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2017 var på mange måder et
anderledes år for
HvidovreBibliotekerne.
Vi gik ind i året med en besparelse på
10%, hvilket naturligvis satte sit præg
på organisationen. Der skulle siges
farvel til kollegaer, og nogle af vores
tilbud skulle gentænkes.

FORORD
Det var også et år, der var
præget af et farvel til vores
gamle bibliotekssystem DDElibra
og et goddag til et nyt, fælles
bibliotekssystem, der i skrivende
stund dækker næsten alle
kommuner i landet på både folke- og
skolebiblioteksområdet.
Cicero, som systemet hedder, havde
sine børnesygdomme, og der er
stadig ting, som vi kunne ønske var
anderledes. Men efter 20 år med et itsystem, så sidder vanerne også rigtig
godt fast. Det har vi været meget
opmærksomme på, og i sidste ende
endte vi med at bruge færre penge
på undervisning fra leverandøren,
fordi de ansatte selv tog teten og fik
foretaget de nødvendige ændringer.
Det var foråret. Og sommeren.

Og så kom årets anden store
omvæltning. Indførelsen af ubetjent
åbningstid, eller Åbent Bibliotek, på
Hovedbiblioteket.
Også her var der it-børnesygdomme,
men til gengæld er det fantastisk at
se, hvor godt borgerne i Hvidovre har
taget imod tilbuddet. Det føles lidt
underligt at gå hjem, når rummet er
fyldt med mennesker. Til gengæld er
det så fint at møde ind lørdag morgen
til et børnebibliotek, der allerede
summer af liv.

Venligt personale og en god atmosfære.
Fantastisk legestue!
- Avedøre Bibliotek, fra Google

Globalt set ændrer brugen af
bibliotekerne sig. Folk låner færre
bøger, til gengæld kommer de
mere på biblioteket. Det er også
den tendens, vi ser i Hvidovre.
For biblioteket er ikke en lagerhal.
Bibliotekerne i Hvidovre er levende
huse, hvor folk lærer og lever og gror.

Jeg vil gerne rose personalet. Jeg får altid en meget

Velkommen på biblioteket.

behagelig behandling. Hvis jeg ringer, eller bestiller på

Rebekka Kinimond Carlson
Bibliotekschef

hjemmesiden, er det den samme behagelig måde, at blive
behandlet på.
Det er så skønt i vore tider, hvor alt skal gå stærkt, at komme
på Hovedbiblioteket, hvor der er sådan en behagelig stemning.
Personalet får et 12 tal med pilen op.
- Mail fra en bruger

Jeg kommer på hovedbiblioteket. Er superglad for at komme der...
og mit barnebarn elsker, når vi skal derhen. Tak for jer!
- fra Facebook

Tak fordi vi måtte være på biblioteket efter
“lukketid“. God ide! God dag - KH Lene, Karine,
Alberte, Sophia og Matilde
- Seddel efterladt i udlånet

Nytilflyttet til byen blev det en overraskende dejlig oplevelse
at besøge biblioteket: stort, lyst og med dejlige læsekroge.
Stort udvalg af tidskrifter til hjemlån og meget mere.
Jeg kan varmt anbefale stedet
- Hovedbiblioteket, fra Google

De er bare altid så søde og meget
hjælpsomme. Og så er udvalget
stort.
- Hovedbiblioteket, fra Google
Good atmosphere...
good people...
good place to study...!!
- Avedøre Bibliotek,
En ældre dame ville gerne skrives op til en roman, der desværre
var udlånt. Bibliotekaren fandt en anden bog til hende, der
mindede om den, hun havde reserveret, hvorefter den ældre
dame udbrød: ”Ihh altså, det er lige noget for mig! Det er som
om du kunne læse mine tanker!”
- Oplevelse fra udlånet

fra Google

“Lav dit eget akvarium”
- i vinterferien var
der workshops i
børnebiblioteket
på begge
biblioteker

Hvidovreborger og DR’s udenrigskorrespondent Matilde Kimer
fortalte om at være tæt på
vold og krig

