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BØRN OG FAMILIE
Familieliv i Hvidovre

FORORD
I en stort opsat artikel i Politiken
den 3. januar 2016 havde Jes
Stein Pedersen en artikel under
overskriften "På biblioteket
brænder man bøger".
Jeg er ikke vidende om, at dette
sker, men kan forsikre om, at det
ikke sker på HvidovreBibliotekerne.
Vi har en kassationsproces, hvor
vi udskiller gammelt, slidt eller
uaktuelt materiale. Og det gør vi for
at få plads til nyt og udfordrende
materiale, som kan glæde alle aldre.

børn og forældre, så forældrene kan
støtte børnene i deres læseudvikling.
Vi gør det ikke alene, men i
samarbejde med læsekonsulenten,
pædagoger og mange andre. Og ikke
kun på dansk. Også på engelsk.
Vi understøtter de uddannelsessøgende med læsepladser og
studierum, og indgår i et aktivt
samarbejde med Hvidovre
Gymnasium.

Den største forudsætning for at
kunne deltage i den demokratiske
samfundsdebat er at kunne læse.
Derfor prioriterer vi læsetilbud til både

Vi giver den enkelte mulighed for
at fordybe sig i musikken; både
alene og sammen med andre, og vi
giver mulighed for at blive beriget af
forskellige visuelle oplevelser.
Vi har lært at spørge brugerne af
biblioteket og hjemmesiden om deres

Årsberetningen for 2015 giver en overordnet
beskrivelse af nogle af de tilbud og aktiviteter,
som HvidovreBibliotekerne stiller til rådighed
for kommunens borgere. Rammen for
HvidovreBibliotekernes virksomhed er "Lov om
biblioteksvirksomhed", Kommunalbestyrelsens
overordnede mål for biblioteket og

HvidovreBibliotekernes egne visioner. Målene
for 2014 pg 2015 er godkendt af Kultur- og
Fritidsudvalget og består af tre kontraktmål.
Emnerne for målene er borgerbetjening,
opkvalificering af personalet, oprettelse af
undervisningsfaciliteter og styrkelse af børns
læselyst. Ved siden af arbejdet med at opfylde
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behov, så vi får udviklet endnu bedre
tilbud både på det fysiske og i det
virtuelle bibliotek.
Endelig gør vi brug af nye
formidlingsmåder i rummet for at
vække nysgerrigheden hos den
besøgende.
Så igen tilbage til indledningen.
HvidovreBibliotekerne brænder ikke
bøger, som du vil kunne læse dig til i
denne beretning om året 2015.
God læselyst
Kim Rømer Krogh
Bibliotekschef

årets kontraktmål udfører biblioteket mange
andre opgaver, som samlet giver et billede af
HvidovreBibliotekernes indsats i 2015. Det vil
vi forsøge at give et indblik i på de følgende
sider.

HvidovreBibliotekerne har
tradition for et godt samarbejde
med Sundhedsplejen i Hvidovre
Kommune.
Vi har haft stor succes med
arrangementerne i BabyBibliotek,
som blev planlagt og afviklet af
bibliotekerne og sundhedsplejen
i fællesskab. Desuden holder
sundhedsplejen åbent hus på
Avedøre Bibliotek hver tirsdag,
og her kan barselsfamilier få vejet
børn eller få råd og vejledning om
problemstillinger i hverdagen.
Det var derfor en naturlig udvikling
af det gode samarbejde, da
bibliotekernes ledelse valgte at
bakke op om sundhedsplejens stort
anlagte tilbud "Familieliv Hvidovre".
Det sker ved, at en bibliotekar
deltager i et af møderne og fortæller
om bøger og musik samt det vigtige
i, at forældre begynder med gode
højtlæsningsvaner fra barnet er helt
lille.

En gruppe børnebibliotekarer har
på forhånd udvalgt de bedste
titler, tilpasset barnets alder, og
efterfølgende er disse så blevet
indkøbt specielt til projektet. Når
børnebibliotekaren møder op til
Familieliv, er det med en kuffert
fyldt med alt det nyeste og bedste
inden for højtlæsning, pegebøger
og faglitteratur med gode råd til
forældre om sundhed, opdragelse og
udvikling. Men vigtigst af alt er det,
at forældrene i Familieliv Hvidovre
efterfølgende kan låne disse
materialer på biblioteket.
Så når børnebibliotekarerne går
ud til Familieliv Hvidovre, får de en
fantastisk mulighed for at møde nye,
små lånere samtidig med, at de giver
forældrene indsigt i den brede vifte af
tilbud, HvidovreBibliotekerne stiller til
rådighed.
Af Rikke Lea Mertz
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FAKTABOKS
Familieliv Hvidovre er
sundhedsplejens kursusforløb
til alle nye familier i Hvidovre
Kommune.
Familieliv Hvidovre er en
kursusrække, hvor nye familier
får mulighed for at danne
netværk, få baggrundsviden og
få en god start som familie.
Formålet med Familieliv
Hvidovre er at give information,
råd og inspiration til en god start
på livet som familie.

Mange bække små - sådan får man udlånet til at stige
Begynderlæsning er vigtig.
Det kan alle blive enige om.
Bibliotekernes samarbejde med
skolerne er en oplagt mulighed
for at være med til at skabe den
bund, der skal sikre, at så mange
børn som muligt får knækket
læsekoden og opdager læselysten.
Her på HvidovreBibliotekerne
har vi arbejdet meget med
begynderlæsningen gennem de
sidste 4-5 år, både internt, men
også sammen med blandt andet
kommunens læsekonsulent, og det
har båret frugt. Der har været tale om
en række indsatser, og vi kan ikke
pege på en enkelt ting og sige, "det
var det hér, der gjorde forskellen".
Vi tror, at det rent faktisk har været
den brede og fokuserede indsats
på en række områder, der har gjort
forskellen.
Vi sørger for at købe ind, så der er
mange eksemplarer til rådighed. På
den måde kan børnene altid få en
bog med hjem, der passer til deres
niveau.
Vi har fokus på at kunne vejlede og
rådgive forældrene, når de kommer

for at finde gode bøger til deres små,
nye læsere.
Vi samarbejder med kommunens
læsekonsulent, læsevejlederne og
lærerne og har blandt andet lagt hus
til forældrearrangementer om den
første læsning.
Vi har sørget for, at bøgerne er
nemme at finde, og vi har også
valgt, at de bliver stillet op ordnet i
de respektive serier med stigende
sværhedsgrad. Dette gør vi, fordi
det gør det nemmere for forældre og
børn at orientere sig i udvalget og
finde lige netop de titler, der er de
rigtige til det enkelte barn.
Og så afholder vi aktiviteter og
arrangementer for skoleklasserne,
hvor vi lægger vægt på
lystlæsningen. Det er nemlig det,
vi som bibliotek er særligt gode til.
Eksempelvis holder vi booktalks for
2. og 3. klasserne med fokus på
gode og spændende bøger, som
børnebibliotekarerne selv synes, er
rigtig gode.
Når det hele smelter sammen i et
fælles fokus på de nye læsere, så
gør det en forskel. 0. klasserne i

Hvidovre læser bedre nu, end de
gjorde for 4 år siden. 3. klasserne
læser bedre nu, end de gjorde for
to år siden. Det er en lille stigning,
når man ser på de årlige tests, men
sammenholdt med ændringerne i
vores udlånstal tyder det på, at det
større fokus fra flere sider gør en reel
forskel. For det er jo i sidste ende
dér – hos det enkelte barn – at den
vigtige udvikling sker.
Af Rikke Lea Mertz,
Rebekka Kinimond Carlson og
Mette Tew

At læse med små børn
HvidovreBibliotekerne har i foråret
2015 haft et litteraturforløb til
det pædagogiske personale i
kommunens daginstitutioner.

bøger var valgt, og hvordan man
konkret kan arbejde med dem i det
daglige pædagogiske arbejde.

