
Årsberetning 

for de grønlandske 

biblioteker i 2020 
 

 

 

 

 
 

 

 

Nunatta Atuagaateqarfia 

 

Foto af Leiff Josefsen 



 

                                                     Nunatta Atuagaateqarfia  ‧  Årsberetning 2020                                  2 

Indholdsfortegnelse 
 

 

 
Nunatta Atuagaateqarfia 

Forord ...........................................................................................................3 

Bygningsdrift ..................................................................................................4 

Bevilling og økonomi ........................................................................................5 

Aktivitetstal ....................................................................................................6 

Personale .......................................................................................................6 

Organisationsudvikling .....................................................................................7 

PR og formidling .............................................................................................8 

Team oplevelse ..............................................................................................9 

Team Nunarput ............................................................................................11 

Groenlandica ..............................................................................................12 

Team Service ...............................................................................................15 

 

Årsberetning fra kystens biblioteker 

Sisimiut .......................................................................................................19 

Qeqertarsuaq ...............................................................................................20 

Ilulissat .......................................................................................................21 

Grønlands folkebiblioteker ..............................................................................22 

 

                                         

 

 

 

                                                                              Redaktør: Bibliotekschef Elisa Petersen 

       © Nunatta Atuagaateqarfia : Grønlandsk Landsbibliotek, 2021 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     Nunatta Atuagaateqarfia  ‧  Årsberetning 2020                                  3 

Forord 
 

 

 

 

 

De fleste folkebiblioteker i Grønland er lagt sammen med skolebibliotekerne. Qaqortoq, Sisimiut, Nuuk 

og Aasiaat har separate folkebiblioteker. 

Det kan bemærkes, at udlånstallene er faldet som i andre biblioteker i verden. Teknologiudviklingen, 

formidling på utraditionel måde og forskellige former for arrangementer har uden tvivl være med til at 

ændre det.  

Brugen af Nunatta Atuagaateqarfia er dog ikke faldet. Nunatta Atuagaateqarfia får stadigvæk pænt 

besøg af internet- og wifibrugere, avis – og tidskriftlæsere, arrangementsdeltagere og vi bliver også i 

høj grad brugt som mødested. 
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Bygningsdrift 
 

 

Åbningstider 

Året 2020 har på mange måder været et ander-

ledes år for alle, uden undtagelse. Det gælder 

også for Nunatta Atuagaateqarfia pga. Covid-

19. Året har især påvist, at digital kommunika-

tion kan bidrage til fremdrift i forbindelse med 

forskellige opgavetyper.  

Covid-19 kom til Nuuk og offentlige institutioner 

blev pålagt fra Naalakkersuisut at lukke ved 

personligt fremmøde. 18. marts kl. 16 blev vi 

sendt hjem for første gang.  Ansatte blev pålagt 

at arbejde hjemmefra fra 31. marts til 2. april 

samt 7. april til 26. april. 

Nunatta Atuagaateqarfia har åbent mandag til 

fredag kl. 12- 18. Onsdag kl. 10-18 og lørdag 

kl. 11-14. Sommeråbningstider i perioden fra d. 

1. juli til 31. august: Mandag til fredag kl. 13 -

17. Onsdag kl. 10-16. Lørdag og søndag lukket.  

Til kulturnatten lukkede vi om fredagen kl. 15 

og var lukket for udlån lørdag og søndag. 

3 faste lukkedage om året ifm. personaledage. 

Biblioteket lukket pga. dårligt vejr mandag d. 

20. januar kl. 16.30 og torsdag d. 23. januar kl. 

14.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye tiltag 

• Vandrør blev skiftet. 

• Skilt til handicappede ved hovedindgan-

gen blev synligt, handicappede kan nu 

ringe om hjælp til at åbne døren. 

• Kontorplads i kompakten blev flyttet til 

1.sal kontorlandskab 

• Ny brandmelderanlæg efter inspektions-

rapport fra Arssarnerit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunatta Atuagaateqarfia 
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55%

11%

14%

2020

Løn

Vareindkøb

Tjenesteydelser

Bevilling og økonomi 
 

 

Nunatta Atuagaateqarfia var bevilget mio. kr. 15.680. Heraf mio. kr. 2.487 til Groenlandica. 

 

 2018 2019       2020 

Bevilling 15.679 

(heraf 2.487 til 

Groenlandica 

15.630  

(heraf 2.487 til 

Groenlandica) 

15.680 

(heraf 2.487 til 

Groenlandica) 

Forbrug 16.203 15.129 15.284 

 

 

Nunatta Atuagaateqarfias mindre forbrug i 2020 

på 1,5 % kr. 226.000 skyldes ubrugte lønom-

kostninger ved ubesatte stillinger. Stillingerne 

er ofte svært at genbesætte ved fratrædelse. 

Vi måtte bespare 170t.kr. pga. Covid-19 for 

kommende underskud i landskassen efter an-

modning fra IKIN, således vores budget blev til 

sidst 15.510 mio.kr 

De samlede omkostninger og indtægter for 

2020 fordeler sig således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostningsfordeling (Forbrug i kr. 1000) 

 

  2020 % 
 

1 Løn 8.424 55  

2 Vareindkøb 1.761 11  

3 Tjenesteydelser 2.169 14  
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Aktivitetstal 
 

 

Udlån: 19.159 heraf er 4.446 udlån fra eReolen. Materialebestand: 50.800. 

 

 2018 2019 2020 

Udlån 30.023* 25.233* 19.159* 

Materialebestand 56.086 55.884 50.800 

eReolen  2.553 2.600 4.446 

*Udlånstallet er yderligere faldet også pga. Covid-19 lukkeperiode. 

 

Udlån fra eReolen, pr. 1/3-2019:  2020 

e-bøger                                   1262- 1684 

net-lydbøger                            1313- 2656 

podcasts                                    85-   106 

 

I alt:                                       2660    4.446 

 

2020 og der er en nedgang i beholdning og en 

nedgang i udlånstal. Vi kasserede meget i ef-

teråret 2020 og nedgang i udlånstal måske fordi 

vi havde lukket i 5 uger. 

Beholdning: 50.800 materialer. Heraf behold-

ning på grønlandsk: 21.043 

Udlån: 19.159 udlån. Heraf udlån på grønland-

ske materialer: 2.019 

(en difference på 6074 fra 2019) 

eReolen:  

udlån e-bøger: 1684 

heraf vo titler: 1212 bø titler: 472 

udlån netlydbøger: 2656  

heraf vo titler: 1811 bø titler: 845 

udlån podcast: 106 

Udgift på forbrug på eReolen uden licens: 

45.233 kr. 

Filmstriben: 

Udlån: 816 

Udgift på forbrug på filmstriben uden licens: 

14.336 kr. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangarrangement 
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Personale 
 

Nunatta Atuagaateqarfias inklusiv Groenlandica 

personale omfatter en række forskellige fag-

grupper og jobfunktioner, der alle arbejder for 

og understøtter Nunatta Atuagaateqarfia i det 

daglige arbejde med formidling af viden og kul-

tur. Nunatta Atuagaateqarfia personale bestod 

af 16 månedslønnede og 3 timelønnede svaren-

de til 19 årsværk.  

Eva Rosbach Lynge havde 25-års jubilæum d. 

1. juli og pensioneret fra 2021.   

Nu teamleder i Team Nunarput blev ansat. Ny 

kommunikationsmedarbejder blev ansat. 