Udstillingsvæggen på
Avedøre Bibliotek satte
fokus på Reformationen og
Renaissancen

Udstilling på Avedøre
Bibliotek i anledning
af Lise Nørgaards
100 års fødselsdag

Bogforum for
2. og 3. klasser
Poul Sverrild holdt
foredrag om de
københavnske
forstæder

Bogforum
for unge

I børnebiblioteket
blev der lavet
masker efter Jan
Kjærs populære
Nomer-figurer

JANUAR

FEBRUAR

Biblioteket fik nyt
bibliotekssystem “Cicero”

MARTS

APRIL

MAJ

JUNI

Biblioteket fejrede
komponisten Niels
W. Gades 200 års
fødselsdag

Nyt zoneområde på
Hovedbiblioteket

Bazar på Avedøre Bibliotek
- en landsbyfest for alle

Hvidovrebørn
udstillede flotte
figurer lavet i
samarbejde med
illustrator Rasmus
Bregnhøi

Forfatteren Ane Riel
besøgte Avedøre
Bibliotek og fortalte
om sin skriveproces
og sine bøger

Begge biblioteker
fejrede Verdens
Bogdag

Hvidovrebørn udstillede flotte
portrætter under Børnenes
Store Kunstudstilling på
Hovedbiblioteket

Foredragsholder
og musiker
Thomas Ulrik Larsen
holdt foredrag om Nobelprismodtager Bob Dylan

Hvidovre var Spil Dansk
Kommune i 2017 - det gav
anledning til flere gode
musikoplevelser på
bibliotekerne

Siri fra Hvidovre vandt
Sommerbogens hovedpræmie!

Avedøre Bibliotek
holdt åbent bamse
hospital, så
ødelagte bamser
og tøjdyr kunne få
nyt liv

Forfatteren
Nanna Foss
holdt skriveskole
for børn på
Hovedbiblioteket

JULI

Uppercut Danseteater optrådte
i efterårferien
med forestillingen
“Body Parts”

Ea Carøe fortalte de
mange fremmødte
på Avedøre Bibliotek
om autisme, angst
og PDA

Børnene hyggede
sig i “Rottehullet“ på
Hovedbiblioteket

AUGUST

SEPTEMBER

Bogdoktoren Jes
Stein Pedersen
gav eksempler på
litteratur, der kan
lindre psykiske
smerter

OKTOBER

NOVEMBER

Dokumentaristen
Nagieb Khaja holdt
foredrag om sine
oplevelser i det
krigshærgede
Syrien

Udstillingen “Byen
jeg elskede“ af
Shekufe Tadayoni
Heiberg på
Hovedbiblioteket

Bibliotekerne
holdt sprogfitness
for byens børn i
Avedøre Bypark

Traditionen
tro blev der
holdt 1. søndag
i advent på
Hovedbiblioteket

Vestegnens Kulturuge
fik hele Hvidovre til at
summe
Biblioteket rykkede til Hvidovre
Strandpark på de få solskinsdage,
der var i skolerns sommerferie.

“Hjerter To“ bød hele familien op til
folkedans på Avedøre Bibliotek

DECEMBER
I december var der
børneteater på
Avedøre Bibliotek:
“Den store nisseprøve”

Skolegruppen
”Børnene havde en fest” er en af de tilbagemeldinger,
som vi fik fra en børnehaveklasseleder, da vi
evaluerede vores tilbud til 0. klasserne i 2017.
”Tak for en dejlig og lærerig dag” var en anden
kommentar. I januar og februar fik vi nemlig besøg af
en masse børnehaveklasser til ABC-løb og til en snak
om bogstaver og bøger. På ABC-løbet skal eleverne
igennem forskellige poster. De skal fiske bogstaver,
rime, finde ting med S, forme bogstaver med deres
kroppe og meget mere. Alle gik til opgaverne med stort
engagement og glæde. Så det var en stor fornøjelse at
have besøg af de yngste skolebørn.
I ugerne efter lød det ofte i børneudlånet: ”Kan du ikke
huske mig?”
Eleverne havde nemlig taget deres forældre i hånden
og besøgte atter biblioteket – og det er vi rigtig glade
for.