Fire aftener i skumringstimen
blev udvalgte børnehavers
og vuggestuers pædagogiske
personale sat i stævne for at høre en
børnebibliotekar fortælle om gode
billedbøger for børn i alderen 0-6 år.

Børns fiktive kompetencer blev
diskuteret livligt: Kan børn kapere
svære emner som død og sorg?
Ved børnene, at disse emner er
opdigtede i bogen, men samtidig en
realitet i livet? En engageret debat
imens kaffekopperne klirrede.

Der blev talt om alt lige fra
klassiske billedbøger til det mere
eksperimenterende. Spørgelysten
var stor både før, under og efter
oplægget. Pædagogerne var
nysgerrige på, hvorfor netop disse

Effekten af litteraturforløbet er, at
børnene får en chance for at blive
bedre læsere. Det vil give dem
adgang til store og gode oplevelser
mange år fremover og vil have
betydning for deres skolegang.

Forløbene er lavet ud fra den
erfaring, at det er muligt at
engagere førskolebørn i litteratur,
når det pædagogiske personale får
formidlet god børnelitteratur af en
børnebibliotekar.
Vi ved også, at en tidlig indsats er
vigtig, når man vil senere vil gøre
børnene til gode læsere. Børnene
skal inspireres og deres læselyst
pirres, og det er en opgave for
voksne.
Af Lone Skovgaard

FAKTABOKS
I 2010 blev en begynderlæsebog i
gennemsnit udlånt 2,85 gange.
I 2014 blev en begynderlæsebog i
gennemsnit udlånt 4,25.
Dette skete i en periode,
hvor vores bestand på
begynderlæsningsområdet
havde en positiv vækst på 603
eksemplarer.

Barnets første læseoplevelse
HvidovreBibliotekerne har stor
fokus på begynderlæsning.
Derfor har vi også tradition for, at
Hvidovre Kommunes læsekonsulent
Karen Kjær kommer forbi
børneafdelingerne på henholdsvis
Hovedbiblioteket og Avedøre
Bibliotek og holder foredrag om
netop begynderlæsning.
Målgruppen for foredraget er primært
forældrene til børn i indskolingen.

Karen Kjær giver gode råd til,
hvordan familien kan understøtte
læsningen derhjemme og ikke mindst
finde tid til gode og hyggelige stunder
sammen og gøre det til en leg.

Efter foredraget kan forældrene
besøge børneudlånet sammen med
en børnebibliotekar for at få anbefalet
gode begynderlæsningsbøger.
Af Rikke Lea Mertz

Det er velbesøgte foredrag, og
forældrenes tilbagemeldinger
efterfølgende er rigtig gode. Der er
også tid til spørgsmål, og Karen Kjær
formår altid at berolige og opmuntre
eventuelt bekymrede forældre.

Er "Lisbeth" åben?
Om eftermiddagen på Avedøre
Bibliotek har børnene en hel unik
mulighed for at drikke te, snakke
og skabe ting med hænderne
på Værkstedet, som børnene ret
konsekvent kalder for "Lisbeth".
Fordi det er værkstedspædagogen
Lisbeth Lake, der bestyrer stedet.
I løbet af året har Lisbeth snakket og
grinet med mange hundrede børn
og har redt mange tråde ud. Og det
med trådene kan forstås på flere
måder. For man strikker bogstaveligt
talt stadigvæk i 2015 - men man
skændes også!
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Med Lisbeth i spidsen har
Værkstedet stået for gode og sjove
projekter gennem 2015. Projekter,
der både er charmerende altmodisch
samt nyere tiltag, der stimulerer
konkurrencen blandt børnene. Alt
fra kartoffeltryk og karseworkshops
i foråret til afvikling af onlinespil. Og
i år lykkedes det også for Lisbeth
og Værkstedets børn at støtte
Danmarksindsamlingen ved at udføre
gode gerninger og indsamle flere
tusinde kroner.
Værkstedet fungerer også som
legestue. Fire formiddage om ugen
sørger Lisbeth for, at områdets
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hjemmegående mødre eller fædre
og deres yngste børn har et sted at
mødes og tale sammen, ligesom hun
sørger for at lære lege og fagtesange
fra sig til både voksne og børn.
Når børnene siger: "Er Lisbeth
åben?", spørger de med andre
ord, om deres faste holdepunkt på
Avedøre Bibliotek - Værkstedet - er
åbent.
Af Kate Holm-Fjelster

SKOLE OG UDDANNELSE

Stil og studiemiljø på Avedøre Bibliotek

Fokus på Hvidovre Gymnasium

2015 har på mange måder stået i
Hvidovre Gymnasiums tegn, da
vi påbegyndte et strategiarbejde
for at udvikle vores tilbud til
gymnasiet.
På baggrund af erfaringer fra tidligere
år har vi nu fundet en effektiv måde
at betjene gymnasieeleverne. Dette
er sket i tæt samarbejde med to
lærere fra gymnasiet, som har været
til stor hjælp i koordineringen af
tilbud. Vi har i 2015 haft besøg af
samtlige 3. G-klasser og næsten alle
2. HF-klasser på Avedøre Bibliotek i
forbindelse med deres obligatoriske,
store skriftlige opgaver.
En af de vigtigste ting, vi kan
lære eleverne, når de kommer på
biblioteket, er, at vi udover bøger
også har mange digitale fagbaser,
som de kan få adgang til, hvis de er
lånere på biblioteket. Fagbaserne
er altid opdaterede med den nyeste
viden indenfor emner såsom
samfundsvidenskab, naturvidenskab
og globale, aktuelle emner.