 

Nedenstående er eksempler på forskellige job-

funktioner på Nunatta Atuagaateqarfia: 

 

 

• Bibliotekschef 

• Bibliotekskonsulent 

• Teamledere 

• Bibliotekarer 

• Biblioteksmedhjælpere 

• Oplevelsesskaber 

• Kommunikationsmedarbejder 

• Administrationsleder 

• Kontorfuldmægtig 

• Overassistent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-års jubilæum 
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Organisationsudvikling 
 

 

• Aftale med Det Digitale  

Folkebibliotek, DDF 

• Filmstriben blev åbent for alle  

i Grønland den 13. januar 

• Biblioteksvederlagsdatabase 

• Lagerlistedatabase 

• Ekstern kommunikationsstrategi  

blev indført 

• Webinar blev sidestillet med  

alm. Kursus 

• Lugtgener fra lånere blev påført i ordensreglerne 

• Kursus for kystens bibliotekarer aflyst pga. Co-

vid-19 

• Deltagelse til IFLA aflyst pga. Covid-19 

• Deltagelse til Danmarks biblioteksforeningsmøde aflyst pga. Covid-19 

• Karrieremesse deltagelse i Ilimmarfik aflyst pga. Covid-19 

• Indstilling til Grønlands Forskningsråd  

• 17 Verdensmål  

 

Marts personaledag 

Personaledag d. 27. marts blev aflyst pga. Covid-19 lukkeperiode. 

 

Oktober personaledag 

Program til personaledagen, fredag den 30. oktober 2020. Den fremtidige strategi 2021-2024 

På personaledagen fik vi positiv feedback fra Hans Peter Poulsen (Sinarsuk). Siden vi sidst har arbejdet 

med visionen, organisationen har fået rigtig godt fundament og er flyttet til meget positivt sted, hvor 

der også har været plads til spørgeskemaundersøgelse i Nuuk.  

 

Kursus og seminar 

• Oplevelsesskaber Chloe B. Volkmann-Christensen deltog til Netværksseminar i Ilulissat 13.-14. maj 

• Elisa Petersen deltog til Bibliotekschefforeningsmøde i Danmark 3.-10. februar   

• Teamleder i Team Oplevelser Kristoffer Tarp Juul var til projektstyringskursus 10.-13. marts 

• Andrea Magnussen var til Arbejdsmiljøuddannelse 17. – 21. august  

• 3 bibliotekarer fra Groenlandica var til webinar den 19. maj om ’Samarbejde i den virtuelle gruppe’ 

 

 

                    

                              

Personaledag 
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PR og formidling 
 

 

Sendte annoncer og meddelelser 

til medierne 

18. februar: Meddelelse i KNR-radio om arran-

gementet Fællessang 

29. april: Meddelelse i KNR Radio om arrange-

mentet Grønlandske bøger fra 2019 

24. maj: Meddelelse i KNR-radio om Otto Sand-

green forfattermarkering 

8.-29. august skilte annonce i KNR-tv om tang-

arrangement 

 

Annoncer i 2020 

Aviser: Antal: 

Sermitsiaq  1 

AG 1 

Suluk 1 fast med website 

Nuuk Ugeavis 14 

Sermitsiaq Online 7 

Facebook annoncer 12 

 

Pressen 

• 15. januar: Elisa om kulturnathistorie. 

 

• 23. januar: Teamleder i Team Nunarput 

Minik Lynge om læseudfordring. Biblioteks-

chef Elisa Petersen om Filmstriben. 

 

• Digteren Yahya Hassan fra Danmark, som 

har været på Nunatta Atuagaateqarfia døde. 

Elisa Petersen skrev om hans besøg i Kalaa-

leq. 

 

• 23. februar: I forbindelse med Nunatta Atu-

agaateqarfias arrangement med titlen ”Læ-

seudfordring 12 bøger på 12 måneder” har 

Minik Lynge været gæst i KNRs morgenradio 

Nunatta Nipaa. 

 

• 20. marts: Elisa i KNR-radio om eReolen og 

om filmstriben 

 

• 15. april: Ivana og Kristoffer i KNR-radio om 

fællessang. 

 

• 30. april: I forbindelse med markeringen af 

Otto Sandgreen har Minik Lynge været gæst 

i KNRs morgenradio Nunatta Nipaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 13. maj: Ivana i KNR Radio om filmvisning 

på NA med dokumentaren Kathrine og spil-

lefilmen Eksperimentet. 

 

• Maj: Nunatta Atuagaateqarfias årlige forfat-

termarkering, hvor vi valgte at markere Ot-

to Sandgreen i år. KNR TV kom og fulgte 

med og kom med i udsendelsen Sineris-

satsinniit. 

 

• 26. august: Ivana i KNR-radio om tangar-

rangement. 

 

• 10. september: Ivana i KNR om læsegrup-

pe. 

 

• 23. september: Elisa i KNR-radio (Nunatta 

nipaa), KNR-radioavis, og Qanorooq om af-

lysning af Kulturnat. 

 

• 29. september: Ivana i KNR-radio vedr. sin 

stilling i Nunatta Atuagaateqarfia (portræt-

interview) 

 

• 15. oktober Minik i KNR-radio (Nunatta 

Nipaa) om læsegruppen. 

 

Sociale medier 

Nunatta Atuagaateqarfias Facebookside 31. 

december 2020 har 2347 følgere.  Der er 699 

flere følgere, siden 31. december 2019 

  

31. december 2020 ’synes-godt-om’ er på 

2165. Der er 541 flere ’synes-godt-om’ siden 

31. december 2019. 

 

Nunatta Atuagaateqarfia offentliggjorde 191 

opslag i hele 2020. 

 

 
Otto Sandgreen jubilæum 
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Team Oplevelse 
 

 

I skyggen af Corona-pandemien  

Team Oplevelsers aktiviteter i 2020 stod på mange 

måder i skyggen af Corona-pandemien, som har be-

virket, at vores arbejde har været underlagt en række 

restriktioner og begrænsninger. Det har først og 

fremmest resulteret i en række aflysninger og udsæt-

telser i særligt marts måned, mens det i april måned 

og fremefter faktisk har fungeret som en positiv kata-

lysator for digitaliseringen af både vores arrangemen-

ter og formidling generelt. Det har derudover betydet, 

at vi har et forøget fokus på at nå ud til flere borgere 

på kysten ved bl.a. at transmittere vores arrangemen-

ter via et LIVE-feed. I bestræbelsen på at nå endnu 

flere, har vi samarbejdet med bl.a. Sermersooq LIVE 

og Kalaallit Illuutaat - Det Grønlandske hus København 

i Danmark. Samlet set står vi styrket, og de mange 

erfaringer og den viden, vi høstede i foråret, bærer vi 

med os videre i vores fremtidige arbejde.  

Den Grønlandske fortælling  

Vores aktiviteter i 2020 har taget udgangspunkt i te-

maet Den grønlandske fortælling og spørgsmålet – 

hvor kommer fortællingen om os grønlændere fra? 

Spørgsmålet har vi forsøgt at besvare gennem fire 

undertemaer, startende med Den mundtlige fortælle-

tradition, hvorudfra fortællingen i Grønland - og i ver-

den - udspringer fra. Derfra arbejdede vi os videre til 

Den skriftlige fortælletradition i april og maj måned, 

Den grafiske fortælletradition i august og september 

måned og helt frem til vore tids primære fortælle-

form, Videofortællingen, i oktober og november må-

ned. Grundet Corona-pandemien har vi desværre 

måtte afvige lidt fra temaet om Den grønlandske for-

tælling, hvorfor det ikke skinner lige stærkt igennem i 

især den sidste halvdel af året. Til gengæld har vi haft 

mulighed for at tage aflyste arrangementer op igen og 

tilføre en række nye arrangementer. 

