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Forord
Brugerundersøgelsen
Biblioteket var i foråret med i den nationale brugerog benchmarkundersøgelse. Det var en gentagelse af
undersøgelsen fra 2013. Denne gang er 83 biblioteker
med i undersøgelsen.
Resultatet af undersøgelsen viser bl.a.:
At 90,7 % af brugerne generelt er tilfredse med biblioteket. Gennemsnittet for hele landet er på 88,3 %
At 85,1% af brugerne vil anbefale biblioteket til andre.
På landsplan er det 76,0%

2016 var igen et år med mange aktiviteter på biblioteket. En del af dem er beskrevet i årsberetningen, men
også andre initiativer er værd at nævne.
Åbent, selvbetjent bibliotek
Tilbuddet om åbent, selvbetjent bibliotek har givet
bibliotekets gæster nye muligheder. Bibliotekets tilbud kan benyttes alle dage fra kl. 7 til 22. Vi kan mærke
at brugerne er glade for de nye, lange åbningstider.
Besøgstallet på biblioteket i Christiansgade er steget
med ca. 10.000 besøgende pr. måned.
Det er mange forskellige typer af brugere, der benytter de nye muligheder. Om morgenen har de studerende indtaget bibliotekets arbejdspladser, om søndagen kommer børnefamilierne og om aftenen kommer
de brugere, der ikke kan nå biblioteket i dagtimerne.

At 93% synes de får den hjælp af personalet, de har behov for, og 89% synes at personalet er synligt og opmærksomt
At 90% er tilfredse med åbningstiderne - i 2013 var det
81%
Den sidste undersøgelse viste, at der ikke var så mange børnefamilier, der brugte biblioteket. Derfor satte
biblioteket gang i en masse aktiviteter for børnene.
Det ser heldigvis ud til, at biblioteket nu har fået flere
besøg af børnefamilier.
Nyt bibliotekssystem
I slutningen af august blev det Hillerød Bibliotekernes
tur til at implementere det nye fælles bibliotekssystem, som næsten alle biblioteker i landet skal have.
FBS har betydet omlægning af arbejdsgange og i nogen
tilfælde er tidligere digitaliserede arbejdsgange blevet
mere besværlige, men der bliver løbende udviklet på systemet, så der hele tiden kommer forbedringer.

Årsberetning 2016

Delmål 1:
Udvikling af bibliotekets læringstilbud og betjening af studerende på ungdomsuddannelserne
Status for projekterne:
Læringsmiljø: 2 medarbejdere deltog i Fagligt Udviklingsforum om ”Læringsmiljø - læringsbegrebet sat i lokal
kontekst”. I forløbet fik vi bl.a inspiration til at afprøve workshop-formen i bibliotekets undervisningstilbud, helt
aktuelt kurset i Windows 10, Facebook og ereolen & Zinio. Det bliver rullet ud i forårssæsonens kurser 2017.
Derudover fik vi andre idéer, der understøtter besøgene af de studerende på biblioteket og deres basale behov
for bl.a. strøm til deres devices (indkøbes primo 2017) og snackautomat som supplement til kaffeautomaten.
Succeskriteriet: Vi udvikler nye måder at arbejde med læring på og gennemfører som minimum en ny læringsaktivitet i efteråret 2016 er delvist opfyldt, idét den nye læringsaktivitet i form af workshops først afholdes i foråret.
Ungdomsuddannelser: KNord, Handelsgymnasiet har i skoleåret 2016/17 købt bibliotekarvejledning til deres elever i forbindelse med de større skriftlige opgaver i november og december 2016 og marts 2017. 2 bibliotekarer fra
Hillerød bibliotek har vejledt eleverne i KNords studiecenter. Ordningen evalueres efter sidste vejledning i marts.
Materialeindkøb: Vi har indkøbt en del titler, som Frederiksborg Gymnasium har efterspurgt til deres elevers
skriftlige opgaver.
Succeskriterier: Biblioteket har 1-2 nye tilbud til ungdomsuddannelserne i løbet af 2016. Tilbuddene er udarbejdet i
samarbejde med studiecenterbibliotekarerne anses som opfyldt.
E-ressourcer: På grund af implementering af ny hjemmeside primo 2017, har vi måttet udsætte planen om at lave
en målrettet formidling af netbaser på hilbib.dk.
Til gengæld lavede vi en lille fysisk udstilling af ”netbase-dummies” i gymnasiets store skriveperiode i november/
december og uddelte små foldere til de studerende med oplistning af netbaserne. Vi havde også ekstra fokus på
at formidle netbaserne, når vi stod i voksenudlånet og betjente de unge, og særligt i vejledningen af de studerende i studiecenteret på KNord.
Succeskriterier: Vores e-ressourcer på webben målrettes de studerende ud fra en faglig relevant sortering og præsentation er endnu ikke opfyldt, men forventes opfyldt primo 2017.