Derudover har vi spillet et projektspil
med alle lærerne fra Hvidovre
Gymnasium. Projektspillet skal
hjælpe elever til at blive bedre til
at udfærdige opgaver og gå til
eksamen. Ved at give lærerne
mulighed for at afprøve spillet, fik
vi undersøgt, om det burde gives
som tilbud til 2.G-klasserne. Det
var en rigtig fin dag med en helt klar
konklusion. I foråret 2016 skal vi
spille projektspillet med samtlige 2.
G-klasser!
De næste par år bliver ret så
spændende, da vi forhåbentlig kan
se frugten af vores gode samarbejde
i form af flere gymnasieelever, der
benytter HvidovreBibliotekerne i
forbindelse med deres opgaver.
Målet for 2016 er, at alle 1. og
3. G-klasser samt 2. HF skal
vejledes af bibliotekarer på
biblioteket i forbindelse med større
opgaveskrivning.
Af Troels Lundin
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FAKTABOKS
Ifølge det amerikanske studium
"The Value of Academic Libraries:
Library Services as a Predictor
of Student Retention" har
bibliotekerne stor indflydelse på,
hvor dygtig en studieretning eller
et universitet er til at fastholde de
studerende.
Studiet viser, at nye studerende,
der bruger biblioteket, har 9,54
gange større chance for at
fortsætte på næste semester end
de studerende, der ikke benytter
biblioteket.
Dette kan i en vis udstrækning
også overføres til de studerende
på en gymnasial uddannelse.

Avedøre Bibliotek har i 2015
tilføjet flere muligheder for vores
studiesøgende brugere. Det er
vores hensigt at være et åbent
og attraktivt studiebibliotek, som
det er oplagt at bruge for vores
naboer, Hvidovre Gymnasiums
lærere og elever.

ornitologiske prints, fyrfadslys og et
par brølende hjorte. De studerende
har allerede taget "jagtstuen" til sig.
De booker den til gruppearbejde
og hygger sig derinde. Andre
brugergrupper kan også booke
lokalet. Både til møder og til for
eksempel samtalecafé.

Vi har gennem hele 2015 arbejdet på
at skabe en campus-stemning, der
rummer og servicerer de studerende
på ungdomsuddannelserne og de
videregående uddannelser.

I efteråret indviede Avedøre Bibliotek
endnu et studierum. Dette gjorde
vi for at kunne tilbyde et større,
specialindrettet studielokale. Det er
indrettet, så det kan bookes af den
type studerende, der arbejder bedst,
hvis de bevæger sig rundt og kan
skrive deres ideer op på store tavler
for at skabe overblik. Derudover
tilbyder vi materialer til en mere
innovativ problemløsning af opgaver.

Der er så meget run på vores tre
mindre studieceller, at vi har måttet
udvide. Et tidligere gaming-rum er
blevet omindrettet til grupperum.
Der er jagtstuestemning med gamle

Det drejer sig om sakse, post-itblokke, kulørte ark, ideskabende
billeder og andet, der kan sætte
tankevirksomheden i gang, når man
er gået lidt i stå.
I løbet af 2016 bliver vores
senest åbnede studierum også
indrettet med henblik på at kunne
understøtte studerende med særlige
behov, hvad gælder specielle
siddemøbler til flere positioner
samt stil, lys og indretning. Vores
hensigt er at kunne servicere
flere forskellige behov. Det er et
spørgsmål om stil – læringsstil!
Af Kate Holm-Fjelster

I front med de engelske børnebøger
Med forårets komme fik vi
frigjort hyldeplads og placeret de
engelske bøger på en attraktiv
plads i vores børneudlån. Det
betyder, at man nu bliver mødt
af letlæsningsserier og et bredt
udvalg af engelsk faglitteratur til
børnene.
Vi har sprogspil og sprogposer
med mange forskellige legeting til
eventyrfortællinger.
"Old MacDonald had a farm" læses
op og synges, og nye engelske ord
øves med fingerdukkerne og via
huskespillet med alle MacDonalds
bondegårdsdyr.
Man kan også lægge puslespil
og lære det engelske alfabet med
masser af nye ord.

Disse sprogstimulerende materialer
er til de yngste sammen med deres
voksne.
Mange letlæsningsbøger har en cd
vedlagt eller påsat en QR-kode,
så man via sin smartphone kan
få læst teksten op og få hele
fornemmelsen af sproget.
Netop denne funktion har mange
glæde af i opstarten med et nyt
sprog.
Vi har mange børn, som skal bruge
frilæsningsbøger, og netop de helt
lette bøger er der stort træk på. Men
vi har også superlæsere, der gerne
vil have de tykke bøger at fordybe
sig i, og for nogle er det meget vigtigt
at læse bøgerne på originalsproget.
I dagbogsserien Wimpy Kid kan
børnene også læse forud på engelsk,
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da de sidste 5 bind i serien endnu
ikke er oversat til dansk.
Det er blevet en stor succes og vi har
fået rigtig mange lånere til samtlige
materialer.
Af Beth Frederiksen
FAKTABOKS
Børnene starter nu allerede i 1.
klasse med engelsk, så der er
brug for materialer, der kan være
med til at lege sproget ind.
Ifølge Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling skal
de mindste elevers sproglige
selvtillid skabes gennem såkaldte
"legeprægede aktiviteter".

BRUGERNE OG IT

Skattejagt og læselyst
«Palles Gavebod!», råber
bibliotekaren. De fleste af
eleverne fra 4. klasse sætter sig
i bevægelse i børneudlånet. De
ved, at det er kodeordet til, at de
skal gå videre til den næste post i
Palles Stjerneløb. Børnene på Hold
John-John kan dog ikke løsrive sig
fra post 5: Fotografér det bedste
og det værste sted på biblioteket
med en iPad. For de er nemlig ikke
enige; er bogreolerne hot eller
not?!
I HvidovreBibliotekerne har vi en
lang tradition for at invitere Hvidovres
folkeskoleklasser på årlige besøg.
Den invitation er der heldigvis
mange klasser, der tager imod.
Indholdet af besøget varierer alt efter
klassetrinnet.
I de mindre klasser er fokus, at
børnene bliver fortrolige med
biblioteket og får præsenteret
litteraturen, så vi kan understøtte
deres lyst til at læse. De kommer
på skattejagt, så de lærer
biblioteksrummet at kende og får
vist, hvad man kan foretage sig på
biblioteket. Eleverne får også nogle
gode historier og hører personalet
fortælle om de bøger, spil og film,
som passer til dem. Vi håber, at det

blandt andet skubber til børnenes
læselyst.
I de ældre klasser er
litteraturformidlingen også en
central del. Vi vil stadig gerne pirre
læselysten. Det gør vi for eksempel
ved at fylde Medborgersalen flere
gange om året. Her oplever 200
elever bibliotekets personale fortælle
om lige præcis dets yndlingsbøger.
Som bibliotek vil vi også understøtte
elevernes digitale dannelse. Derfor
inviterer vi klasserne på en type
besøg, hvor informationssøgning og
kildekritik er omdrejningspunkter. Det
er især vigtigt, når de skal arbejde
med projektopgaverne i skolen. De
skal vide, at de ikke kan tro på alt, de
finder på nettet. Vi beder dem blandt
andet om at google ordene "jylland"
og "atomkraft". Ja, prøv selv! Vi viser
dem også, at biblioteket giver adgang
til et væld af netressourcer, hvor
fagpersoner har forfattet artiklerne.
Det fine er, at eleverne kommer
tilbage, efter de har været på besøg
med klassen. Enten alene, med
forældrene efter skoletid eller med
deres klasse igen. Vi har eksempelvis
elever, der jævnligt kommer for at
låne frilæsningsbøger på dansk