 

Mere målgruppeorienteret  

I 2020 har vi også haft fokus på, hvordan vi kommuni-

kerer vores indhold bedst muligt til borgere i landet. 

Det har medført, at vi er begyndt at arbejde mere 

målgruppeorienteret, når vi planlægger arrangemen-

ter, tilrettelægger vores fysiske og digitale formidling  

 

 

 

samt vores PR. Denne indsats har bl.a. bevirket, at vi 

har gentænkt den måde, vi udtrykker os på rent gra-

fisk, samt de medietyper vi anvender. På den bag-

grund har vi bl.a. produceret 10 videoer, der dels er 

blevet anvendt på Facebook, dels på vores informati-

onsskærme i biblioteket. I tillæg hertil kan det næv-

nes, at anvender flere kanaler, når vi skal kommunike-

re til borgerne, og vi er særligt opmærksomme på de 

digitale muligheder, der ofte er mere kosteffektive i 

forhold til konventionelle kanaler. Disse indsigter har 

vi samlet i bibliotekets eksterne kommunikationsstra-

tegi for 2020.   

Årskalender for aktiviteter i Team 

Oplevelser 

 

Den mundtlige fortælletradition 

Januar: 

• Kulturnatten:  

o Hinnarik og Frederik 

o NAIP, Amatørteaterforeningen i Nuuk 

o Palleq ældrekor (aflyst)  

Februar: 

• Udstilling: I myternes spor og Fortællerhule  

• Voksen-Ordbanko  

• Filmvisning: Drengen der ville gøre det 

umulige   

• Morgen-Fællessang 

• Fortællerarrangement: Anne Sofie Nielsen   

• Skriveworkshop med Per Bloch og Pivinngu-

aq Mørch 

 

Filmvisning 
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Marts:  

• Udstilling: I myternes spor og Fortællerhule 

• Skriveworkshop med Per Bloch og Pivinngu-

aq Mørch 

• Voksen-Ordbanko  

• Filmvisning: The price of the pole 

• Foredrag med Arnaq Grove (udsat)  

• Aften-fællessang (aflyst) 

 

Den skriftlige fortælletradition 

April:  

• Udstilling: Otto Sandgreen (udsat) 

o I samarbejde med Qeqertarsuaq Muse-

um 

• Familie-Ordbanko LIVE  

• Fortællerarrangement: Aggorraq Lynge (af-

lyst) 

• Nye bøger LIVE  

• Fællessang LIVE  

• Gyseraften LIVE  

• Grønlandske bøger fra 2019 LIVE  

 

Maj:  

• Udstilling: Otto Sandgreens skrivebord  

o I samarbejde med Qeqertarsuaq Muse-

um 

• Aften-fællessang  

• Filmvisning: Dage med Kathrine & Eksperi-

mentet 

• Familie-Ordbanko  

• Oplev tangens verden – fra fjord til bord 

(udsat) 

• Otto Sandgreen jubilæum  

• Flaskepost fra Danmark  

o I samarbejde med Frederikshavn Biblio-

teker  

 

Ferieperioden  

Juni:  

• Udstilling: Sommerlitteratur 

• Brætspilscafé  

• Bamseteater: Berthas sangbog (udsat)  

• Brætspilscafé 

 

Juli:  

• Udstilling: Sommerlitteratur 

• Lav din egen drage  

• Brætspilscafé 

 

Den grafiske fortælletradition  

August:  

• Udstilling: Oplev tangens verden  

• Lav din egen papirbåde 

• Filmvisning: Nuummioq  

• Oplev tangens verden – fra jord til bord  

o I samarbejde med Royal Greenland, De-

partement for Erhverv, Departement for 

jagt, fiskeri og landbrug  

 

September: 

• Udstilling: 101 nominerede til Nordisk Råds 

Litteraturpris  

• Tegneworkshop med Miki Jacobsen  

• Læsegruppe-introduktionsmøde med Hans 

Anton Lynge  

• Forfatterbesøg: Nina Von Staffeldt  

• Læsegruppemøde 

 

 
Flaskepost udstilling 

Videofortællingen 

Oktober:  

• Læsegruppemøde  

• Læsegruppemøde  

• Taseraq Pingajuallu genudgivelse i samar-

bejde med Milik Publishing  

• Bamseteater: Berthas sangbog (Udskudt) 

• Foredrag med Arnaq Grove (planlægning i 

gang)  
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• Forfatterarrangement i samarbejde med 

NAPA: Niviaq Korneliussen og Auður Ava 

Ólafsdóttir 

• Bogsalg  

 

November:  

• Foredrag med Arnaq Grove.  

• Arrangement for voksende om Nordboerne 

af Christian Koch Madsen.   

• Højtlæsning med Jessie Kleemann et LIVE 

arrangement faciliteret af Kalaallit Illuutaat - 

Det Grønlandske hus København.  

• Runejagt udstilling i samarbejde med Norse 

Theme Parks. Fernisering af vægmaleriet i 

børnebiblioteket (planlægning i gang)  

• Familie juleklip 

 

December:  

• Voksen juleklip  

• Runejagt  

• I samarbejde med Katuaq og Norse Theme 

Parks.  

 

 

 

Lav din egen drage 

 
Familie-juleklip 
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Team Nunarput 
 

Året 2020 var et læringssår for Team Nunarput. 

Det skyldes, at Team Nunarput fra d.1.februar 

2020 har fået én ny teamleder. Minik Lynge 

blev ansat som Teamleder i Team Nunarput.  

På grund af covid-19 lukkede NA fra marts til 

slutningen af april. I denne periode arbejdede 

NA personalet hjemme. Selvom det er begræn-

sende at arbejde hjemme kunne de fleste ar-

bejdsområder i Team Nunarput udføres.    

De årlige arbejdsområder i Team Nunarput 

kunne udførtes, såsom: tildeling af biblioteks-

vederlag, konsulentbistand over for folkebiblio-

tekarerne, forfatter markering, årsberetninger 

og rådgivning af indkomne henvendelser.   

Blandt andet på grund af covid-19 er der be-

sparelser i NA. I det her tilfælde blev Team Nu-

narputs bogindkøb også ramt. I de tidligere år 

havde man ellers budgetteret 1,000,000 DDK 

for Team Nunarput. I 2020 blev der reduceret 

til 500,000 DDK. Dette medførte, at man blev 

nødt til at sætte bogindkøb af grønlandske bø-

ger i bero, indtil nyt årsbudget.    

Kursus for bibliotekarer var ellers planlagt til at 

blive afholdt i 2020, men på grund af covid-19 

blev det udskudt til 2021.  

Den afdøde grønlandske forfatter Otto Sand-

green skulle være fyldt 105 år i 2019. I den 

anledning havde NA ellers planlagt at markere 

det, men på grund af andre arbejdsopgaver i 

NA, blev markeringen udskudt til 2020. Selve 

markeringen skulle ellers afholdes i marts i 

2020, men nøjagtig på det tidspunkt nåede co-

vid-19 restriktioner frem til Grønland og marke-

ringen blev nødt til at udskydes til maj måned. 

Under lukkeperioden kunne vidensdeling til 

brugerne udføres. I det her tilfælde kan man 

nævne NA´s anbefalinger af de bøger som kan 

læses i eReolen. Team Nunarput har anbefalet 

nogle af grønlandsksproget bøger som kan læ-

ses i eReolen. De anbefalinger blev lagt ud i 

NA´s facebookside.  

