
Figur 1 Miki Jacobsen ”Fra mytologiens verden”, vægmaleri i børnebiblioteket, 2020 
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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 wifi-brugere, avis – og tidskriftlæsere, 

arrangementsdeltagere og vi bliver også i høj grad brugt som mødested. 
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Bygningsdrift 
 

Åbningstider 

Året 2021 har på mange måder været 

et anderledes år for alle, uden undta-

gelse. Det gælder også for Nunatta 

Atuagaateqarfia pga. Covid-19. Året 

har især påvist, at digital kommunika-

tion kan bidrage til fremdrift i forbin-

delse med forskellige opgavetyper.  

Covid-19 kom til Nuuk og offentlige 

institutioner blev pålagt fra Naalak-

kersuisut at lukke ved personligt 

fremmøde. Lukket fra 22.05.2021                   

pga. Covid-19 til og med 29.05.2021. 

24.11.2021 lukket og åbnet 2 gange 

pga. strømsvigt ca. kl. 10:30 og kl. 

13:10 

Groenlandica lukket d. 30.03.2021 

kl.11:45 pga. Vejret 

Nunatta Atuagaateqarfia lukket d. 

23.11.2021 kl.17.00 pga. vejret.  

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.  

Kulturnatten afholdes ikke for første 

gang, det er pga. Covid- 

19. Beslutningen blev taget siden sep-

tember 2021. 

 

3 faste lukkedage om året ifm. perso-

naledage.  

 

Nye tiltag 

• Nye overfaldsalarm 

• Nye bæredygtigt muleposer og poser 

• Ny brandanlæg  

• Ny brandinstruks 

• Vinduerne blev blændet til Groenlandi-

cas brandsikre lokaler i Nunatta Atua-

gaateqarfia 

• Nunatta Atuagaateqarfia blev medlem 

til CSR Greenland 

• Nunatta Atuagaateqarfia indstillede 

Karen Ramsøe til Sprognævn 

Figur 2 Nunatta Atuagaateqarfia 
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Bevilling og økonomi 
 

Nunatta Atuagaateqarfia var bevilget mio. kr. 15.680.  

Heraf mio. kr. 2.487 til Groenlandica. 

 

 2019 2020 2021 

Bevilling 15.630 

(heraf 2.487 til 

Groenlandica) 

15.680  

(heraf 2.487 til Groenlandica) 

15.680 

(heraf 2.487 til Groenlandica) 

Forbrug 15.129 15.284 15.284 

 

Nunatta Atuagaateqarfias mindre forbrug i 2021 på kr. 240.000 skyldes ubrugte løn-

omkostninger ved ubesatte stillinger. Stillingerne er ofte svært at genbesætte ved 

fratrædelse. 

 

De samlede omkostninger og indtægter for 2021 fordeler sig således: 

 

Omkostningsfordeling (Forbrug i kr. 1000)

 

 

  2021 % 
 

1 Løn 8.453 54  

2 Vareindkøb 1.832 11  

3 Tjenesteydel-

ser 

2.432 15  

54%

11%

15%

2021

Løn

Vareindkøb

Tjenesteydelser
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Aktivitetstal 
Udlån: 16.344 heraf er 5.891 udlån fra eReolen. Materialebestand: 56.942 

 

 2019 2020 2021 

Udlån 25.233* 19.159* 16.344* 

Materialebestand 55.884 50.800 56.942 

eReolen  2.600 4.446 5.891 

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

 

 

 

 

 

Udlån fra eReolen 2021: 

e-bøger                                   1936 

net-lydbøger                            3780 

podcasts                                  175 

 

I alt:                                       5.891 

 

2021 og der er en stigning i beholdning 

og en nedgang i udlånstal. Nedgang i 

udlånstal måske fordi vi havde 

lukkeperioder under Covid-19. 

Beholdning: 56.942 materialer. Heraf 

beholdning på grønlandsk: 20.542 

Udlån: 16.344 udlån. Heraf udlån på 

grønlandske materialer: 2.170 

 

 

 

 

eReolen:  

udlån e-bøger: 1936 

heraf vo titler: 1428 bø titler: 508 

udlån netlydbøger: 3780 

heraf vo titler: 2613 bø titler: 1167 

udlån podcast: 175 

heraf vo titler: 173 bø titler: 2 

 

Udgift på forbrug på eReolen uden 

licens: 46.068 kr. 

Filmstriben: 

Udlån: 1355 

Udgift på forbrug på filmstriben uden 

licens: 21.200 kr.
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Personale 

Nunatta Atuagaateqarfias inklusiv Gro-

enlandica personale omfatter en række 

forskellige faggrupper og jobfunktioner, 

der alle arbejder for og understøtter Nu-

natta Atuagaateqarfia i det daglige ar-

bejde med formidling af viden og kultur. 