eller på engelsk. Vi ved desuden,
hvornår de forskellige skoler har
emnearbejde. Så i perioder kan
hylderne være støvsuget for bøger
omkring bestemte emner.
Som personale er det bedste ved
klassebesøgene de glade smil og
ønsket om at komme tilbage, når
vi sender børnene retur til skolerne
fulde til bristepunktet af gode
oplevelser og med bøger og andre
materialer i skoletasken.
Af Karen Agergaard
FAKTABOKS
Palles Stjerneløb varer ca. 40
minutter og består af en inddeling
i fem hold.
Råbet: "Palles Gavebod" bruges
til at kalde holdene til sig mellem
hver post, hvor børnene befinder
sig i 6-7 minutter.
Med denne leg præsenteres
eleverne for folkebiblioteket som
et sted, man mødes, hygger, lærer
og fordyber sig, og de får gode
anbefalinger til skønlitterære titler,
de selv kan læse i fritiden.

Mod en mere enkel og overskuelig hjemmeside
Sidste års brugerundersøgelser
kom til deres ret, da bibliotekerne
fik ny hjemmeside i maj måned.
De mange gode input blev brugt
i designet, og i efteråret tog vi
temperaturen på, hvad lånerne
syntes om resultatet.
I slutningen af maj 2015 fik
HvidovreBibliotekerne ny
hjemmeside. For at kunne designe
den nye side bedst muligt havde vi
i 2014 lavet en brugerundersøgelse
med spørgeskemaer og workshops.
Nogle af de vigtige pointer fra
brugerundersøgelsen var, at der var
for lidt fokus på inspiration, og at
forskellige informationer var svære at
finde. Et sidste vigtigt fokusområde
var, at bibliotekernes digitale tilbud
skulle være mere synlige og lettere at
komme i gang med.
På den baggrund har vi på den
nye hjemmeside ryddet op og
dels strammet op på områderne
Inspiration og eBiblioteket og dels
intensiveret det redaktionelle arbejde
med inspirationsartikler og lignende.
I efteråret 2015 gennemførte vi atter
en brugerundersøgelse for at se, om
den nye hjemmeside var på rette vej.
Vi startede med en lille
hjemmesideafstemning omkring
navnet på bibliotekets digitale
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tilbud. 75 % stemte på eBiblioteket,
som området derfor kom til at
hedde. Derefter lavede vi en
spørgeskemaundersøgelse for
at tage den generelle temperatur
på hjemmesiden. Knap 50 lånere
svarede, og godt 70 % af dem var
overvejende tilfredse med den nye
hjemmeside. En bruger skriver
for eksempel, at hjemmesiden er
"nemmere og mere overskuelig end
før".
Stort set alle havde let ved at
finde login, åbningstider og
kontaktoplysninger, og 66 % af de
adspurgte syntes, det var let at finde
oplysninger om print og kopi.
I forhold til vores øgede fokus på
inspiration svarede knap 70 %, at
de en gang imellem eller oftere blev
inspireret til lån eller oplevelser via
hjemmesiden. Det, folk fandt mest
inspirerende, var siderne med nyt
på hylderne. Derudover blev folk
blandt andet påvirket af områderne
under Inspiration, anbefalingerne
og søgning. Vi har desuden noteret,
at bøger på forsiden hurtigt får
reserveringskø. Altså er forsiden
også en populær inspirationskilde.
I statistikken kan vi se, at siderne
med Inspiration og eBiblioteket i dag
er blandt de ti mest benyttede sider
på www.hvidovrebib.dk.
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For at komme lidt mere i dybden
med oplevelsen af hjemmesiden,
havde vi i november inviteret
brugere til at komme og vise os,
hvordan de benytter hjemmesiden
samt afprøve nye funktioner. Det
var meget lærerigt at se dem undre
sig over ting, som vi er blevet blinde
overfor, og det gav en rigtig god
praktisk reference for det videre
arbejde.
På baggrund af brugernes input
har vi i begyndelsen af december
indført nye søgemuligheder på
hjemmesiden: Dels et link til
avanceret søgning via søgefeltet og
dels et nyt felt, hvor man kan vælge
en materialetype (eksempelvis
DVD, lydbog eller Playstation) uden
først at skulle skrive et decideret
søgeord.
Vi er rigtig glade for, at vores
brugere har lyst til at hjælpe os med
at forbedre hjemmesiden, og det
vil vi helt sikkert fortsætte med at
benytte os af.
Af Mette Fairgrieve og
Tina Skjærbæk Søeborg

OPLEV
- LITTERATUR OG KUNST

Når man spørger brugerne

2015 - et kvindeår

Selv om vi løbende taler med
vores brugere, er det vigtigt for
os som bibliotek en gang imellem
at undersøge, hvilke behov
kommunens borgere har, så vi kan
sikre, at HvidovreBibliotekerne
bliver et så godt og relevant
bibliotekstilbud som muligt.

For at sikre at det ikke kun var de
mennesker, der brugte os allermest,
som svarede på undersøgelsen, blev
der også afholdt to fokusgrupper
med i alt 22 deltagere. Grupperne
var sammensat med så stor alders-,
køns- og brugsspredning som muligt.

I 2015 gennemførte
HvidovreBibliotekerne en stor
brugerundersøgelse, der både bestod
af en spørgeskemaundersøgelse og
to fokusgruppe-interviews.

Det har været meget lærerigt for os
at få et øjebliksbillede af, hvad, en
del af vores brugere synes, er vigtigt
for en god biblioteksoplevelse, og vi
er glade for, at så mange tog sig tid til
at hjælpe os med undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget
af Moos-Bjerre og Lange. Et
analysefirma, der har arbejdet
meget med bibliotekssektoren, og
vi havde en utrolig flot svarprocent
i spørgeskemaundersøgelsen, hvor
omkring 1500 mennesker deltog.

For eksempel ved vi nu, at det ikke
er alle brugerne på Hovedbiblioteket,
der har opdaget, at vi har en
avislæsesal med en kaffemaskine.
Vi har også lært, at vi skal minde
vores biblioteksbrugerne om
studiefaciliteter på begge biblioteker

og muligheden for at låne studierum
på Avedøre Bibliotek.
Af Rebekka Kinimond Carlson
«Biblioteket er noget man giver sig
selv. Det er et sted, hvor der er kultur,
formidling og kunst – der er flotte
oplevelser lige for næsen af én.»
Mand i 50’erne fra segmentet ”Den
mandlige funktionær”

«Jeg er vild med musikafdelingen!
Her skal jeg sidde og hygge mig hele
vinteren. Så kan jeg sidde der ved
vinduet og kaffemaskinen. Det er
også lige musik til min aldersgruppe;
det var 60’er-musik som de
udstillede. »
Kvinde i 60’erne fra segmentet ’Den
kvindelige pensionist’

Inspirerende skærmlandskaber
Der er kommet nye skærme på
Hovedbiblioteket. Skærmene er en
del af bibliotekets øgede fokus på
formidling og kommunikation.
Før sommerferien blev der sat seks
nye skærme op i Hovedbibliotekets
udlånsafdeling. Det er de samme
slags skærme, som der allerede
hænger flere af på Avedøre Bibliotek.
Skærmene er indkøbt med henblik
på at formidle bibliotekets bøger,
musik, film og digitale materialer og
for at undgå en del af de mange løse
opslag rundt omkring på vægge og
søjler.

