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Eidsberg kommune – rik på muligheter

BIBLIOTEKET I TALL
Antall besøk
67.598 (65.577)

Totalt antall lån
88.669 (91.039)

Utlån per innbygger
7,9 (8,24)

Besøk per innbygger
6.0 (5,9)

Tallene i parentes er 2012. Folketall er regnet etter 3. kvartal ssb – 11.219.innbyggere.
Resultatene for 2013 viser en økning i besøket på 3 % og en nedgang i utlån på 2,6 %.
Reduksjon i utlån har blant annet sammenheng med bibliotekets reduserte mediebudsjett som
medvirker til lavere omløpshastighet da biblioteket ikke har råd til å kjøpe det nødvendige antall med
titler. Svingninger i utlånstallene kan også skyldes hvordan helligdager og stengte dager faller i
kalenderen.
Det vi ser er en liten reduksjon i utlån, mens besøkstallet holder seg stabilt høyt, en indikator på at
Eidsberg bibliotek som møteplass stadig blir viktigere.
ØKONOMISKE ENDRINGER
Biblioteket fikk i 2013 redusert sitt driftsbudsjett og opplevde en nedskjæring på 50 % stilling av slik at
per 1.1. 2013 hadde biblioteket totalt 6 ansatte fordelt på 5 årsverk. Biblioteket har i 2013 hatt fokus på
å effektivisere driften for å opprettholde samme tilbud og kvalitet på sine tjenester.
Som et ledd i å sikre kvaliteten på tjenestene ble det derfor gjennomført en brukerundersøkelse våren
2013. Resultatene viste at biblioteket er et populært tilbud i kommunen, og særlig oppmuntrende er det
at de ansatte oppnådde toppskår fra publikum på service og kompetanse.
Biblioteket foretok også avskrivninger i 2013 på tapte kundefordringer fra tidligere år samt inneværende
år som utgjorde et ytterligere tap på nærmere kr. 100.000 som man måtte spare inn via driftsbudsjettet.
AKTIVITETER I BIBLIOTEKET
Gjennom året har biblioteket arrangert en rekke aktiviteter i tillegg til sin ordinære drift med 36 timers
åpningstid per uke.
I februar ble Verdens pannekakedag markert med å lese eventyr og servere pannekaker til barna, en
stor suksess som biblioteket ønsker å videreføre til 2014. En annen stor aktivitet var sommerens
lesekampanje (eplekampanjen) for barn i alderen 6. til 13. år. I år hadde biblioteket rekordmange
deltakere og totalt ble det hengt opp 1064 leseepler i løpet av sommeren.
Biblioteket innledet høstens aktiviteter ved at det fra 12. august til 6. september ble det gjennomført
forhåndsstemmegivning ved biblioteket. I løpet av denne perioden mottok biblioteket 1021 av totalt 5975
avlagte stemmer. Dette utgjør totalt 18,8 % av det totale antall stemmer mottatt ved valget 2013 og det
var særlig hektisk i denne perioden i tillegg til den ordinære bibliotekdriften.
Markeringen av språkåret 2013 ble gjennomført på høsten hvor biblioteket arrangerte en vandreutstilling
fra Aasentunet Striper, ruter og bobler, og avholdt en diktkonkurranse med kjøleskapspoesi.
Høstens store forfatterbesøk ble arrangert 28. oktober i samarbeid med den lokale bokhandleren og i år
var vi det heldige vertskap til forfatterne Cecilie Enger, Britt Karin Larsen og Olav Viksmo-Slettan.
BARN OG UNGDOM
Annenhver uke mottar biblioteket klassebesøk fra Hærland skole utenom ordinær åpningstid. Biblioteket
inviterer også fast alle andreklassinger i kommunen til en orientering om biblioteket hver høst. I tillegg
mottar biblioteket løpende forespørsler om klassebesøk fra skolene og særlig i oppstarten av skoleåret
er det stor pågang av klasser som ønsker å besøke biblioteket. Biblioteket tilbyr også bokdepoter til
barnehagene i kommunen og 3 ganger i året blir disse skiftet ut.
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Hver vår arrangerer biblioteket forfatterbesøk for femte klassetrinn i samarbeid med den kulturelle
skolesekk. I år var det forfatteren Marit Nicolaysen som i april kom på besøk. Hver høst arrangeres det
forfatterbesøk for niende trinn også i samarbeid med den kulturelle skolesekken, og denne høsten var
det forfatteren Simon Stranger som besøkte biblioteket.
I høstferien arrangerte biblioteket en workshop for barn i book art (bokbretting) ved bruk av kasserte
barnebøker.
I samarbeid med Mysen filmfestival arrangerte biblioteket en tegnekonkurranse blant 5. til 7. trinn som
hadde eventyrskikkelser som tema. De 8 beste bidragene ble i samarbeid med Pilotskolen utskåret i tre
og lyssatt. Eventyrtablåene ble utstilt mellom biblioteket og Festiviteten i litt over 2 uker fra den 23.
oktober.
Biblioteket inviterte også alle barnehagene til teaterforestillingen Askeladden og de gode hjelperne den
30. oktober, og mer enn 80 barn fikk se forestillingen.