Biblioteksvederlagsprocessen kørte anderledes i 

2020. Årsagen dertil var, at Departementet for 

Uddannelse, Kultur og Kirkes beskæftigelser 

med ankesager der angår biblioteksvederlag 

desværre var forsinket. Dette medførte, at man 

blev nødt til lave reguleringer af den samlede 

udbetaling af biblioteksvederlaget for 2020. 

Tildeling af reguleringer kunne først gennemfø-

res i det nye år 2021.  

Særlige begivenheder i løbet af året: 

Februar:  

6.B. fra folkeskolen Samuel Kleinschmidt (ASK) 

henvendte sig til Team Nunarput om NA kunne 

fremlægge om bøger der omhandler shamanis-

me. Team Nunarput har præsenteret bøger som 

kan udlånes der omhandler inuitiske shamaner 

for 6.B eleverne.  

Marts:  

Gennem NA´s facebookside har Team Nunarput 

anbefalet grønlandsksproget bøger som kan 

læses i eReolen.  

April: 

Via livestreaming gennem NA´s facebookside 

har Team Nunarput anbefalet grønlandskspro-

get bøger som blev udgivet i 2019.  

Juli:  

Efter nedlukning af Eskimoslottet bliver eskimo-

slottets bøger fordelt til de enkelte institutioner. 

NA og GRO var i Eskimoslottet for at samle bø-

ger som NA og GRO ikke har. Team Nunarput 

har samlet grønlandsproget bøger som skal 

indgå som udlånsmaterialer på NA. 

September-oktober:  

Ved samarbejde mellem Team Oplevelser og 

Team Nunarput blev en læsegruppe stiftet. Der 

er blevet besluttet at Kristian Olsens Aajus ro-

man ”Kakiorneqaqatigiit” ”Det tatoverede bud-

skab: roman” (2010) skulle læses i læsegrup-

pen. Som tovholder blev Minik Lynge valgt fra 

Team Nunarput. Tre gange i løbet af september 

og oktober måned blev der afholdt læsegruppe 

som foregik om aften i NA.  

Grønlandske bøger LIVE 
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Team Service 
 

 

I januar 2020 afholdt vi den årlige kulturnat på Nunat-

ta Atuagaateqarfia. I uger før havde en medarbejder 

fra Team Service travlt med at lægge program og sør-

ge for, at programmet blev udgivet på kulturnattens 

hjemmeside. Det er altid en sidste øjebliks-opgave, da 

mange indberetninger om arrangementer fra kysten 

og bygderne først komme ind på selve dagen, så siden 

må opdateres. Vi har en app til Kulturnatprogrammet, 

da vi ikke længere har en trykt udgave af det. 

I år havde vi en dansetrup NAIP. Der blev danset ly-

stigt Kalattuut og senere trommedans. Hinnerik un-

derholdt børn om eftermiddagen. Team Service stod 

for planlægning af vagtskema ved café, indgang og 

trappe. Arrangementet var velbesøgt som sædvanlig. 

Som et nyt digitalt tilbud fik hele Grønland i 2020 ad-

gang til www.filmstriben.dk. Her kan man med en 

internetforbindelse se dokumentar- og spillefilm for 

børn og voksne. Tjenesten kan også benyttes af sko-

lerne i undervisningen. Det er Nunatta Atuagaateqar-

fia som afholder udgifterne til afspilning eller stre-

aming af film fra filmstriben.dk. Team Service har stå-

et for implementeringen af tjenesten. 

Året 2020 var præget af Corona-epidemien, som med-

førte lukning af Nunatta Atuagaateqarfia i 5 uger i 

marts/april. Det var en mærkelig tid, hvor brugerne 

ikke kunne komme på biblioteket og aflevere eller 

låne materialer. Frister for aflevering blev udsat og 

alle gebyrer blev slettet for den periode. 

Bibliotekets ansatte måtte arbejde hjemmefra, og alle 

blev udstyret med en bærbar computer. Dette med-

førte merarbejde for it-administratoren fra Team Ser-

vice, som stod for at opgradere indkøbte computere 

og selve udleveringen af computere til medarbejder-

ne. 

Situationen gjorde, at medarbejderne arbejdede digi-

talt hjemmefra og kun kunne kommunikere via zoom- 

 

 

møder, mails og telefon. Hjemmesiden www.katak.gl 

blev trimmet og opdateret. Nye formidlingsopgaver 

blev hyppigt lagt ud på www.katak.gl  med indslag om 

interessante e-bøger og netlydbøger fra eReolen, som 

brugerne kunne tilgå hjemmefra. De 3 medarbejdere 

fra Team Service streamede i samarbejde med Team 

Oplevelser et indslag på vores facebook-side i lukke-

perioden om nye bøger fra forskellige genrer: Erotiske 

bøger, kriminalromaner, Nye bøger udgivet i 2019 og 

genren LITRPG, Literature Role Playing Game. Indsla-

get havde ca. 350 views. 

Nunatta Atuagaateqarfia åbnede igen for brugerne i 

slutningen af april med retningslinjer for afspritning 

og ”at holde afstand” både for brugere og medarbej-

dere. 

Som følge af lukningen havde vi en nedgang i fysiske 

udlån, men opgang i udlån via eReolen. Indtægten i 

form af gebyrer og erstatninger faldt også i denne 

periode. 

Da biblioteket på Gux, Eskimoslottet er nedlagt, har 

Nunatta Atuagaateqarfia overtaget en del materialer, 

som vi har indgået i vores samling. Det betyder, at vi 

nu også må betjene flere uddannelsessøgende, som 

tidligere blev betjent på Eskimoslottet. 

I løbet af året indkøber Team Service nye bøger, for-

trinsvis på dansk. Selvom vi efterhånden har et ind-

skrænket budget at købe for, synes vi at vi rammer 

rigtigt med de titler, vi indkøber. Det kan vi se på hyl-

den med nye bøger, som bliver tømt, så hurtigt vi kan 

fylde den op. 

Sommermånederne juli og august fulgte vi de ind-

skrænkede åbningstider med kun 4-6 timers åbent 

dagligt for brugerne og lukket lørdag/søndag. Medar-

bejderne brugte arbejdstiden på at gennemgå materi-

alesamlingerne og kassere ikke-brugbart materiale, 

materialer som enten var slidte eller indeholdt foræl-

dede informationer. 

http://www.katak.gl/
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I det tidlige efterår, 2020 havde vi et projekt med ud-

smykning af børnebiblioteket. Vi fik støtte fra Nuuk 

Lokaludvalg til at hyre multikunstneren Miki Jacobsen 

til at male et vægmaleri i børnebiblioteket. Miki Ja-

cobsen afviklede 2 workshops for børn i den forbin-

delse. Børnene tegnede og malede grønlandske dyr og 

fantasivæsener fra den grønlandske mytologi under 

Mikis kyndige vejledning. Vægmaleriet stod færdigt til 

fernisering den 21. november, hvor vi havde et velbe-

søgt arrangement med taler, kaffe og lagkage. 

I uge 42 foretog vi en brugerundersøgelse i Nuuk Cen-

ter for at finde ud af, hvem som benytter Nunatta 

Atuagaateqarfia, og hvorfor brugerne kommer på 

biblioteket. Der er et overtal af mænd i 50 – 60 års 

alderen og kvinder mellem 30 og 40 år med små børn. 

Næsten alle kommer for at benytte vores gratis Wifi, 

men mange angiver også at de kommer for at låne 

materialer eller læse aviser og tidsskrifter. Vi blev 

opmærksomme på at vi skal annoncere vores arran-

gementer både på Facebook og i Nuuk Ugeavis. 