Når man tager en ny digital
kommunikationskanal i brug, er
der mange muligheder i forhold til
udtryk, farve og form. Derfor holdt vi
i sommerferien en lille afstemning på
Hovedbiblioteket, hvor vi udstillede
forskellige skærmudkast og bad
bibliotekets besøgende stemme på
deres favoritter.
På baggrund af afstemningens
resultat har vi købt et større antal
designs til at formidle forskellig
inspiration på skærmene; film fra
Filmstriben.dk, bøger fra Ereolen.
dk, voksenarrangementer,
børnearrangementer, sjove fakta
og praktiske informationer. Noget
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af det, vi har brugt skærmene til at
informere om, er for eksempel hvor
kaffemaskinen står, og hvor man
finder studiepladser på biblioteket.
Skærmene er en del af bibliotekets
strategiske arbejde, hvor vi
fokuserer på bedre formidling
og kommunikation overfor de
besøgende. I begyndelsen af 2016
finder endnu et hold skærme vej til
biblioteket.
Af Mette Fairgrieve og
Tina Skjærbæk Søeborg

En af de altoverskyggende
begivenheder i 2015 var uden tvivl
100-års jubilæet for kvindernes
stemmeret i Danmark. En stor
mærkedag som blev fejret overalt i
Danmark.
Hvidovre Hovedbibliotek fik besøg
af den lokale samfundsdebatør,
journalist og forfatter Rushy Rashid,
der debatterede demokrati og
stemmeret ud fra en kvindelig
synsvinkel. Foredraget støttedes
af Folketingets Grundlovspulje og
udgjorde en væsentlig begivenhed i
året, der gik.
Med kvindernes 100-års jubilæum
godt plantet i baghovedet
afholdt Hvidovre Hovedbibliotek
yderligere en håndfuld interessante

arrangementer i 2015 med fokus på
kvinder. Vi havde således besøg af to
store navne i henholdsvis foråret og
efteråret, nemlig den trendsættende
sexolog Joan Ørting, der spredte god
stemning og charmerede alle i den
fyldte Medborgersal, og senere hen
i efteråret udenrigskorrespondenten
og forfatter Simi Jan, der ligeledes
trak fulde huse med sit fascinerende
foredrag om at være "stærk kvinde i
slagmarken".
Også litteraturen blev i løbet af året
kontant men kærligt bearbejdet af
en række tonesættende, kvindelige
forfattere. Lige fra vinderen af De
Gyldne Laurbær, Helle Helle, til
lyrikerne Charlotte Strandgaard og
Josefine Graakjær Nielsen. Digtere
som tilhører hver sin generation,

og som begge beskæftiger sig
indgående med emnerne; kvinder og
kønsrollemønstre.
Sidst men ikke mindst markerede
den klassiske lytteklub også
kvindeåret ved at have temaet,
"kvindelige komponister" oppe
at vende til en af de populære
klubaftener.
Ingen tvivl om at HvidovreBibliotekerne var med i fejringen af
kvinderne samt hyldede de tanker og
idéer, som i høj grad præger vores
eksisterende samfund af i dag.
Af Claus Rosenblad

Tillykke til Halfdan
I lige stil med resten af landet
fejrede HvidovreBibliotekerne
den 29. januar en stor og vigtig
fødselsdag. Det var nemlig 100
år siden, den folkekære digter
Halfdan Rasmussen kom til
verden.
Han blev født på Christianshavn
i 1915 og døde i 2002 i sit hjem
i Hornbæk. I de 87 år, han gik
på denne jord, opnåede han en
velfortjent popularitet. I særdeleshed
hos børn og barnlige sjæle, da han
især huskes for sin produktion af
børnerim og alfabeter. Som Halfdan
Rasmussen selv formulerede det:
Jeg skriver sjove digte
Jeg skriver også triste digte
De første læser andre folk
Selv læser jeg de sidste

I januar måned gik både Hovedbiblioteket og Avedøre Bibliotek i
fødselsdags-alarmberedskab, og
hyldede den store poet med alskens
udstillinger og arrangementer. Fælles
for arrangementerne var det ønske,
at vi gerne ville tydeliggøre og
understrege hans indflydelse på det
danske sprog, lune og identitet.
Og det gik bestemt ikke stille for sig.
Hovedbibliotekets børneafdeling
havde arrangeret en stor
fødselsdagskoncert på selve dagen.
Det var børnenes favoritter, Ole
Kibsgaard og Kaya Brüel, der med
forestillingen "I Halfdans hoved"
underholdt 513 børn og voksne med
Halfdan Rasmussen-sange. Samme
dag afholdt Hovedbibliotekets
voksenafdeling et særdeles muntert
arrangement til ære for fødselaren.
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Det drejede sig om et seniortræf i
Bibliotekscaféen med pianist Kurt
Frimodt og sanger Palle Nielsen,
som tryllebandt publikum og fik
smilene frem, da de dykkede ned i de
mange gode sange, som bygger på
Halfdans fabulerende univers - især
med fokus på Noget om-digtene. Det
blev til en eftermiddag med både
latter, fællessang og eftertænksom
lytten.
I ugerne før og efter fødselsdagen
kunne lånerne desuden opleve
Ib Spang Olsens berømte ABCillustrationer, høre oplæsning
og være med i et kreativt
bogstavværksted - ligeledes med
udgangspunkt i Halfdans ABC.
Af Claus Rosenblad

Vilde svaner og en overmodig, rød bjørn

En god historie er ikke altid kun
skabt af ord. Derfor er der god
grund til at hylde de tegnere, der
giver ordene krop og farve, og
som giver os lyst til at læse og
fordybe os i fortællingerne.

og Børneudlånet med Lars Gabels
illustrationer.

Det gør Kulturministeriet hvert år med
den højtprofilerede illustratorpris, og
i 2015 blev den tildelt Lars Gabel for
hans illustrationer til H.C. Anderseneventyret "De vilde svaner".

"De vilde svaner" er et eventyr om
udholdenhed, mod og offervilje,
og handler om den lille prinsesse
Elisa og hendes 11 brødre, som
forvandles til svaner af den onde
stedmoder. Elisa kæmper for at
redde sine brødre, så de kan få
menneskeskikkelse igen.
Illustrationerne til "De vilde svaner"
blev vist i Galleriet.