Måned
Januar
Februar

Mars
April

Mai
Juni

Juli
August

September
Oktober

November

Oversikt over aktiviteter per måned.
Aktivitet
 Ordførerens time – hver onsdag hele året (unntatt sommerferien)
 Verdens pannekakedag 12. februar
 Markering av Valentinesdagen
 Nyhetsbrev våren 2013
 Foredrag Odd Georg Murud – opprettelse av Trygve Gulbranssens
venner
 Forfatterbesøk Jeanette Ulvedalen – foredrag om Østfoldbunader
 Utstilling av Østfoldbunader
 Forfatterbesøk for 5. klassetrinn – Marit Nicolaysen
 Påskequiz om film i regi av Østfoldbibliotekene
 Gjennomføring av brukerundersøkelse
 Markering av stemmerettsjubileet
 Eplekampanjen – lesekampanje for barn i alderen 6. til 13.
 Nyhetsbrev sommer 2013 – aktivitetshefte
 Boksalg av kasserte bøker
 Les en serie i din ferie - lesekampanje
 Eplekampanjen - lesekampanje for barn i alderen 6. til 13.
 Forhåndsstemming valg 2013
 Nyhetsbrev høsten 2013
 Eplefesten – markering av vinnerne av lesekampanjen
 Utstillingen Striper, ruter og bobler utlånt fra Aasentunet
 Kjøleskapsdikt – diktkonkurranse på Instagram
 Book art for barn i høstferien
 Forfatterbesøk Cecilie Enger, Britt Karin Larsen, Olav ViksmoSlettan og Tom Bakkeli
 Forfatterbesøk 9.klassetrinn – Simon Stranger
 Utstilling av Eventyrtablåer i samarbeid med Festiviteten kino og
Pilotskolen
 Markering av Bamsedagen
 Barneteater – Askeladden og de gode hjelperne
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Desember

Alle i 2. klassetrinn på bibliotekbesøk
Temautstilling – vampyrer i litteraturen
Jul i biblioteket – utstilling av julebøker
Temautstilling - God mat i godt drikke
Tegnekonkurranse – Jul i Flåklypa i samarbeid med Festiviteten
kino

STATISTIKK

Utlån - Utlån- Besøk 2013 versus 2012 i
2012 2013 2013 prosent
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
2012
Totalt

8245
8249
9279
7265
6901
7214
7104
7234
7576
8131
8035
5806

8108
7594
7467
7982
6987
6113
7785
8156
7211
8546
7192
5528

6214
6196
5536
6829
5673
3171
3411
5707
6226
7298
7346
3991

2013 versus 2012 i
prosent - besøk

-1,66
-7,94
-19,53
9,87
1,25
-15,26
9,59
12,75
-4,82
5,10
-10,49
-4,79
65 577

91.039

88.669

67.598

-2,60 % + 3,08%

Som tidligere år er det kriminalbøkene som dominerer listen over mest utlånte bøker for voksne.
Jo Nesbø / Politi topper med 71 utlån.
Tor Åge Bringsværd med "Petra vil at alle skal ha en venn " topper listen for barn og ungdom.
Lista over årets mest hørte lydbøker for voksne toppes av J.K. Rowling / Den tomme stolen. Også i år
gjør Trygve Gulbranssen det bra og kaprer andreplassen.
Mest hørte lydbøker for barn og ungdom er Harry Potter og En pingles dagbok.
Istid 3 er årets klart mest lånte film, fulgt av Hunger games. Mest lånte film for voksne er "Kon Tiki.
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