I oktober afholdt vi et 2-dages bogsalg, hvor vi udover 

materialer fra Nunatta Atuagaateqarfia også solgte 

udgåede materialer fra Groenlandica. Bogsalg er altid 

et stort tilløbsstykke og mange borgere fandt vej hertil 

for at købe bøger. 

I november måned stod Team Service for projektet 

”Runejagten” (da Team Oplevelse manglede medar-

bejdere). Runejagten var en slags skattejagt for børn 

med 9 poster, stolper sat ud i og omkring Nuuk cen-

trum. Børnene skulle finde stolperne og nedskrive den 

rune, de fandt og sammensætte et ord ud fra runeal-

fabetet: Ygdrasil. Der var præmier til 3 heldige børn 

med gavekort til Nuuk Center. 

Samtidig med Runejagten viste vi en udstilling, ”Ha-

vets Hemmeligheder”. Udstillingen bestod af effekter 

hentet fra DK i forbindelse med projektet ”The lost 

Norsemen” og handlede om nordboerne og vikingeti-

den.. 

Team Service vil i 2021 arbejde videre med driftsop-

gaver og nye tiltag til formidling gerne i samarbejde 

med brugerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgeskemaundersøgelse 

Runejagt 
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GROENLANDICA  
 

 

Organisatorisk. 

Groenlandicas forpligtigelse i forhold til 

lovgivningen blev gennemgået, efterfølgende 

blev juristen hos IKIN kontaktet for at få 

præciseret og tolket lovgivningen. 

Det har medført ændringer af arbejdsgange og 

forskellige arbejdsopgaver blev præciseret.  

I 2020 blev der ikke afholdt møde med 

biplacerde i Groenlandica, da vi havde behov for 

at sætte rammer for Groenlandicas 

arbejsopgaver før vi inddrog andre.  

Vi vurderede, at det var nødvendigt at holde 

seperate møder indenfor Groenlandicas 

områder. Katalogiserings-, materialevalgs-, 

kommunikationsstrategi-, samt opbygning af 

hjemmesidemøde blev således afholdt separat 

for at lave rammer for de enkelte 

arbejdsområder. 

Groenlandica gennemgik Nunatta Atuagaateqar-

fias personalehåndbog og lavede tilføjelser om 

det specielle forhold at være placeret på Ilim-

marfik. 

 

Katalogisering. 

I 2020 blev i alt 923 materialer katalogiseret 

hos Groenlandica. De er fordelt på følgende 

materialetyper: 95 plakater, 484 bøger, 10 bil-

ledbøger, 3 tegneserie, 50 lydbøger, 1 sam-

mensat (bog/CD), 3 DVD’er, 1 CD, 25 musik 

CD’er, 20 tidsskrifter, 41 postkort, 3 kort, 19 

årbøger, 44 periodika, 1 elektronisk medie, 5 

artikler, 1 spil, 29 grafiske blade, 71 kassette-

bånd, 13 tidsskriftserier, 2 noder, 1 avis og 1 

diverse. 

Løbende rettes der i eksisterende katalogpo-

ster. Vi beriger posterne ud fra de værdier Gro-

enlandica har. Rettelserne kan enten være pla-

cering i dk5, tilføjelse af emneord, indholdsfor-

tegnelse og andet som giver brugerne bedre 

søgninger. 

Musiksamlingens poster blev gennemgået og vi 

valgte ved manuel håndtering at stille musik-

samlingen efter dk5. som tidligere var opstillet 

efter titel. 

Der har været udfordringer med visning af ka-

talogiserede materialer via hjemmesiden.  

 

 

 

 

 

 

Derfor har Elisa og Kirsten besøgt Inlead for at 

gennemgå de felter i katalogiseringsposterne 

som vi ønsker er synlige for brugere. 

Den danske bibliotekslovgivning blev ændret i 

2019. Blandt andet blev DBC, som var statsejet 

blev kommunalejet. Det har medført, at samar-

bejde med DBC om katalogisering af materialer 

på grønlandsk og fra Grønland stoppede. Vi 

havde efterfølgende møder med DBC om frem-

tidigt samarbejde. I slutningen af 2020 havde vi 

ikke fundet en løsning endnu. 

DBC varetog også registrering af ISBN for Grøn-

land indtil 1. jan. 2020. Grønlandske udgivelser 

fik tildelt landekode som en del af Danmark. 

Der har været korrespondance med ISBN-

kontoret i London om overtagelse af ISBN 

Grønland. 

I løbet af 2020 afholdte Groenlandica minikur-

sus i katalogisering af forskellige materialety-

per. Formålet er at katalogisering af forskellige 

materialetyper skal standardiseres i udgangs-

punktet. 

Vi indkøbte udstyr til medierummet fra donati-

onspengene. Udstyret skal tyverisikres og 

rammerne for medierummet skal laves senere. 

 

Brugervenlighed 

For at blive mere brugervenlige ved søgninger i 

Cicero og på hjemmesiden, har vi besluttet at 

udfase nogle opstillinger og at sammenlægge 

forskellige materialetyper i samme opstilling.  

Materialer i biblioteksrummet som var over 30 x 

30 cm. fik egen reolplads.   

Materialer i Eksemplar 2 samlingen som fysisk 

står i Nunatta Atuagaateqarfia blev revideret og 

der blev oprettet en mere tydligere opstilling. Et 

eksemplar af hver musik-, lydbog- og filmudgi-

velse blev også sendt til Eksemplar 2 samlingen 

for at sikre materialerne. 

Vi indkøbte et tegningsskab til opbevaring af de 

katalogiserede plakater. 

Bogsalg hos Groenlandica har gennem flere år 

været et tilløbsstykke, men vi valgte at stoppe 

med at lave bogsalg, da det modsiger stedets 

formål med bevaring af grønlandsk kultur. Vi 

valgte også at indstille udvikling af kystlister, da 

der var for få tilslutninger. Kystlister blev lavet  
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af de materialer som Groenlandica har modta-

get af enkeltpersoner, som folkebibliotekerne i 

Grønland kunne arve – gratis. 

 

Skiltning i biblioteksrummet. 

Der blev lavet skilte i biblioteksrummet på 3 

sprog. Skilte som skal hjælpe brugere til at fin-

de rundt i biblioteket, men også skilte om god 

adfærd på biblioteket. 

 

Åbningstider og lukkedage. 

I 2020 blev der lavet en undersøgelse om be-

søgstal om onsdagen, hvor vi havde åbent indtil 

17.00. På baggrund af for få besøgende i tids-

rummet 16.00-17.00, ændrede vi lukketiden fra 

klokken 17.00 til 16.00 i september 2020.  

18. marts blev personalet på Groenlandica 

hjemsendt og arbejdede hjemmefra indtil 27. 

april 2020 grundet Covid-19. Reserveringer og 

lån af Groenlandicas materialer var ikke muligt.  

Hele juli måned havde Ilisimatusarfik låst ho-

veddøren. Groenlandicas brugere havde mulig-

hed for at reservere Groenlandicas materialer 

og hente dem på Nunatta Atuagaateqarfia.  

Ilisimatusarfik besluttede 3. august at hoveddø-

ren til Ilisimatusarfik skal være låst. 28. sep-

tember blev der opsat en dørklokke ved Ilisima-

tusarfiks hoveddør, som giver brugere mulighed 

for at komme ind. 

 

Kulturnat 18. januar 2020 

På Kulturnatten havde Groenlandica en udstil-

ling med temaet ”Fra manuskript til udgivelse”. 