”Børnene havde en fest”
(citat fra børnehaveklasseleder)
ABC-løbet er bare et af de mange tilbud, som vi giver
til skolerne. Hvert år får alle klassetrin på folkeskolerne
i Hvidovre som minimum et tilbud om at få en
biblioteksoplevelse på enten Avedøre Bibliotek eller
Hvidovre Hovedbibliotek. Det tilbud er der heldigvis
mange klasser, der tager imod. Det er en bred vifte
at biblioteksoplevelser, vi giver dem. Det kan være
alt fra inspiration til gode bøger til at gøre eleverne
kompetente ud i at søge information og være kritiske
overfor det de finder, så de undgår Fake News.
HvidovreBibliotekerne deltog også i landsdækkende
kampagner som f.eks. Forskningens Døgn, hvor vi
inviterede klasser til et forløb om Superkræfter, eller
i forbindelse med Filmfestivalen Buster, hvor klasser
under overskriften “Vild med film” lærte at skrive
filmanmeldelser.
Vi nyder at få besøg af klasserne, og når de går, er det
som regel ikke et farvel til eleverne men et på gensyn.

Da Vestegnens Kulturuge blev fyret af i uge 37,
var det et samarbejdsprojekt af en anden verden.
HvidovreBibliotekerne var allestedsnærværende i løbet
af den uge.
Først og fremmest tog bibliotekerne aktiv del i
de festligheder, som foregik i den kommende
bymidte, hvor der både var aktiviteter ude og inde
på Risbjerggård. Byfesten tog afsæt i kulturugens
tema 2017 “På elektrisk grund”, og blev døbt ”Strøm
til Bymidten”. Det var et større samarbejde mellem
Kultur og Fritid, Cirkusmuseet, Teater Vestvolden
og HvidovreBibliotekerne - og med workshops,
forfatterarrangementer og afslutningsvis stor
teaterkoncert med Katinka Bjerregaard gjorde
bibliotekerne deres til, at lørdag den 9. september blev
en mindeværdig og sjov dag for både store og små.

Vestegnens
Kulturuge
Udover samarbejdet omkring ”Strøm til Bymidten” gik
bibliotekerne på Vestegnen også sammen om at hylde
Hvidovres store, afdøde poet Michael Strunge.

Åbent bibliotek
Den 4. september blev det muligt at gå på biblioteket
fra tidlig morgen til sen aften. Hovedbiblioteket
udvidede nemlig åbningstiden med åbent bibliotek,
hvor alle borgere over 15 år fik muligheden for at
benytte biblioteket fra kl. 6 til kl. 24 stort set alle dage
året rundt.
Opstarten har været præget af en del tekniske
vanskeligheder, men der har heldigvis været stor
forståelse fra brugernes side, og de har hurtigt taget
det nye tilbud til sig. Især er det blevet et hit for
børnefamilierne at bruge biblioteket i weekenderne
allerede inden personalet møder ind. Børnefamilierne
har også glæde af, at biblioteket holder længe åbent,
så de ikke behøver at afbryde legen og skynde sig at
låne bøger inden personalet går hjem, men i stedet
kan blive så lang tid, de har lyst til.
Tak fordi vi måtte være på biblioteket efter
“lukketid“. God ide! God dag
- KH Lene, Karine, Alberte, Sophia og Matilde
(Seddel efterladt i udlånet)

En Strunge-festival på tværs af kommunegrænserne
som kom til udtryk med oplæsninger, foredrag,
udstillinger, fællesspisninger, koncerter og meget mere.
Alt sammen for at markere den indflydelsesrige digter
og ikon fra Hvidovre.

På hverdagsaftner er det blandt andet studerende,
der har glæde af, at de kan blive siddende og arbejde
videre, når personalet går hjem.