Lars Gabel har i mange år beriget de
danske læsere med de smukkeste
illustrationer, og prisen var derfor en
velfortjent anerkendelse af et stort
talent.
Hovedbiblioteket har igennem
årene haft stor succes med
illustratorudstillinger, som henvender
sig til både børn og voksne, og derfor
var vi stolte af at kunne præsentere
to udstillinger i henholdsvis Galleriet

Udstillingerne blev lavet specielt til
Hovedbiblioteket, hvor illustrationerne
blev udstillet for første gang.

I Børneudlånet viste vi en serie
billeder med en stor rød bjørn, der
overmodigt driller nogle grønlandske
tupilakker og en stor isbjørn. Drilleriet
vækker både naturkræfter og det
farlige i tupilakkerne til live, og den
røde bjørn må flygte.
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Da Sleiman kom til byen

Lars Gabels illustrationer er et
smukt og fornemt eksempel på,
hvordan samspillet mellem tekst
og illustrationer er med til at berige
læserens oplevelse af en god
fortælling.
Af Trine Friedrichsen
«Lars Gabels illustrationer er lavet i
smuk overensstemmelse med både
det eventyrlige og det foruroligende i
Andersens eventyr.
’Det var et skilderi, prægtigere end
hun havde set noget før’, tænker
Elisa, da hun ser skyggen af sig selv
og de flyvende svaner aftegnet på en
sky. Det samme tænker læseren om
Lars Gabels illustrationer ved endt
læsning: Prægtigt!»
(fra Kulturministeriets begrundelse)

Avedøre Bibliotek, Hvidovre
Gymnasium, Porten og
Fritidsbutikken ønskede at vise
Avedøres unge og deres familier,
at der eksisterer en vej ud af
den parallelle verden, som det
kriminelle bandemiljø udgør.
Derfor besøgte tidligere
bandemedlem Sleiman Sleiman
Hvidovre Gymnasium, hvor han trods
et blæsende og regnfuldt oktobervejr
formåede at trække omkring 50
tilhørere. En skønsom blanding af
både teenagere og voksne, kvinder
og mænd.

Sleiman har været en af
hovedpersonerne i bandekrigen
mellem Black Cobra og Bloodz i
Askerød-bebyggelsen i Hundige, og
denne aften fortalte han om en ny
begyndelse væk fra den verden, hvor
man bliver set som stikker, hvis man
forlader bandebroderskabet.

fællesskab, uanset hvor negativt det
er.

På baggrund af sin biografi "Men vi
blev onde" berettede han engageret
om den vigtige identitetsskabende
broderskabsfølelse, som bandelivet
tilbyder - men også om den rigide,
sociale kontrol. Det kræver mod
og vilje at vride sig ud af dette

Aftenen bød på stor forståelse
mellem Sleiman og de unge samt
de institutioner og fagfolk, der var til
stede.

En af Sleimans konklusioner var, at
det er utroligt vigtigt at være modig
og inkluderende, så de unge, især
drengene, har et reelt alternativ til
bandemiljøet.

Af Kate Holm-Fjelster

Snakken går i samtalecaféen
I efteråret 2015 lancerede Avedøre
Bibliotek et nyt projekt under
overskriften Samtalecafé. Flere
brugere har i årenes løb efterlyst
et sted at kunne mødes med andre
og tale dansk.
Vores mål er at imødekomme disse
ønsker og at skabe en platform, hvor
de sociale relationer kan udfolde
sig og samtidig styrke bibliotekets
position i lokalsamfundet.

Vi har ingen faste rammer for
samtalecaféen. Det er brugerne,
der bestemmer indholdet. Her i
begyndelsen afholder vi samtalecafé
hver 14. tirsdag fra kl. 14-16, men
der er ønske om, at det bliver en
gang om ugen, hvilket vi arbejder på
fremadrettet.
Deltagerne er mest lokale med anden
etnisk baggrund end dansk, som
ønsker at blive bedre til at tale dansk
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og vil mødes med andre mennesker.
Herudover har vi hjulpet med diverse
danskopgaver for folk på sprogskoler.
Af Pia Hougaard

OPLEV - MUSIK

Når musikken spiller på Hovedbiblioteket

Fællessang så taget letter!
Den 29. oktober afholdt vi
Spil Dansk Dagen på Avedøre
Bibliotek. Spil Dansk Dagen
er en årligt tilbagevendende
begivenhed, men i 2015 besluttede
vi os for at gribe det lidt
anderledes an.
I stedet for at reklamere i avisen og
via plakater, som vi plejer, lavede
vi mere målrettet reklame for
arrangementet. Vi sendte personlige
invitationer til flere plejehjem samt
omsorgsgrupper, som plejer at
besøge biblioteket.
Desuden benyttede vi os af personlig
reklame overfor lånerne undervejs i
betjeningerne.

Selve arrangementet udbyggede
vi også lidt, så det blev til et
halvdagsarrangement. Vi sang
først seks af de sange, der var
forudbestemt af Spil Dansk
Dagens sekretariat. Derefter var
der kaffe med hjemmebagt kage,
og afslutningsvis kom Hvidovre
Spillemænd og -koner, også kaldet
"Joannitterne".
I alt ti musikanter og sangere spillede
således op til fællessang i en times
tid. Aldrig er der blevet sunget
så højt på biblioteket. Det var et
festfyrværkeri af sangglæde, og
der blev "sejlet op ad åen". Der var

omkring 30 deltagere, og det var alt i
alt en rigtig god dag.
Der har længe været et ønske her på
Avedøre Bibliotek om at etablere en
sanggruppe, og nu var muligheden
der med dette sangglade publikum.
Så inden dagen sluttede, havde vi
tilsagn fra ca. ti brugere, der ville
deltage i vores sanggruppe, som nu
er sat i søen.
Den første torsdag i hver måned
fra kl. 10.30-12 mødes den nye
sanggruppe under navnet "Torsdags
toner" - der er fri adgang for alle.
Af Pia Hougaard

Thomas Adés og lytteklubben
Klokken er lidt i 18 en tirsdag i
september, og i Hovedbibliotekets
undervisningslokale gøres
der klar til sæsonens første
Klassiske Lytteklub. Stole sættes
frem. Musikanlægget afprøves.
Klubbens trofaste medlemmer
møder op og tager plads.
En gang om måneden, tre gange om
foråret og tre gange om efteråret,
er der mulighed for at høre om
forskellige emner inden for klassisk
musik. Og ikke mindst møde andre
med samme interesse.
Netop denne dag hedder foredraget:
"Sonningprismodtageren 2015 – og
britisk musikliv før og nu". Hm javel,
og hvad går det så lige ud på? Jo,
det går ud på at stifte bekendtskab
med den anerkendte, men nok
ikke særlig kendte, nulevende
engelske komponist Thomas Adés.
Han har i 2015 fået tildelt Leonie
Sonnings Musikpris. Således
er han, i hvert fald for en stund,
blevet meget aktuel og en lidt mere
kendt komponist i Danmark. Og i
Hvidovre. For vi har en veletableret

lytteklub, der gerne tager fat i både
det kendte og det mindre kendte.
Operasanger Susanne Lange
guider os igennem aftenerne med
informationer, anekdoter og masser
af musikeksempler!

