibliotekspersonalet udvalgt et antal titler under et samlet emne og 
sat datoerne for, hvornår man skulle mødes. Formålet med tiltaget var at nå ud til 
lånere, der ikke tidligere havde kunnet se sig selv i en læsekreds, og det lykkedes. 

”Det her er en måde for mig at komme i gang med at læse igen, 
og læse bøger jeg måske ikke selv havde valgt.” Deltager i læseklubben

Det var tydeligt, at deltagerne blev tiltrukket af de enkelte læseklubbers emne og af 
selve konceptet, da flere deltagere var med i flere af de nye læseklubber. 
De nye læseklubber havde temaer som: ”Afrikahistorier”, ”Tykke og tynde bøger”, 
”Tæt på virkeligheden” og ”Når mord og ondskab hærger”. Læseklubberne havde 
6-8 deltagere pr. hold, og første og sidste dag var bibliotekets personale til stede for 
hhv. at starte læseklubben op og runde temaet af.
Pga. den store interesse har biblioteket valgt at tilbyde to læseklubber mere i foråret 
2021 med emnerne: ”Politik og intriger” samt ”Japanske forfattere – når de er bedst”.  

Bibliotekets selvkørende læsekredse startede alle op som normalt efter 
sommerferien, og de fleste nåede at ses hver måned, inden biblioteket måtte lukke 
ned i december. En enkelt lille læsekreds på fire personer fortsatte med at mødes 
under nedlukningen, nu bare udendørs bl.a. på pladsen foran Hovedbiblioteket. 
Bibliotekets poesiklub, som nu kører på ottende år, nåede også at mødes i løbet af 
efteråret.
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Facebook i 2020
Vi startede 2020 med 2125 følgere og sluttede med 2309 og har således fået 
184 nye følgere i løbet af 2020. 

Vi havde flest besøg (uden om opslag og promoveringer) den 17. februar, hvor vi 
havde 36 besøgene, som har søgt os frem og klikket ind på siden. 

Årets mest interaktionsrige opslag og dertilhørende statistik kan ses på billedet. Det 
er (selvfølgelig) en af de første dage efter biblioteket måtte åbne igen efter forårets 
lange nedlukning:

SOCIALE MEDIER 

Sommerferieaktiviteter
Bibliotekets servicemål: Alle børn i Tårnby har/skal have en (god) ven. 
Børnebiblioteket var vært ved flere arrangementer, der gav mulighed for at skabe 
relationer og udvikle venskaber. 

I 2020 bevilligede regeringen en ekstra pulje til gratis sommeraktiviteter for børn og 
unge. Puljen gav lige før sommerferiestart mulighed for at planlægger yderligere 
sommeraktiviteter for børn og unge. Kultur- og Fritidsforvaltningen fik planlagt mange 
forskelligartede aktiviteter, som tog hensyn til, at hovedintentionen med bevillingen 
var tilbud til udsatte børn og unge, men som også tog hensyn til oplevelser, som hele 
familien kunne deltage i sammen.

Arrangementerne på biblioteket spændte fra skrivecamp til Capoiera (brasiliansk 
kampdans), så der var noget for enhver smag. På skrivecampen blev der skabt nye 
relationer, mange lærte at ”danse” Capoeira og lave cirkustricks.
Der var mange glade børn, og venskaber blev skabt på tværs af kommunen. 

BIBLIOTEKET SOM FÆLLES MØDESTED

Foto: Forfatter Anna Arendse Thorsen var underviser på skrivecampen.
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Nye selvbetjeningsautomater 
Biblioteket tilbyder lånerne 2 typer selvbetjeningsautomater.
Vi har i 2020 udskiftet de selvbetjeningsautomater, vi anskaffede i 2007.
De nye automater tilbyder bl.a. e-mail kvittering som et valg frem for papir-bon’er. 
På hovedbiblioteket er der ligeledes opstillet 3 mindre automater ved søjlerne.
Her kan man tjekke lånerstatus, søge og udlåne materialer.