Delmål 2:
Litteraturformidling, hvordan fremmer vi litteratur og læsning
Status for projekterne:
Litterær formidling: Inspireret af Mary Fondens Læseleg tilbud om dialogisk læsning til daginstitutionerne, har vi udviklet
færdige dialogiske læsekufferter indeholdende alt materiale
til dialogisk læsning i vuggestuen.
Vi har lavet 5 forsøgskufferter, som hver indeholder: 5 bøger,
5 læseguides og legetøj til hver bog, samt 1 ekstra bonusbog i
alle kufferter: Min dag i vuggestue – der medfølger ikke legetøj eller dialogisk læseguide til denne bog, da den er udformet
som en læseguide i sig selv.
I samarbejde med pædagogisk konsulent Jeanette Thomsen,
udvalgte vi 5 institutioner til at være deltagende i pilotprojektet med at prøve de 5 første kufferter af i en prøveperiode på 3 måneder. 2 børnebibliotekarer besøgte de 5
institutioner, og præsenterede kufferternes indhold og idé.
Tilbagemelding fra institutionerne: Vi har modtaget positive tilbagemeldinger på vores evalueringsspørgsmål fra
alle 5 deltagende institutioner. Pædagogerne udtrykker at kufferternes indhold
inspirerer til overskuelig og nem tilgængelig sprogstimulerende leg. Da kufferternes indhold er skræddersyet til vuggestuebørn, og vi med vores faglighed har lavet læseguides til samtlige bøger, oplever vi at pædagogerne betragter tilbuddet
som et stærkt bidrag fra biblioteket til deres dialogiske arbejde med børnene.
Læsekufferter til alle vuggestuer: Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at lave
28 kufferter, så alle vuggestuer i kommunen får en kuffert. Det er planen, at kufferterne cirkulerer blandt vuggestuerne, så de får nye kufferter hver 3. eller 6. måned.
Succeskriterier: At udvikle et eller to tilbud, som vi kan tilbyde børnehaverne i efteråret 2016, samt herigennem styrke samarbejdet med institutionerne er opfyldt.
Styrkelse af samarbejdet med daginstitutionerne i Hillerød Kommune: Det var
planen at en studerende fra IVA skulle arbejde med sit erhvervsrelaterede projekt på Hillerød Bibliotek. Det var
planen at der skulle udvikles ideer til betjening af daginstitutioner, men desværre blev projektet ikke gennemført
så Succeskriteriet: Ideerne fra projektet implementeres i børnebibliotekets praksis blev ikke realiseret.
Udvikling af Læsekompasset: Hillerød Bibliotek har i 2016 videreført det påbegyndte samarbejde med Rødovre
Bibliotek og Gentofte Centralbibliotek om videreudvikling af Læsekompasset i en digital form. I 2016 har arbejdsgruppen, der består af Gentofte Centralbibliotek, repræsentanter fra Rødovre Bibliotek samt to medarbejdere
fra Hillerød Bibliotek, afholdt en hackathon med deltagere fra bl.a. landets centralbiblioteker, Litteratursiden
samt bibliotekarer fra andre folkebiblioteker. Hackathonen havde til formål at skabe interesse for et digitalt læsekompas samt idéudvikle på en mulig fremtidig løsning. Resultatet af dagen var positive tilkendegivelser og
opbakning til projektet.
Projektet opnåede i juni 2016 støtte fra Kulturstyrelsens overbygningspulje til projektmodning. I projektmodningsfasen indledtes dialog med Litteratursiden, DBC og DDB. Arbejdsgruppen etablerede i efteråret et samarbejde med DBC, der har indskrevet Læsekompasset i deres to-årige udviklingsplan. DBC bidrager til projektet
med udviklere og finansiering af den tekniske løsning. Derudover har Litteratursiden givet samarbejdstilkendegivelse om den videre udvikling af projektet.
Succeskriteriet: Udvikling af en læsekompas-app er opnået, da det er lykkedes at finde samarbejdspartnere og en
del af finansiering af det digitale læsekompas er på plads. Arbejdet med læsekompasset fortsætter i 2017, hvor det
forventes, at en medarbejder fra Hillerød Bibliotek indtræder som projektleder i projektet pr. 1. april.