Vi lavede rundvisning i Groenlandicas sikrede 

magasin og særsamlinger med særlig fokus på 

Herrnhut-missionær og sprogforsker Samuel 

Kleinschmidts håndskriftssamling.  

Ilisimatusarfik afholdte arrangementer med 

temaet Nordlys, og vi lavede en udstilling om 

nordlys. Der var både ældre og nyere materia-

ler, alle kunne lånes med hjem. I hvert mate-

riale var et bogmærke med nordlys som design.  

 

Udstillinger 

Formålet med Groenlandicas udstillinger er at 

vise mangfoldigheden i Groenlandicas materia-

ler, samt at motivere brugernes nysgerrighed 

og stimulere deres lyst til at låne materialer 

med hjem, det være sig ældre og nye materia 

ler. Løbende udstillinger af ny-indgåede bøger - 

både nye og gamle udgivelser, til udlånsbrug og 

til nationalsamlingen. Glasmontren er aflåst, da 

materialerne ikke er til udlån. Vores løbende 

udstillinger af udlånsbøger, er kortvarige, da 

brugere skal have mulighed for at låner materi-

alerne med hjem. Nogle af de større udstillinger 

blev fremvist på Groenlandicas Facebookside 

 

Alle udstillinger, store som små præsenteres 

der om, på en søjle nær indgangen til biblio-

teksrummet.  

 

Tema – udstillinger i 2020: 

Ilinniarfissuaq 1845-2020: 175-års jubilæum 

I anledning af Ilinniarfissuaqs 175-års jubilæum 

var der udstilling af materialer der viser tiden 

fra seminariets opstart i 1845 og op til i dag. 

Materialerne bestod af jubilæumsbøger, års-

skrifter og beskrivelser af Ilinniarfissuaqs udvik-

ling.  

Skiltet bestod af en collage af billeder fra Ilinni-

arfissuaq i 18- og 1900-tallet lånt fra 

www.arktiskebilleder.dk. På Facebooksiden blev 

denne udstilling også vist og med et # til Insti-

tut for læring.  

 

Byg og bo i Arktis 

I glasmontren blev der udstillet litteratur om 

byggerier i Grønland.  

Materialerne bestod af bøger med byggetegnin-

ger i og bøger om de forskellige typehuse som 

er blevet bygget i Grønland gennem tiderne.  

 

Camp Century: mellem kold krig og klimaforsk-

ning 

Der blev udstillet rapporter og bøger i glasmon-

tren om og fra Camp Century som findes i Gro-

enlandicas nationalsamling og i den videnska-

belige samling.  

På Facebooksiden blev der linket til to artikler 

fra Atuagagdliutit, som man kan læse på 

www.aviisitoqqat.gl De to artikler handlede om 

anlæggelsen af ”byen” under indlandsisen og 

om mandskabet i ”byen” på knap 7000 mand 

fordelt på meget få kvinder.  

 

I myternes spor 

I plexiglaskuben blev Maria Bach Kreutzmanns 

bog: Bestiarium Groenlandica og tegninger af 

grønlandske mytevæsener sat i fokus. Andre 

bøger med myter og sagn fra Grønland som er 

til udlån, blev også udstillet.   

Shamaner i Grønland 

Udlånsbøger om shamaner og shamanisme i 

Grønland blev lagt i udstillingstårnet.  

Der var udstillet billeder af grønlandske shama-

http://www.arktiskebilleder.dk/
http://www.aviisitoqqat.gl/
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ner fra www.arktiskebilleder.dk  

På Facebooksiden blev der linket til et scan af 

bogen Pok fra 1857 fra Det Kongelige Bibliotek, 

som handler om Pooq og Qiperoqs rejse til 

Danmark og en ordkamp mellem en præst og 

en grønlandsk shaman. Ligeledes blev der hen-

vist til en nyere udgave af bogen fra 1973, som 

kan lånes.   

 

Filmatiseringer i Arktis  

I udstillingstårnet blev der udstillet udlånsbøger 

i form af udgivne filmmanuskripter og bøger om 

film og dokumentarfilm i Arktis. Der var for ek-

sempel udstillet drejebogen fra den danske film 

Qivitoq fra 1956 og filmmanuskriptet til filmen 

Lysets hjerte.  

 

Nye donationer til Groenlandica 

I et udstillingstårn har vi udstilling med nye 

donerede materialer, som er til udlån. Donatio-

nerne varierede mellem fag- og skønlitteratur. 

Groenlandica modtager engang imellem bogdo-

nationer, som indgås i nationalsamlingen og i 

den videnskabelige samling, hvis der mangler 

eksemplarer. 

 

Sundhedskampagner og sygdomsbekæmpelse 

I et af udstillingstårnene havde vi ældre og nye 

materialer til udlån udstillet. Materialerne var 

kampagnematerialer og bøger om sygdomme 

og behandlingen af disse. Udstillingen udsprang 

af den nuværende pandemi, Covid-19.  

 

Jul 

Årligt udstiller Groenlandica jule-relaterede ma-

terialer. Det er materialer til udlån, og de består 

af mange forskellige materialer. 

 

PR 

I årets løb har vi i Groenlandica arbejdet med at 

gøre vores samlinger mere synlige og lettere 

tilgængelige.  

Vi har opdateret vores hjemmeside og gjort 

teksterne mere fokuserede, for at skabe større 

brugervenlighed og for at give en bedre bruger-

oplevelse. I forbindelse med kulturnatten 2020 

har vi eksempelvis produceret introducerende 

tekster til vores specialsamlinger, så brugeren 

har nemmere ved at danne overblik over sam-

lingen og søge materialer frem. 

Samtidig har vi produceret opslag på Facebook, 

som skal bidrage til at styrke vores brugeres 

egne søgekompetencer, som en form for ’hjælp 

til selvhjælp’. Vi har henvist til den digitale 

guide i dk5, https://dk5.dk/, som beskriver, 

hvad numrene på bogryggene og reolerne i bib-

lioteket betyder. Den findes desværre kun på 

dansk, men der hænger en plakat på grøn-

landsk i biblioteket på Ilimmarfik med forklarin-

ger på nogle af tallene. Desuden har vi gjort 

opmærksom på, at brugerne har mulighed for 

at finde og downloade artikler om Grønland på 

www.tidsskrift.dk. 

På Facebook har vi også løbende informeret om 

materialer, der er blevet katalogiseret og søg-

bare. Blandt andet en ganske unik filmplakat til 

Aqqaluk Lynges og Per Kirkebys dokumentar-

film Da myndighederne sagde stop fra 1972.  

Udover at skabe digital synlighed, har vi også 

arbejdet aktivt med at udvide samlingerne i 

Groenlandica. 

Vi har fået et godt samarbejde om pligtafleve-

ring med blandt andet Grønlands Erhverv, 

Grønlands Nationalteater, Nuuk Kunstmuseum 

og mange flere. Virksomhederne har beriget 

samlingerne med erhvervstidsskriftet Aurora, 

adskillige plakater og kunstbøger, udstillingska-

taloger, postkort, pjecer, bykort og. Ved at af-

levere de meget forskellige typer udgivet mate-

rialer, som de er forpligtiget til, er de med til at 

sikre en nuanceret kulturarv for eftertiden. Det 

er samarbejde, som vi håber, vil fungere som 

forgangseksempel for vores fremtidige arbejde 

med pligtaflevering. 