Festivalen ”Strunge på elektrisk grund” blev afsluttet
med en snigpremiere af den store dokumentarfilm
”Væbnet med ord & vinger” af instruktøren Torben
Skøjdt Jensen.

Muligheden for at hente sine reserveringer eller en
god bog til at nyde i sofaen kan nu også gøres på
vej til arbejde eller om aftenen, når man alligevel går
aftentur.

Snigpremieren i Kometen blev et kæmpe tilløbsstykke
og satte en tyk streg under en ambitiøs kulturuge, som
i den grad udmærkede sig ved at være nærværende
og relevant for kommunens mange borgere - høje som
lave!

Vi er glade for, at så mange af borgerne i Hvidovre er
med til at passe godt på biblioteket – også når det er
alene hjemme.

I december 2017 havde vi 1.676
følgere på vores Facebook-side

Litteratur
som medicin
Psykologen Svend Brinkmann har i et interview sagt,
at romanforfattere ofte kan give et bedre indblik i den
menneskelige psyke end diverse fagbøger kan.
Alle inkarnerede læsere kender til styrken af god
litteratur. Den kan have helende kræfter og læseren
genkender sig selv og de knubs og skader, som er
en del af livet. Gennem litteraturen bliver læseren
klogere på andre mennesker og anderledes måder at
leve og tænke på.
Indenfor sundhedsvæsenet er man begyndt at
undervise lægestuderende i litteratur for at udvikle
deres empatiske evner. Man bruger metoden
”Guidede fælleslæsninger”/ ”Shared Readings” til
folk, der har ondt i sjælen eller har svært ved at tale
om sig selv. Her er det den fælles oplevelse af at
lytte til en novelle, der bliver læst højt og at tale om
den bagefter, der kan have en terapeutisk effekt på
deltagerne. Det kan være et værn mod indre uro og
mod ensomhed.
På HvidovreBibliotekerne tog vi fat i temaet
”Litteratur som medicin” i efteråret, hvor vi inviterede
kulturredaktør og bogdoktor Jes Stein Pedersen til at
trække i den hvide kittel på Avedøre Bibliotek og give
publikum gode tips til læsning, ud fra hvilke lidelser
og livsvilkår, de havde at slås med.
Vi har også afholdt enkelte ”Guidede
fælleslæsninger” på HvidovreBibliotekerne. Det er et
felt, vi gerne vil arbejde med og videreudvikle på i de
kommende år.

På pladsen foran Hovedbiblioteket og Kometen
står fontænen Byens Kilde, som symbolsk giver et
fingerpeg om det væld af oplevelser, der venter én
indenfor dørene. Men hvor der i vintermånederne
bliver lukket for skulpturens vand, fortsætter kilderne til
inspiration med at springe inde i huset – året rundt og
næsten hele døgnet.
I Hvidovre er der lang tradition for at dyrke kunsten,
og der er lang tradition for, at det er Hovedbiblioteket,
der lægger rum til udstillingerne (som det borgernes
og demokratiets hus, det er). Glæden ved at skabe og
dele oplevelsen og interessen med andre gør, at huset
hver måned byder på et bredt og varieret udvalg af
udstillinger for byens kunstinteresserede borgere.
I 2017 åbnede Hovedbiblioteket op for blandt andet
Johanne Johansens tankevækkende udstilling “Dear
Frida“, Shekufe Tadayoni Heibergs illustrationer til
værket “Byen jeg elskede“ og de to store udstillinger
K21 Vinterudstilling og Børnenes Store Kunstudstilling,
der hvert år tiltrækker mange interesserede tilskuere.

Kunst
Og når andre gallerier har lukket af for dagen, har man
i Hvidovre stadig god tid til at opleve byens kunstkilde.

November måneds kommunalvalg blev fejret i flere
etaper på HvidovreBibliotekerne. I børnebibliotekerne
var fokus på børn og unges viden om demokratiet,
og i voksenbiblioteket var det det demokratiske møde
mellem politikerne og vælgerne, der var i fokus.