Forfatternes forhal: Hillerød Bibliotek gennemfører i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Esbjerg Bibliotek projektet Forfatternes forhal, der afsluttes i maj 2017.
I samarbejde med forfatterkonsulenten Peder Frederik Jensen har
vi tilrettelagt et skrive- og læseinspirerende forløb for skrivespirer
i Hillerød og omegn. Det inkluderer et tekstlæsningshold, hvor deltagernes tekster læses over 9 mødegange, fire arrangementer med
aktuelle, profilerede danske forfattere samt fire masterclasses med
de samme forfattere, to oplæsningsarrangementer, hvor deltagerne kan læse deres egne tekster højt, et netværk for skriveinteresserede, hvor man kan mødes og diskutere forfatterrelaterede spørgsmål samt en konkurrence, hvor deltagerne kan vinde en e-udgivelse
hos forlaget SMSpress. Hillerød Bibliotek arbejder tæt sammen med
bibliotekerne i Odense og Esbjerg om at kvalitetssikre projektet. I
maj arrangerer de tre biblioteker en konference, hvor erfaringerne
fra projektet formidles bredt ud.
I alt har 32 personer oprettet sig som deltagere i Forfatternes Forhal i Hillerød.
Digital formidling på storskærme: En arbejdsgruppe har undersøgt mulighederne for at bruge storskærme til
formidling af litteratur i biblioteksrummet på hovedbiblioteket og i Skævinge. Arbejdsgruppen har indhentet
erfaringer fra andre biblioteker og konklusionen er, at digital litteraturformidling på storskærm ikke bliver brugt.
Derfor vil vi ikke investere i yderligere digitale platforme, men i stedet udvikle de fysiske udstillinger.
Succeskriteriet: Arbejdsgruppen kommer med forslag til formidlingsskærme, som bliver anskaffet til bibliotekerne,
er dermed ikke opfyldt.
Pop up-biblioteket: Bibliotekets røde ladcykler bruges som pop up-bibliotek for at støtte op om eksterne kulturarrangementer og for at formidle bibliotekets egne tilbud. Popup-biblioteket har deltaget i 4 forskellige arrangementer.
Velkomstmøde for nye borgere: I maj deltog popup-biblioteket i Velkomstmødet for nye borgere i Frederiksborghallen. Formålet med deltagelsen var at gøre nye borgere opmærksomme på biblioteket og formidle bibliotekets forskellige tilbud.
Hillerød Slotssø Byfest: I juni deltog popup-biblioteket i Hillerød Slotssø Byfest. Formålet med deltagelsen var
at komme i kontakt med børn og deres familier, gøre dem opmærksom på biblioteket og formidle bibliotekets
forskellige tilbud til børnefamilier.
Popup-biblioteket havde stand ved siden af 4H, der deltog med klappedyr, kaninhop og voltigering på træhest,
og ladcyklerne var derfor pakket med dyrequizzer for store og små børn og masser af dyrebøger.
Østfestival 2016: I august deltog popup-biblioteket i Østfestival. Formålet med deltagelsen var at støtte op om
festivalen og gøre opmærksom på biblioteket og
formidle bibliotekets tilbud. Popup-biblioteket bidrog med højtlæsning for daginstitutioner, guided
fælleslæsning for voksne og to forfatterarrangementer for børn med henholdsvis Özlem Cekic og
Frederik Hansen & Andreas Nederland. Derudover
havde både små og store børn mulighed for at quizze om flotte bogpræmier.
De 2 forfatterarrangementer var betalt af Årets
læseinitiativpris, som biblioteket havde fået for
projektet Læsebølgen i Kongevænget. Begge for-

fatterarrangementer tiltrak mange børn. Også højtlæsningerne for daginstitutioner og fælleslæsningerne for voksne, hvor børn og voksne blev præsenteret for nyere og ældre dansk litteratur var velbesøgte.
Studiestart på Torvet: I september deltog popup-biblioteket i Studiestart på
Torvet, hvor knap 3000 nye studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner i Hillerød var tilstede. Popup-biblioteket var flot repræsenteret med ladcyklerne fulde af relevante materialer og PR-materiale. Formålet med deltagelsen var at gøre de studerende opmærksomme på biblioteket som en vigtig
medspiller i deres uddannelsesforløb mht. litteratursøgning og muligheden
for at bruge studiepladserne på biblioteket.
Succeskriteriet: Pop up-biblioteket har deltaget i 4 arrangementer i 2016, er opfyldt