Adés både skriver melodisk og krads
musik, og at han gerne benytter
sig af mange stilarter og forstår at
blande bolsjerne, så de bliver hans
egne. Og at han er genial til at bruge
musikinstrumenterne.

Men hvorfor egentlig en lytteklub?
Lytteklubben er til for, at man kan
mødes om musikken og bruge
biblioteket som ramme til at være
sammen med andre. Lytteklubber
er vigtige i en tid, hvor musik bliver
mere og mere tilgængeligt på
alverdens digitale platforme, og
hvor cd’en er en truet størrelse.
I hele omstillingsprocessen fra
fysiske materialer til de digitale bliver
lytteklubben til en lille, lokalt forankret
oase. Den kan noget, som streaming
ikke kan; den er et fysisk sted, hvor
man kan mødes med andre omkring
musikken.

Den efterfølgende gang i lytteklubben
er scenen skiftet helt. Vi hører om
kvinder i musikken. Men sådan er
det i lytteklubben. Emnerne er vidt
forskellige og må gerne have godt
med kant.

Aftenen i den klassiske lytteklub
er ved at være slut. Vi har fået
indblik i Thomas Adés musik
gennem Susannes formidling om
komponisten som person og ved at
lytte til hans musik. Vi har lært, at
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Af Helle Tjørnov

FAKTABOKS
Den klassiske lytteklub er ikke
en lukket klub. Alle er velkomne
til at deltage i fællesskabet og få
indsigt i den klassiske musik.
Billetter kan købes på
Billetlugen.dk eller på
bibliotekerne i Hvidovre, og
sæsonens temaer kan læses i
arrangementsprogrammet.

2015 blev året, hvor den gamle
musikafdeling på Hovedbiblioteket
fik en gennemgående make-over.
Vinyludstillinger og cd-bokssæt som
pryder væggene, elegante hvide og
røde møbler samt hyggekroge med
lyttefaciliteter. Det er kun enkelte
af de ansigtsløft, Hovedbibliotekets
musikafdeling har gennemgået
i 2015. Året hvor den gamle
musikafdeling fik en gennemgående
make-over.
Omindretningen er sket i etaper
henover 2015, hvor første
spadestik blev taget den 17. marts
med indvielsen af den såkaldte
Musiklounge. I denne nye hyggekrog
fik Hovedbibliotekets brugere deres
helt egen plads til fordybelse og
afslapning, hvor de kan hengive
sig totalt til musikken, i den røde
lyttestol. Det er en stor lænestol,
man kan krybe ind og lytte til cd’er
og vinylplader. Musikken vælger man

selv i vores samling, eller man tager
den med hjemmefra. Her kan lånerne
lege DJ’s - enten med sig selv eller
hinanden.
Til den festlige indvielse i marts
måned fik biblioteket besøg
af formanden for Kultur- og
Fritidsudvalget Niels Ulsing, som
klippede båndet ind til loungeområdet, samt Musikskolen, der
spredte godt humør med hyggelig og
velklingende jazzmusik.
Frem mod efteråret 2015 åbnede
vi rummet endnu mere for at gøre
yderligere plads til musikafdelingens
dejligt nysgerrige lånere. Det
er sket via flere inspirerende
udstillingssteder og langt mere
tidssvarende cd-møbler, som er så
tilpas lave, at man hurtigt kan se ned
gennem hele afdelingen og danne
sig et overblik.

15

Man kan efterfølgende snuse rundt
og finde sin yndlingsmusik, men også
vælge at læse et magasin i en af de
mange hyggekroge med panoramaview ud over Hvidovrevej. Det er
vigtigt, at musikbiblioteket markerer
sig som et levende attraktivt, fysisk
sted, hvor man kan dykke ned i de
unikke oplevelser, der opstår omkring
musikken.
Oplevelserne i den nye musikafdeling
er mange, men er blandt andet i form
af koncerter og diverse udstillinger.
Og så naturligvis den ovenfor nævnte
lyttestol.
Så kom og lad dig henføre til en
verden, hvor det stadigvæk er plader,
cd’er og musik-dvd’er, der sætter
dagordenen!
Af Claus Rosenblad

OPLEV - EVENTS
Den dag hvor hele Danmark læste
Hvert år den 23. april fejres
Verdens Bogdag overalt i
verden - og 2015 var ingen
undtagelse. I mange år har
Hvidovrebibliotekerne også
markeret denne internationale
bogdag med et stort bogmarked
med salg af kasserede bøger, røde
roser fra en lokal blomsterhandler
samt underholdning.
2015 var dog et særligt år, da
Kulturministeriet samtidig iværksatte
en ny national kampagne ved navn
Danmark Læser. Undersøgelser
viser nemlig, at 40 % af befolkningen
enten aldrig læser skønlitteratur eller
gør det relativt sjældent. Gennem
initiativer og samarbejder med rod
i danskernes lokalmiljøer skulle
Danmark Læser få flere til at gå på
opdagelse i skønlitteraturen og i det
fællesskab, som litteraturen skaber
for læserne.
Den 23. april 2015 var derfor både
Verdens Bogdag og Danmark LæserDagen. Flere danske forlag havde
foreslået gode romaner, hvoraf fem
titler var blevet udvalgt af et fagpanel
til uddeling den 23. april i mange
tusinde eksemplarer. Bøgerne blev
uddelt af 4.000 frivillige borgere med
fokus på den personlige overlevering
og med den intention, at alle kan
være med til at videregive dejlige
læseoplevelser.

Børnenes store loppemarked

Hvidovre Hovedbibliotek fungerede
som bogcentral, hvor boguddelerne
kunne komme og hente de bøger,
de gerne ville dele ud i Hvidovre og
omegn. Den 23. april blev atter en
litterær festdag, hvor den ældgamle
opfindelse, bogen, blev hyldet både
nationalt og internationalt.

En lørdag morgen i september
strømmede en masse børn
og forældre ind ad dørene, da
Hovedbiblioteket åbnede kl. 10. De
kom slæbende med kassevis af
lege- og udklædningstøj, bøger og
spil.
Ved lodtrækning fik hvert barn tildelt
en stadeplads i børnebiblioteket,
og derefter stillede de deres sager

Af Claus Rosenblad
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nydeligt op på bordene. Der gik da
heller ikke lang tid, før der var godt
gang i salget.

stadeholdere og deres forældre var
klar: «Vi kommer gerne igen næste
gang».

Flere familier kom for at gøre et kup,
mens andre, der blot var kommet for
at lege og låne bøger, fik en ekstra
oplevelse og gik fra biblioteket med
noget nyt, gammelt legetøj.

Alle børn fik solgt noget på denne
dag, og enkelte borde blev sågar
ryddet.