ØVRIGE TILBUD

Bæredygtigt Bibliotek
Bioposer
Antallet af udleverede poser er halveret, plastikposer er erstattet af 
bioposer, som er fremstillet af sukkerrør. De ligner en almindelig 
plasticpose, men er lavet af planter, der har optaget CO2, mens de voksede. 

Genbrugstasker
Biblioteket har indgået en aftale med DBR 
medier om levering af tasker, som kan bruges flere 
gange. Motivet til taskerne blev tegnet af 
bibliotekets erhvervspraktikant Vitus.

Begge bidrag er opfølgning på servicemål. Tårnby Kommunebiblioteker
Brug tasken igen, igen og igen...

M
otivet er designet af bibliotekets praktikant Vitus

PERSPEKTIVER / MÅLSÆTNINGER

Nyt børneunivers på Tårnby Hovedbibliotek

Over den kommende årrække vil Tårnby Hovedbibliotek tage børnebiblioteket til 
nye højder. Vi arbejder nemlig på et nyt og endnu mere eventyrligt børneunivers, 
hvor bibliotekets brugere både kan opleve en ny indretning og en ny måde at gå på 
opdagelse i litteraturens verden på.

I arbejdet med det nye børneunivers er Himlen valgt som tema. Himmel er der meget 
af i Tårnby med fly, åbne vidder over fælleden og horisonten ved Øresund, og derfor 
skal den naturligvis også danne ramme for vores børneunivers.

Rummets nye indretning vil give mulighed for fordybelse og samvær og samtidig give 
plads til fantasifuld leg med sprog og sanser.

Når man skal finde den rette bog, skruer vi helt op for inspirationen. Hele 
børneuniverset bliver nemlig tematiseret, så børn i alle aldre og deres forældre kan 
finde inspiration indenfor deres eget interessefelt. For de mindste brugere er dette 
allerede aktuelt i pege- og billedbøgerne.

Hele projektet med det nye børneunivers bliver udrullet gradvist over de kommende år.
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Stads- og Lokalarkivet  
Ifølge servicemål skulle Stads- og Lokalarkivet tilrettelægge flytningen af udstillingen 
på Kastrupgård til Gården Ved Diget. Udstillingen skulle tilpasses de nye udstillingslo-
kaler - udstillingens genstande skulle nummereres og registreres i arkivets regi-stre-
ringssystem.

Omtrent en tredjedel af det udstillede fra udstillingen ”Midt på Amager” er registret. 
Projektet er borgerinddragende med frivillige, men i 2020 har det ikke været muligt. 
Det udstillede er ikke færdigregistreret, hovedsageligt på grund af Covid-19 og de ud-
fordringer nedlukningen har givet.

Ikke-udstillede genstande fra arkivkælderen bliver nu opbevaret i en særlig reol til 
formålet. Det registrerede er pakket i syrefrit papir og andre bevarende foranstaltnin-
ger. Da genstandene spænder fra faner til medaljer, er opbevaringsforholdene meget 
forskelligartede. Registreringen foregår løbende.

PERSPEKTIVER / MÅLSÆTNINGERPERSPEKTIVER / MÅLSÆTNINGER

I 2021 arbejder vi med:
• Mere målrettet information til brugerne om arrangementer og andre tilbud.
• Mulighed for fordybelse og ro på Hovedbiblioteket.
• Nye tilbud, specielt vedrørende læsning målrettet de yngste.
• Udvikling af digitale tilbud.
• Café på Tårnby Hovedbibliotek som et beskæftigelsestilbud.
• Himmelrummet – det nye børnebiblioteksunivers.
• Intensiveret (fokuseret) formidling af faglitteraturen.
• Udvikling af arrangementsvirksomheden - nye typer arrangementer som 

f.eks. livestreaming.
• FN’s verdensmål – formidling og certificering.
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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

Beretning og statistik 2020 taarnbybib.dk
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