Delmål 3:
Samskabelse
Status for projekterne:
I samskabelsesprojektet havde vi som mål at nå en ny målgruppe – borgere med flygtningebaggrund. Da samskabelse er en
samarbejdsform, hvor alle partnere i samarbejdet er med til at
udvikle processen, er resultatet blevet et lidt andet end forventet. Den planlagte ”Kulturklub” er blevet til den borgerdrevne
Café Hilleroden, som afholder fællesspisning på biblioteket
hver anden onsdag, samt står bag særarrangementer som fx
”Mød dine fordomme”. Besøgstallet til Café Hillerodens fællesspisninger er steget stødt siden starten i august 2016. I alt har
ca. 620 borgere deltaget i en fællesspisning. Af dem er ca. 2530% borgere med flygtninge- eller indvandrerbaggrund. Vi har
også kunnet se flere og flere besøgende med anden etnisk baggrund
og det anskaffede materialedepot af arabiske materialer bliver flittigt
udlånt.
Succeskriteriet: Den sociale samværscafé skal inden sommerferien have
fundet sin form og benyttes aktivt af nye borgere med flygtningebaggrund – både som brugere og medskabende aktører er opfyldt. Initiativet har skabt venskaber på tværs af kulturelle, sproglige og sociale skel.
Som led i samskabelsesprojektet indledtes i 2016 et samarbejde med sprogskolen som bl.a. førte til
flere rundvisninger i biblioteket samt øget indkøb af materialer målrettet målgruppen.
Et andet langsigtet mål med at introducere samskabelse som arbejdsform var at åbne biblioteket mere op overfor borgere og organisationer i kommunen for på den måde at få et mere alsidigt og borgerdrevent indhold på
biblioteket. Dette er lykkedes ad flere omgange:
• På Kvindernes Kampdag 8. marts deltog biblioteket i planlægningen og afviklingen af et meget velbesøgt
arrangement afholdt på biblioteket. Arrangementet blev til i et samarbejde mellem biblioteket, Amnesty International, Frivilligcenter Hillerød, Klaverfabrikken, Kvindekrisecentret og Soroptimist International Hillerød.
• Lørdag d. 2. april afholdt biblioteket en ”Demenstemadag” i samarbejde med Alzheimerforeningen
• I samarbejde med Hillerød Kommunes Integrationsteam inviteredes interesserede borgere indenfor til foredrag med psykolog Basim Osman
• I december blev kommunens ”Sundspirationsdag” afholdt i Vandrehallen med stande og foredrag

Handleplan 2017
Delmål:
1. Udvikling af bibliotekets læringstilbud
2. Biblioteket styrker børns læsning og sproglig udvikling
3. Litteraturformidling
4. Hillerøds borgere mødes på biblioteket
5. Serviceforbedringer i ekspeditionen

Delmål 1: Udvikling af bibliotekets læringstilbud
Vi nedsætter en arbejdsgruppe, der skal arbejde med udvikling af bibliotekets undervisningstilbud – både IT-undervisning og øvrige læringstilbud – udfra de ideer der kom på personalemødet. Gruppen skal også komme med
forslag til nyindretning af undervisningslokalet.
Succeskriterie: Bibliotekets læringstilbud er ajourført, så det passer til det behov vores gæster har. Undervisningslokalet er indrettet til mere fleksibel brug.

Delmål 2: Biblioteket styrker børns læsning og sproglig udvikling

Hillerød bibliotek søger udviklingspuljen til projektet: Legende læsning – sprogstimulering af førskolebørn i nytilkomne flygtningefamilier i Hillerød
kommune.
Projektet vil udvikle nye koncepter for arbejdet
med sprogstimulering af førskolebørn i nytilkomne flygtningefamilier i Hillerød Kommune. Vi vil
understøtte børnenes sproglige udvikling, ved at
give flygtningemødrene forståelse for vigtigheden
af læsning og tidlig literacy. Det gør vi ved at sætte
biblioteket aktivt i spil og skabe et fælles mødested
på biblioteket, med fokus på læsning og sprogstimulering for mødrene og deres børn.
Succeskriterie: Markant forbedring i børnenes sproglige udvikling (vurderes i samarbejde med modtagepædagogerne) og at mindst 10 flygtningefamilier deltager i forløbet og mødrene bliver trygge ved at bruge biblioteket sammen
med deres børn.