Tilbagemeldingerne fra de små
17

Af Lone Skovgaard

OPLEV - KURSER

Bazaren der bevægede os
Lørdag den 9. maj arrangerede
BuQetten, Fritidsbutikken og
Avedøre Bibliotek en kulørt bazar
for alle kommunes borgere.
Med direkte inspiration fra glittede
dameblade havde festens arrangører
lagt vægt på kvindekultur og kvinders
interesser og havde inviteret
stadeholdere til at fremvise og sælge
husflid, kunsthåndværk og mad.
Produktionsskolens elever fra
den kreative klasse havde syet
mangefarvede flagguirlander, ligesom
eleverne fra Produktionsskolens
pædagogiske linje malede
børneansigter om til sommerfugle og
løver.
Musikerparret Eva og Constantin
underholdt med traditionelle
sange, så der var stemning af
sølvbryllupsfest. Aulaen i Enghøjhus
duftede af koriander, chili og ingefær,
mens alles øjne rettedes mod de
farverige, pakistanske modeller.
Catwalken var rullet ud, og de unge
kvinder fremviste kjoler, sarier og

tørklæder bundet på nyskabende
facon.
To unge mænd spillede dohltrommer, så stærkt og smukt til
modeshowet, som afsluttedes med
et dejligt, genert brudepar i stiveste
puds. Som en stor overraskelse
for alle stormede en kurdisk
dansegruppe ind i salen og fremførte
en bryllupsdans med indbygget
undervisning for det pakistanske
brudepar!
Sceneshowet afsluttedes med endnu
en catwalk i en mere minimalistisk og
ny-nordisk stil fra Produktionsskolens
elever og var med til at understrege
Hvidovre Kommunes multikulturelle
præg.
Der var desuden mulighed for at
deltage i en Bhangra-workshop
(Bollywood-dans) og til dem, der
foretrak lidt mindre gang i den,
var der mulighed for at gå ind i
"Fortælleskabet" og høre en god
historie. Stille og roligt...
Blandt de omkring 500 besøgende
var der flere, der stod på tæer for at

se scenen. Andre sad og sludrede,
og mange hev tegnebogen op for at
handle.
En "landsbyfest" for alle sanser!
Af Kate Holm-Fjelster

FAKTABOKS
Avedøre Bibliotek, Fritidsbutikken
og BuQetten har afholdt den
lokale bazar siden 2012. Dette ud
fra ønsket om at give områdets
kvinder et fristed til at handle,
fremvise husflid og hygge sig med
sladder, kaffe og shopping.
Bazaren finder sted hvert år i
foråret og er åben for alle. Men
det er udelukkende kvinder, der
må være stadeholdere. Udover
salg på markedspræmisser
booker de tre hovedarrangører
musik, modeshows og anden
underholdning, så bazaren
bliver så livlig og helstøbt som
overhovedet muligt.

Førstehjælp til digitale borgere
Borgerne er glade for den
mulighed at kunne komme og
stille spørgsmål i vores populære
it-café.
Det kan dreje sig om alt lige fra,
hvordan man bruger sin nye
smartphone, til hvordan man laver
mapper i sin Digitale Postkasse på
Borger.dk.

Af Christine Fosdam

FAKTABOKS
I september 2014 blev it-caféen
indført som et tilbud på både
Hovedbiblioteket og Avedøre
Bibliotek. It-caféen fortsatte i hele
2015 på begge biblioteker.
Fra januar 2016 vil itcaféen være en fast del af
HvidovreBibliotekernes tilbud.

Forsøg med Android-workshop

I marts afprøvede Hovedbiblioteket
et nyt kursusemne. Et fire timer
langt kursus, hvor brugerne under
kyndig vejledning af en ekstern
konsulent lærte at lave apps til
Android-telefoner og tablets.
Vi var meget spændt på, om der ville
være interesse for emnet, og hvem
der ville komme. Der var bestemt
interesse. Alle 16 pladser blev revet
væk, og deltagerne var i alderen fra
12 til 60+. Der var både en familie
med to drenge, erhvervsaktive og
18

It-caféen matcher det behov,
som borgerne har i disse år,
hovedsageligt på grund af den
fælles Digitaliseringsstrategi, som
i hovedtræk går ud på at gøre
danskerne til digitale medborgere.

pensionister. Deltagerne kom fra vidt
forskellige steder på Sjælland.
Det fungerede rigtig godt med
en gruppe, der var så blandet
aldersmæssigt. Deltagerne var på
en gang meget koncentrerede og
flinke til at hjælpe sidemanden, hvis
nogen sad fast. Næsten alle nåede i
mål med en app, som virkede på en
telefon. Værkstedsformen, med lidt
oplæg og en masse praktisk arbejde,
fungerede rigtig fint, selv om det
krævede en del forlængerledninger!
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Vi tager bestemt erfaringerne fra
kurset med i den videre planlægning
af bibliotekets undervisningstilbud.
Af Annie Holm Andersen og
Tina Skjærbæk Søeborg

STATISTIK

Biblioteket på Facebook i 2015

ÅBNINGSDAGE

ÅBNINGSTIMER

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Hovedbiblioteket

314

330

331

3.227

3.281

3.289

Avedøre Bibliotek

*278

329

331

*1.971

2.467

2.465

592

659

662

5.198

5.748

5.754

I alt

BESØG
2013

2014

2015

Hovedbiblioteket

227.193

221.002

207.202

Avedøre Bibliotek

*122.166

107.115

**88.953

I alt

349.359

328.117

296.155

Hjemmesiden

239.338

245.416

209.031

I alt

588.697

573.533

505.186

MATERIALEBESTAND PR 31.12

Bogligt materiale
Ikke bogligt
materiale
I alt

UDLÅN

2013

2014

2015

2013

2014

2015

157.494

162.752

155.193

333.033

327.427

316.746

50.040

50.740

43.224

130.120

118.405

104.865

207.534

213.492

198.417

463.153

445.832

421.611

AKTIVITETER
Hovedbiblioteket

Avedøre Bibliotek

Antal

Antal

Deltagere

Deltagere

For børn
Børneteater og andre arrangementer

55

4.073

37

470

Biblioteksorientering

73

1.804

6

127

Klassebesøg (aftalte og ikke-aftalte)

39

936

3

37

8

-

6

-

173

6.813

52

634

26

994

27

794

-

-

16

592

Brugerundervisning

48

335

41

82

Udstillinger

35

-

17

-

109

1.329

101

1.468

Udstillinger
I alt
For voksne
Arrangementer
Klassebesøg (aftalte og ikke-aftalte)

I alt
*Avedøre Bibliotek havde lukket hele oktober måned 2013
**Avedøre Bibliotek har i 2015 skiftet til elektronisk tæller
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Hovedbiblioteket
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre
Telefon: 3639 2000
Telefax: 3639 3650
E-mail: hvbib@hvidovre.dk
Avedøre Bibliotek
Bødkerporten 6A
2650 Hvidovre
Telefon: 3634 3600
Telefax: 3649 2198
E-mail: avbib@hvidovre.dk
Du kan besøge biblioteket døgnet rundt:
- www.hvidovrebib.dk
- www.facebook.com/hvidovrebibliotekerne
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