Groenlandica samlingerne er i år også blevet 

udvidet gennem donationer. For eksempel har 

vi modtaget tre bøger med forskningsformidling 

og fotoværker om den grønlandske slædehund 

på både grønlandsk, dansk og engelsk, samt tre 

pjecer og en plakat fra Qimmeq-projektet. Alle 

materialerne er nu tilgængelige for vores bru-

gere. 

 

 
Kulturnat 

http://www.arktiskebilleder.dk/
https://dk5.dk/?fbclid=IwAR22YZwmxLPqQp6FVNcdS3LLUCenn6y5tDZfDOHkVYQFNXotHIr6HfbpKlw
http://www.tidsskrift.dk/?fbclid=IwAR1wA1vLh2oK6v6bwSxylmX5SROLTnD39np2WW1aCosfCgtJzGjVUT8106Q
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Årsberetning for 

kystens biblioteker 
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Sisimiut 
 

 

Åbningstider 

Vintersæson: Mandag & Torsdag kl. 10-12 &13-18 

Tirsdag & Onsdag kl. 10-17 

Lørdag kl. 11-13 fra 1. oktober til 31. marts.  

 

Sommersæson: Mandag & Torsdag kl. 10-17 

Tirsdag & Onsdag kl. 10-16. 

 

Personale 

Personalet består af en ledende bibliotekar, to deltidsbibliotekarer på timeløn. 

 

Udlån, bestand og bevillinger 

Udlånet af alle bøgerne udgjorde i alt 4.160. Bogbestand var på 18.819. Det 2 computere er blevet   

benyttet af 1.232 besøgende og 1.528 har benyttet wi-fi. Besøgstallet var på 6.543 

Bevillingen var på kr. mio. 1.297 

 

Indkøb af bøger og lign. 

Indkøb af bøger og konsol sker ud fra gennemlæsning af materialevurderinger, nyhedslister og lign. En 

gang om måneden bestilles der nye bøger. 

 

Aktiviteter 

I forbindelse med at byen fejrede kulturnatten den 18. januar 2020 havde biblioteket åben fra kl. 17-

21, hvor der var bogsalg af kasserede bøger og tidsskrifter fra 2018. I anledning var der kaffemik. 

Besøgstallet var på 180. Kulturnatten blev også fejret i Kangerlussuaq’s bibliotek. 

 

Coronavirus 

Så vidt vi alle ved det er året 2020 hvor den smitsomme virus melde sin ankomst. Da der blev 

konstateret i Nuuk lukkede flere arbejdspladser i Grønland, således lukkede Biblioteket for brugerne fra 

den 23. marts, men personalet fortsætte med at arbejde. Fra den 14. april blev der igen åben for 

brugerne med restriktioner og retningslinjer p.g.a. covid 19.   

 

Bibliotek´s system                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vores bibliotekssystem hedder Bibliomatik. Begge vores skoler er tilsluttet til vores server via Lan link. 

Biblioteket i Kangerlussuaq har forbindelse til Bibliomatik via internet.  

Der er to computere med internet forbindelse og wi-fi som benyttes gratis. 

 

Bygder og skolebibliotekerne 

Bygderne Kangerlussuaq og Sarfannguaq har deres udlån fungeret normalt. Bygden Itilleq har ikke 

haft en fast åbningstid for biblioteket. Men i forbindelse med at fritidsklubben havde åben, så har man 

haft åben for udlån. 

 

Skolebibliotekarerne kontakter os, når de er i tvivl om noget eller har spørgsmål. 

 

Dorthe Olsen 

Ledende Bibliotekar 
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Qeqertarsuaq 
 

 

Personale 

Ledende Skole-/Folkebibliotekar Rebekka Enø Fly 

 

Åbningstider 

Mandag – fredag kl.: 13:00-16:00 og onsdage kl.: 15:00-18:00 

Biblioteket havde sommerlukket fra d. 20. juni til 9. August. 

Biblioteket lukkede for udlån i april 2020 pga. systemskift, imens er biblioteket åbent fra 8 til 16 i alle 

hverdage. 

 

Udlån, materialebestand og bevilling 

I år 2020 udgjorde vores bestand ifølge Dantek Bibliomatik’s statistik 8.907 stk. og antal udlån udgjor-

de 113. Nettotilvækst 0. Samlet bevilling for 2020 udgjorde 207.000kr. heraf 27.000kr. til bogkøb. 

 

Aktiviteter 

- Kulturaftenen blev holdt i samarbejde med skolen d. 18. januar fra kl. 13-15. 

- Påskeklip med maling af æg. 

- Klassetrinene blev bedt om at aflevere alle materialer i april. 

- Nye møbler til billedbøger, ny sofasæt og skrank. 

- Wifi bruges og tidskrifter er begyndt at ankomme. 

- Skolen fik udskiftet vinduer, også i biblioteket. 

 

Bibliotekets system 

Vi overgår fra Dantek Bibliomatik til Cicero LMS. Alle materialer fik skiftet stregkodemærker, så de ikke 

viser LL-numre i Cicero. Alle bøger fik en label på indersiden og ydre labels fjernet, alle samtlige mate-

rialer 

stemples, repareres og renses inden indskrivning.  

 

Bestand af bøger 

Manual optælling af bøger viser vi har 4.433 stk. materialer. Så mistanken om at Bibliomatik ikke viser 

sande tal var god nok. Jeg køber stadig ind til alle litteraturafdelinger. 

 

Endvidere 

Desværre har jeg ikke kunne opholde mig på skolen under sommerferien, da skoleinspektøren insiste-

rede på sommerlukning trods transitionen til Cicero. Så Biblioteket har været lukket for udlån siden 

april, det går langsomt fordi jeg er alene med opgaverne. Endvidere overgår vi fra at være kombi-

bibliotek til et folkebibliotek og flytter ud i år 2021, ud af skolens arealer og ned til vores egen bygning 

når det er færdigrenoveret. Det har taget lang tid med udskiftning af stregkode-mærker og biblioteket 

ser nu mere indbydende ud efter kassering og organisering af materialer. Lånere er begejstret for de 

nye møbler og tidskrifter. Vi kan dog endnu ikke udlåne materialer, men lånere kan opholde sig i bibli-

oteket fra 8-16 i alle hverdage og læse, bruge Wifi eller hygge. 

Vi glæder os til at genåbne! 

 

 

Årsberetning udarbejdet af Ledende Skole-/Folkebibliotekar 

Rebekka Enø Fly 
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Ilulissat 
 

 

Årsberetning 2020 for Ilulissat Kommune – og skolebibliotek 

Avannaata Kommunia 

 

Året 2020 er gået fint. Vi har været relativt fint besøgt på trods af Corona. Vi måtte jo lukke en måned 

på grund af Coronaen og efter genåbning gik der et par måneder før vores besøgstal var normale igen. 

På kulturnatten holdt vi åbent, hvor vi holdt kaffemik og internetcafe´. Der blev også solgt kasserede 

bøger. 

I Efteråret lykkedes det endelig at komme på bygdetur. Det var godt at komme ud og se i hvilken for-

fatning bibliotekerne var. Nu ved vi her på hovedbiblioteket, hvilke mangler og behov der er, så vi bed-

re kan hjælpe dem herfra.  

Åbningstiderne her hos os er: 

sommeråbent (01.05 – 01.10) tirsdag, onsdag og torsdag 15.00 – 20.00 

vinteråbent (01.10 – 01.05) mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 15.00 - 20.00 

Personalemæssig har det for en gangs skyld været stabilt. 

Vi er to deltidsbibliotekarer og en ledende bibliotekar, som på skift passer udlånet. 