Delmål 3: Litteraturformidling
Læsekompasset, udvikling af et digitalt læsekompas til brug for alle biblioteker Læsekompasset udvikles i samarbejde med Rødovre bibliotek, Centralbiblioteket i Gentofte, DBC samt DDB
Succeskriterie: Læsekompasset er udviklet og tilbydes landets biblioteker april 2018

Forfatternes forhal er et skrivestimulerende projekt, der henvender sig til forfattere og det skrivende vækstlag i Hillerød. FF løber fra 1. august 2016 til 29. april
2017. Pr. d. 8. februar er der 35 tilmeldte
deltagere i FF. I tråd med efterårets arrangementsprofil fordeler FF sig i foråret
2017 over tre spor.
1) To forfatterarrangementer med efterfølgende masterclass for deltagerne i FF samt et oplæsnings-/afslutningsarrangement, hvor deltagerne kan læse deres tekster højt for publikum.
2) Et tekstlæsningshold med 12 deltagere, som mødes en gang om måneden med forfatterkonsulent Peder Frederik Jensen for at læse og give feedback på hinandens tekster.
3) Et netværk for forfatterspirer i Hillerød, hvor deltagerne mødes en gang om måneden for at læse og give feedback på hinandens tekster.
Succeskriterie: At netværket for forfatterspirer er bæredygtigt udover projektperioden og mødes mindst en gang
om måneden fra maj til december 2017 (sommerperioden undtaget).

Delmål 4: Hillerøds borgere mødes på biblioteket
I den nationale bruger- og benchmarkundersøgelse,
som Hillerød bibliotek var med i i foråret 2016 svarede 34% at biblioteket var et godt sted at mødes.
Da tilfredsheden på mange andre områder er meget
højere, vil vi arbejde med at gøre biblioteket til et
bedre mødested.
Biblioteket som mødested Vi nedsætter en arbejdsgruppe, der skal arbejde med at udvikle biblioteket
til et attraktivt mødested. Arbejdsgruppen tager udgangspunkt i ideer der kom på personalemødet. Arbejdsgruppe skal finde frivillige, der vil stå for nogle
søndagsaktiviteter på biblioteket.
Succeskriterie: I den næste brugerundersøgelse skal
flere (dvs. mere en 34%) af bibliotekets gæster opfatte biblioteket som et godt mødested. En gruppe frivillige står for søndagsaktiviteter på biblioteket.
Fokus på aktiviteter for den 7-11 årige
Biblioteket vil gerne udvikle tilbud til aldersgruppen 7-11 år for at tiltrække og fastholde denne aldersgruppe på
bibliotekerne, da det er i den alder børnene på egen hånd kan opleve litteratur og biblioteker. Det gør vi ved en
række workshops og klubtilbud.
Kunstdagene
Lørdag den 25. marts afholder vi to animationsworkshops, der tager udgangspunkt i Klubien-udstillingen og en
tegneworkshop afholdt ugen tidligere på Børnebiblioteket. På workshoppen vil børnene skabe deres egen fantastiske fortælling ud fra tegneseriens univers, og benytte sig af tegnefilmens stilistiske udtryk og virkemidler, når
de skal lave deres egen film. Der vil i alt være max. 48 børn, der kan deltage (fordelt henover de to workshops).
Målgruppen er de 7-11-årige.
Succeskriteriet er, at min. 6 børn deltager pr. workshop og alle får lavet en film.

