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Tal og fakta 2017
Grundlaget for Frederikssund Bibliotekernes arbejde er biblioteksloven, hvor
formålet for bibliotekerne er ”at fremme uddannelse, oplysning og kulturel
aktivitet”. Vores kerneopgave er derfor at understøtte udvikling og dannelse
i almen, digital og kulturel forstand såvel for den enkelte borger som for
fællesskaber med udgangspunkt i biblioteket som frirum og mødested.
Med afsæt i kerneopgaven og vores vision ”Frederikssund Bibliotekerne –
der hvor du er!” er vores mål at nå borgerne der, hvor de er både rent fysisk
og rent mentalt - vi vil inspirere og formidle viden, kultur og oplevelser bredt
i Frederikssund.
I 2017 har biblioteket derfor haft mange arrangementer rundt omkring i
kommunen for at nå flere borgere og præsentere bibliotekets tilbud på
andre steder, end hvor man forventer at møde os. Visionen afspejles
ligeledes i de ting, vi foretager os i dagligdagen, hvad enten det er på
Campus, i en skole, til fælleslæsning på Heimdalsvej eller i vores biblioteker.
Vi har hele tiden fokus på brugeren, både når det gælder en god
højtlæsningsbog, hjælp til en kompliceret skoleopgave eller vejledning i
borger.dk.
På de næste par sider viser vi både lidt om vores aktiviteter ud af huset,
men også om de mange andre ting, der er foregået på bibliotekerne i 2017.

Hvad blev bibliotekerne brugt til i 2017?
Besøgende på bibliotekerne.
Vidste du…?
At vores besøgstal de sidste år har ligget stabilt. I 2017 var
det samlede besøgstal 232.426 fordelt med 125.148 i
Frederikssund, 32.596 i Jægerspris, 32.172 i Skibby og
42.510 i Slangerup.
At vores biblioteker bliver brugt til meget andet end at låne
bøger, musik, lydbøger, spil og film f.eks. avislæsning,
benyttelse af vores computere, studiebrug, fordybelse og
mødested.
At de åbne biblioteker bliver brugt til strikkeklubber, kreacafe, læseklubber og lektielæsning – aktiviteter som borgerne
selv har sat i gang og selv tager hånd om i den ubemandede
tid.
At der på Frederikssund Bibliotek er lektiecafeer, drevet af
Røde Kors samt to grupper Coding Pirates, som er drevet af
frivillige.
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Digitale tilbud.
Vidste du…?
At der via eReolen blev udlånt 8.182 ebøger og 15.872
netlydbøger.
At der var 4.431 udlån via Filmstriben.
At biblioteket har flere digitale tilbud specielt til studerende
bl.a. Infomedia, Science in Context, Ebook Central, og
Masterfile med i alt 6542 søgninger og downloads.
At biblioteket har haft 33 ”Bestil en bibliotekar”, hvor vi har
hjulpet borgerne med forskellige digitale spørgsmål lige fra
NemID, håndværkerfradrag til eReolen og oprettelse af
Gmail.
At vi har haft IT introduktioner for 51 borgere.

Børn og unge
Vidste du...?
At vi havde 351 4-årige børn på Kultursti-besøg samt mange
andre besøg af børnehusene.
At vi samarbejder med Jægerspris Skole om ”Læse-løft for de
10-13 årige”. Et projekt der er støttet af Slots-og
Kulturstyrelsen, og hvor vi inddrager frivillige i at læse med
børnene.
At vi i 2017 havde planlagte besøg af 38 klasser fra skolerne
med i alt 734 børn, hvor vi kom med gode forslag til læsning,
havde rimordleg eller underviste i opgaveskrivning.
At vi i forbindelse med Ord over Fjord havde 14 førsteklasser
med 335 glade børn til sproggymnastik på vores 4 biblioteker.
At vi havde bolsjelæsning for 15 fjerdeklasser med i alt 338
børn, hvor de dystede om at læse flest sider på 2 uger.
Vinderklassen fra Slangerup havde læst 23.629 sider.
At vi sammen med 7 sjetteklasser havde Smart Parat Svar i
Parkteatret, hvor der blev dystet om at være den klogeste
sjetteklasse i Frederikssund. Og at vinderen fra Dalby Skole
gik videre til landsfinalen og blev Danmarks 3. klogeste
sjetteklasse.
At vi også underviser de studerende på Campus? Det blev til i
alt 19 klasser og 535 unge mennesker, der fik undervisning i
vores digitale tilbud, i kildekritik og generel introduktion til
biblioteket.
At vi havde 3 klasser fra sprogskolen til introduktion på
biblioteket.
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Læsefestival ORD over fjORD
Vidste du…?
At vi havde læsefestivalen ORD over fjORD for første gang i
2017.
At vi i optakten til festivalen havde litteraturarrangementer
mange steder i kommunen, bl.a. på Eskildsø, i Parkteatret og
på J.F. Willumsens Museum.
At vi havde lokale til at fortælle om deres yndlingsbog –
præsten fortalte i Slangerup Kirke, borgmesteren i
byrådssalen, forfatteren på Svanholm m.fl.
At vi sammen med vores samarbejdspartnere havde 23
forskellige arrangementer med udgangspunkt i læsning og
littereatur i festivaldagene.
At vi havde litteraturbanko for børnefamilier – og voksne, der
ikke kunne lade være med at deltage.
At vi gentager festivalen i oktober 2018.

Blandede bolsjer.
Vidste du…?
At vi har 24 frivillige i vores lokalhistoriske arkiver.
At vi har 22 frivillige, som skiftes til hver uge at fremstille
vores lydavis til de 70 brugere.
At vi har 5 frivillige, der læser med børn fra Jægerspris Skole
en gang om ugen.
At vi har 52 Biblioteket Kommer lånere, som hver måned får
bragt bøger og lydbøger ud.
At vi den første lørdag i hver måned havde livlig lørdag i
Frederikssund, hvor 179 børn og 92 voksne hyggede sig med
kreative aktiviteter.
At vi deltager i den landsdækkende spørgetjeneste
Biblioteksvagten hver anden uge, hvor vi sammen med andre
biblioteker svarer på spørgsmål om f.eks. hjælp til at skaffe
en film til en gymnasie opgave til en sammenligning mellem
Ægyptens arbejdsløshedsrate inden det arabiske forår og
efter det arabiske forår
At vi har overenskomst med staten og derfor betjener
arresten en gang om ugen.
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At de mest udlånte danske forfattere på vores bibliotek var to
børnebogsforfattere Jørn Jensen og Fupz Aakeson fulgt af
Sara Blædel, Jussi Adler-Olsen og Anna Grue?
At vi hver dag modtager 3-5 store kasser med
biblioteksmaterialer, som borgerne har bestilt fra andre
biblioteker fra hele landet.

Vores løbende aktiviteter og gode forslag til læsning/lytning kan følges på
www.bibliotekerne.frederikssund.dk
Facebook
Instagram
samt via bibliotekets nyhedsbrev.

Kirstine Lundsgaard
Bibliotekschef
Frederikssund marts 2018
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