Vores bibliotekssystem er stadigvæk BiblioMatik, som skulle have været skiftet i 2020, hvilket desvær-

re ikke lykkedes på grund af indkøbsstop 

 

Historisk oversigt over budget, bevilling og faktisk forbrug til bog – og inventarindkøb 

 

Kommentarer til diagrammet: Når man kigger på vores samlede forbrug til bogkonto og andet ma-

teriale for  2020, ses en tydelig nedgang i forbruget i forhold til 2019. Dette skyldes 2 ting. Den pri-

mære og største grund til nedgangen skyldes, at vi sparede på bogindkøb for at kunne lave en ompla-

cering for at få råd til at skifte udlånssystem fra BiblioMatik til Cicero. Da vi i efteråret var klar til at 

sætte det i gang indførte kommunen indkøbsstop, så det blev ikke til noget. 

Den anden og ikke helt uvæsentlige grund til nedgangen skyldes at kommunen har skiftet økonomisy-

stem fra winformatik til ERP-prisme. Dette indebærer, at vores leverandører skal lave nye fakturer til 

os for at vi kan betale dem. Det er en proces der tager lang tid, så vi har en del fakturer fra 2020 der 

endnu ikke er betalt. 

Årsberetning er udarbejdet af ledende bibliotekar 

John Eisner 
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Ukiumoortumik nalunaarusiani skemani 

nalunaarutit ataatsimoortinneqarnerat 2020 

 

Akunnaaq: 

Atuakkanik atorniartarfiup aqutsisuata aqqa 1.1.2020t-imi: 

Ledende bibliotekar pr. 1.1. 2020:  Jens Peter Olsen 

 

Iginniarfik: 

2019-imi uninnikuuvoq takkuttuerummat. 

 

Kitsissuarsuit: 

Qarasaasiat sulisunut qassiuppat? 

Ole Reimerip Atuarfiata pii atorneqartarput 

Atuakkanik atorniartarfik nammine pisaarsinnaaguni qujanassagaluaqaaq 

Ukioq kingulleq ammanngillattaavunga napparsimallunga sulinngillattaanik pissutigalugu. Ukioq 

kingulleq malunnartumik atuakkanik atorniartartut ikileriarnikuupput. 

 

Niaqornaarsuk: 

Innuttaasunut septemberimiit maj tungaanut ammasarpoq. Ataasinngornikkut nal16.00-18:00. 

Atuartut ullut 14-ikkaarlutik atuarnermi nalaani atorniartarput. Ataatsimoorussaavoq nunaqarfiup 

atuarfiullu atorniartarfia. 

2019-mi 2020-milu aningaasat atorneqarsimasut takusinnaannginnakkit ilanngutinngilakka. 

Qaraasiat atorneqarneq ajorput atuisunit. 

Atuakkanik atorniartitsisartut nikerartarput 2020-21-mi Agenthe Søholm. 

Atuakka atorneqarsimasut amerlassusaat 2020 septemberimiik kisitaapput. 

 

Qasigiannguit: 

Bemærk skolebibliotekets åbningstider ændrer altid efter skemalægning for skoleårets skift.   

 

Biblioteksstatistik til UVM malillugu taama kisitsisitaqarpoq).  

Oqaatigiumasat: 

Dantek Bibliomatik matummat kisitsisitaleruminaakkaluarpoq. Tassunga suli atasut qanoq pineqarniar-

pat? Atuakkat nutaat registrererneqartartut takusinnaajunnaanikuuvagut atuakkap imaa kikkunnullu 

naleqqunnersoq pillugu (m.gul-farvet markeret). 

 

Tasiusaq (Upernavik): 

Inersimasunut atorniartannginnermut peqqutaavoq covid 19 atuunnerani avammut Atuarfik matoq-

qanikuugami.            

 

Upernavik: 

Vores udlånings pc virker ikke og support fra Avannaata Kommunea har eller prøvet. 

Skolebibliotek der kommer klasserne klassevis hver 14. dag. 

Har fået regnskabssystem, kan ikke se bevilling og forbrug. 

Ukioq manna iluaq nammineq nutaanik tikerartitsigatta, kiisalu Sermitsiaq AG e-Avisi pissarsiarigatsigu 

Oqaatigerusutat: Kontoudtog juli august-ip naaneranut taamaallaanngooq imaqarami 2020-p 

naaneranut takusinnaanngilanngooq /iflg.fritidsinspektør. 

420 Kombi-bibliotek     ataatsimoorput.  

(Atorneqartut taama amerlatigingunanngikkaluarput. 
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Upernavik Kujalleq: 

Atuakkanik atorniartarneq atuarnerlu annikillinikuugami, taamaattumik qanoq 

orniginarsarneqarsinnaanera eqqartorneqartariaqaraluarpoq. Inuss. Ole Kristensen atorniartitsisoq. 

 

Aappilattoq (Upernavik): 

Coronavirus aallartinnerata nalaani matoqqanikuuvugut. Atuartut ilai Atuakkanik atoratik 

atuaannarsinnaasarput imaluunniit isiginnaaginnarsinnaasarput. Folkebiblioteket 2020-mi 

inuttaqannginnami ingerlanikuunngilaq. 

 

Aasiaat: 

Oqaatigiumasat: 

Meeqqat atuanngiffeqarneranni ukioq manna innuttaasunut ammartarnerput nal. 10:00-miit 

aallartittassaq. Atuarneq aallarteqqikkaangat nalinginnaasumik ammartarnerput aallarteqqittassaaq. 

(Atuanngiffiit nalinginnaasut aammalu sapaassuarni atuanngiffiit eqqarsaatingaangut) 

 

Qarasaasiat atuisunut qassiuppat? 

Qarasaasiat qassiuppat:2 (covid 19 pissutingalugu ataaseq matoqqatinneqarallarpoq inuit imminnut 

qanippallaarnissaat pillugu) 

Oqaatigerusutat: 2020-mi pisiniarsinnaanerput covid 19 pissutaalluni  killilersorneqarnikuungami. 

Oqaatigiumasat: 

Ajoraluartumik liste-mik anillatitsisinnaannginnatta innuttaasunit atuakkat atorneqarsimasut 

qassiunersut nalunaarutinginngilagut 
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Grønlands folkebiblioteker: Nøgletal 2020

NA 18.326

Groenlandica 18.326

Qaanaaq 4 646 10.000 6.273 497 731 1

Upernavik 4 1.092 914 2

Aappilattoq 161 57 1

Innaarsuit 1 159 35 1

Kangersuatsiaq 140 1

Nuussuaq 191 1

Upernavik kujalleq 201 40 1

Tasiusaq 254 444 1

Qeqertarsuaq 15 839 207.000 4.433 113 27.000 1

Qasigiannguit 6 1.081 100.000 1.871 420 70.000 3

Aasiaat 30 3.069 108.000 49.911 2

Akunnaaq 8 64 34.000 2.172 8 29000 1

Kitsissuarsuit 4 60 45.000 2.500 815 27000 1

Iginniarfik Lukket 74 1

Niaqornaarsuk 2 240 5.424 135 1

Sisimiut 30 5.582 1.297.000 18.819 4.160 249.000 3

Kangerlussuaq 508 6.771 214 1

Sarfannguit 96 26 1

Itilleq 89 1

Qaqortoq 26 3.050 1.181.000 16.435 2788 74.500 2

I alt 130 54.248 2.982.000 64.755 10.609 527.142 27
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Inuisa amerlassusiat / Indbyggertal:

GS-imiit 1.1.2019 / fra GS 1.1.2019

*Paasissutissat tutsuiginanngillat/upålidelig pga. ny system
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