Byfesten 9.-11. juni
Tre mandage (15:30-17:30) op til byfesten vil 4-5 grupper á 2-3 børn i alderen 9-11 år
komme og deltage i et dokumentarforløb på Biblioteket. De bliver derefter sendt
ud til byfesten den 9.-11. juni og er ”Byfestens dokumentarister”. Hver dag skal
de producere en lille film, der skildrer noget, de har fået øjnene op for eller
finder interessant den pågældende dag. Filmene filmes og klippes samme dag, så de kan publiceres på bibliotekets hjemmeside og FB, samt
på Hillerødpostens web tv og FB. Forløbet afsluttes på biblioteket
mandag den 12. juni, hvor børnene ser hinandens film og fejrer
deres arbejde.
Succeskriteriet er, at der er min. 8 børn, der deltager, og at de
får lavet 1 lille film pr. dag, pr. hold.
Sommerferien
1 uge i sommerferien vil vi afholde en ”turbo-filmskole”, hvor max. 12 børn i alderen 7-11 år kommer alle ugens
fem dage og laver forskellige filmiske øvelser fra kl. 10-14. Forløbet afsluttes om fredagen, hvor de har lavet deres
egen lille film, der får mini-premiere.
Succeskriteriet er, at 6 børn deltager, og at de får lavet min. 1 afsluttende film.
Efteråret – mini-filmskole
14 mandage (kl. 15:30-17:30) fra den 28.8. og frem til den 27.11. (ekskl. efterårsferien) vil der blive afholdt en mini-filmskole for max. 12 deltagere i alderen 8-12 år. De vil komme ugentligt til et kort teoretisk oplæg og efterfølgende praktiske øvelser, der giver dem flere og flere filmiske redskaber, så de til sidst selv kan skrive en kortfilm,
som de efterfølgende filmer, klipper og laver lyd til. Filmene har premiere den 27.11.17, hvor familie, venner og
bekendte er inviteret.
Succeskriteriet er, at min. 10 børn deltager, og at hvert hold laver 1 afsluttende film på min. 5 minutter.
Efteråret – sidste lørdag i måneden
Der arbejdes på at lave en klub for de 7-10-årige som løber henover efteråret. Idéer på tegnebrættet er bl.a. en
skriveklub. Succeskriterie: Max. 10 deltagere.

Delmål 5: Serviceforbedringer i ekspeditionen
Vi oplever, at flere og flere brugere ikke har kontanter, derfor efterspørger de Mobile Pay til betaling i ekspeditionen eller ved køb af drikkevarer ved arrangementer. Vi undersøger mulighederne for at bruge Mobil Pay, og
muligheden for hel eller delvis nedlæggelse af kontantkassen
Succeskriterie: kontantfri betaling for bibliotekets brugere fx Mobile Pay indføres.

Statistik 2016
Udlån:
Materiale udlån: enheder (incl. fornyelser)
Elektroniske udlån: download/streaming
Materialebestand:
Bøger: enheder
Musik: enheder
Film, spil, lydbøger: enheder
Andre materialer: enheder

Besøgstal:
Hovedbiblioteket: 		

310.789

Skævinge Bibliotek: 		

22.798

Lokalhistorisk Arkiv: 		

400

Besøgende på bibliotekets hjemmeside: 		

231.000

Aktive lånere:

Personaleforbrug: 		

33.2 årsværk

(heraf 28 timer beskyttet beskæftigelse, samt 6 timer ugentligt til ATP-biblioteket og 2,5 timer til betjening af
arresten. Udgiften finansieres af de pågældende institutioner)

Arrangementsvirksomhed:
Voksne:

34 arrangementer
Kulturnatten

1684 deltagere 				
2775 besøgende

Børn:

45 arrangementer
Fødselsdag 5årige

1314 deltagere 				
206 gæster

Torsdagscafé:

6 caféer 		

199 gæster

Kurser

18 		

140 deltagere

IT-Café

42		

204 deltagere

Slægtsforskningscafe

18 		

146 deltagere

Workshops/læringsdage for skoleelever

13 		

279 elever

Biblioteket som læringscenter:

Biblioteksorienteringer:
Voksenafdelingen:

14 orienteringer

226 studerende

Børnebiblioteket:

9 orienteringer

211 elever

Sammen er vi Hillerød

14 Fællesspisninger

620 deltagere

Legestue:

42 legestuer

651 deltagere

Læsekredse:

25 læsekredse
200 deltagere.
Læsekredsene mødes 1 gang pr. måned

Udstillinger:

6 udstillinger

Børnehavebiblioteker:

11

Medlemmer af Biblioteksklubben:

2661

245 deltagere i ferniseringer

Åbningstider
Hillerød Bibliotek
Christiansgade 1, 3400 Hillerød
E-mail: bibliotek@hillerod.dk
Telefon 7232 5800
Åbent
Mandag – søndag 		

kl. 7 - 22

Betjening:
Mandag - torsdag		
Fredag - lørdag		

kl. 10 - 18
kl. 10 - 14

Lokalhistorisk Arkiv
Tirsdag				
1. lørdag i mdr.			

kl. 12.30 - 17
kl. 10.30 - 14

Skævinge Bibliotek
Hovedgaden 16 C, 3320 Skævinge
E-mail: bibliotek@hillerod.dk
Telefon 7232 5900
Åbent
Mandag – søndag		

kl. 7 - 22

Betjening:
Mandag og onsdag		
Lørdag				

kl. 14 - 18
kl. 10 - 14