Kommunalvalget
På børnebibliotekerne havde kommunens børn og
unge mulighed for at gå i stemmeboksen og sætte
deres kryds. De mindste børn fik en valgseddel med
opstillede kandidater fra børnelitteraturen. Vinderen af
børnevalget blev Mimbo Jimbo, og i starten af januar
2018 læste en børnebibliotekar højt fra de elskede
bøger om den lille blå elefant og alle hans venner for
kommunens mindste borgere.
De unge kunne også gå i stemmeboksen. Her var de
opstillede kandidater kendte YouTubere. Vi havde i
forbindelse med valget annonceret, at vinderen senere
kunne opleves i Kometen. Med et stort flertal blev
det Alexander Husum der vandt, og i starten af 2018
optrådte han for en fuldt udsolgt sal.
Kommunens 9. klasser var inviteret til en tur på
demokratibanen på henholdsvis Avedøre Bibliotek
og Hovedbiblioteket. Hver deltagende klasse skulle
igennem banen, der bestod af fire demokratiske
dilemmaer, som de unge i grupper skulle diskutere
og forholde sig til. Forløbet blev afsluttet med, at en
inviteret lokalpolitiker fortalte om det politiske liv og
svarede på spørgsmål fra klasserne.
Lørdag den 11. november var alle de politiske partier i
Hvidovre inviteret til Politisk Salon på Hovedbiblioteket.
Her havde de mulighed for at møde deres vælgere
direkte, og vælgerne kunne stille spørgsmål til
politikerne. Biblioteket summede af liv, og lydniveauet
var højt, da den demokratiske snak gik lystigt blandt
de fremmødte borgere og deres politikere.

19.739 personer fandt i
september 2017
Hovedbiblioteket ved at
søge på Google

STATISTIK

I sidste kvartal af 2017 fik vi
7.026 kommentarer, likes og
delinger på vores Facebook

AKTIVITETER

ÅBNINGSTIMER
2015

2016

2017

Hovedbiblioteket
- med betjening

3.289

3.290

3.003

Hovedbibliotek
- uden betjening

-

-

1.195

Avedøre Bibliotek

2.465

2.642

2.568

I alt

5.754

5.932

6.766

Hovedbiblioteket

207.202

249.756

208.754

Avedøre Bibliotek

88.953

74.968

84.051

296.155

324.724

292.805

I alt

Page views

260.528

249.496

265.787

1.463.080

1.370.691

1.393.027

29

1.930

110

1.635

Biblioteksorientering

82

1.927

3

78

Klassebesøg

57

1.198

9

157

0

-

4

70

10

-

24

-

178

5.055

150

1.940

Arrangementer

Ikke bogligt
materiale
I alt

55

1.619

33

1.423

Biblioteksorientering

8

200

0

-

Klassebesøg

0

-

10

315

Brugerundervisning

53

155

45

180

*Udstillinger

23

-

61

-

139

1.974

149

1.918

I alt

Avedøre Bibliotek havde i oktober
2017 fået 4,8 stjerner ud af 5 på Google

MATERIALEBESTAND PR 31.12
Bogligt materiale

UDLÅN

2015

2016

2017

2015

2016

2017

155.193

149.262

131.275

316.746

307.337

294.906

43.224

42.170

45.261

104.865

83.154

71.437

198.417

191.432

176.536

421.611

390.491

366.343

* Udstillinger er tilgængelige for alle i bibliotekernes åbningstid.

Deltagere

For voksne

Hjemmesiden
Visits

Deltagere

Børneteater og andre arr.

I alt
2017

Antal

Brugerundervisning

BESØG
2016

Avedøre Bibliotek

Antal
For børn

*Udstillinger
2015

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre
Telefon: 3639 2000
E-mail: hvbib@hvidovre.dk
Avedøre Bibliotek
Hovedstien 14
2650 Hvidovre
Telefon: 3634 3600
E-mail: avbib@hvidovre.dk

Du kan besøge biblioteket døgnet rundt:
www.hvidovrebib.dk
www.facebook.com/hvidovrebibliotekerne
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