Nunatta Atuagaateqarfia personale be-

stod af 16 månedslønnede og tre time-

lønnede svarende til 19 årsværk.  

Ansættelser i 2021: Teamleder for Team 

Oplevelser. Kommunikationsmedarbej-

der. Bibliotekar/IT administrator. Afde-

lingsleder i administrationen.  

Ubesat stilling som teamleder i Team 

Service. 

 

Nedenstående er eksempler på forskel-

lige jobfunktioner på Nunatta Atuagaa-

teqarfia: 

 

• Bibliotekschef 

• Bibliotekskonsulent 

• Teamledere 

• Bibliotekarer 

• Biblioteksmedhjælpere 

• Oplevelsesskaber 

• Kommunikationsmedarbejder 

• Administrationsleder 

• Kontorfuldmægtig 

• Overassistent  

TNI-lærling startet i oktober 2022  
 

Organisations-
udvikling 
Vision 2021 - 2024 

Et åbent Nunatta Atuagaateqarfia, der 

er brugerinddragende og udvikler per-
sonlig nysgerrighed, læselyst og frem-

mer kulturel indsigt. 
 

(Anvender nogle af FN’s 17 verdensmål 
som redskab til) 

 

 

Nr. 3 Trivsel og sundhed  

Nr. 4 Kvalitetsuddannelse 

 

Blev valgt, som fokuspunkter.  

Designmanuel blev godkendt. 

Facebookstrategien blev godkendt.  

Marts personaledag 

Personaledag d. 26. marts med Hans Pe-

ter Poulsen fra Sinarsuk. Personalet 

havde gruppearbejde og præsentationer 

til målsætningerne til den nye vision. 

November personaledag 

Program til personaledagen, fredag den 

4. november 2021 holdt vi kursus om 

ensartet service/konflikthåndtering med 

brugerne. Kursusinstruktøren var Kath-

rine Andersen, KATRI. Dialog om episo-

der på Nunatta Atuagaateqarfia, hvad er 

årsagen mon ved disse hændelser og 

egen konfliktreaktion. Fra vores hverdag 
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til det videre arbejde reflekterede vi med konfliktnedtrappende kommunikation, as-

sertion (jeg sprog), konflikttyper, konfliktstile, forebyggelse af konflikter og hand-

lingsplan med hvordan vi håndterer mere ens.  

 

Kursus og seminar 

• Charlotte Juul Olsson var til grønlandskundervisning 

• Minik Lynge var på lederuddannelses kursus 

• Webinar for folkebibliotekarer i Grønland 

 

 

PR og formidling 
Sendte annoncer og meddelelser til medierne 

 

Annoncer i 2021 

 

 

 

 

 

Pressen 

• Pressemeddelelse i september om aflysning af kulturnatten pga. Covid-19 

• Elisa Petersen var i KNR-radio om E-reolen og Filmstriben under nedlukning pga. 

Covid-19 

• Qanorooq havde indslag om aflysning af kulturnat. 

• Elisa Petersen blev interviewet i radioavisen om aflysningen af kulturnatten. 

• Under markeringen af Augo Lynges roman på Nunatta Atuagaateqarfia deltog  

Minik Lynge fra Nunatta Atuagaateqarfia i KNR’s direkte udsendelse som hedder 

Illeq d. 28. oktober 2021. 

 
Sociale medier 

Nunatta Atuagaateqarfias Facebookside 31. december 2021 har 2461 følgere. Der er 

114 flere følgere, siden 31. december 2020. 

  

31. december 2021 ’synes-godt-om’ er på 2267. Der er 102 flere ’synes-godt-om’  

siden 31. december 2020.

Aviser: Antal: 

Sermitsiaq  3 

AG 1 

Suluk 2 

Nuuk Ugeavis 22 

Sermitsiaq Online 7 

Facebook annoncer 3 
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Team Oplevelse 
Året startede med en del familie- og 

børnearrangementer, såsom fastelavns- 

og påskeklip. Senere kom der højtlæs-

ning for børn til Kvindernes Internatio-

nale Kampdag, hvor der var fokus på 

stærke kvinder i litteraturen. Desuden 

var der højtlæsning for børn i samar-

bejde med Tilioq, hvor der blev sat  

fokus på børn med handicap. I efteråret 

var der en tegneworkshop for lidt større 

børn, som var af høj kvalitet med teg-

neren Christian Rex.  

I år havde vi fokus på filmstribens til-

bud. Det var for at gøre vores brugere 

opmærksom på Nunatta Atuagaateqar-

fias tilbud, der også findes online.  

Da 2021 også markerede 300 året Hans 

Egedes ankomst, havde biblioteket af-

sat en hel uge med forskellige foredrag, 

aktiviteter for børn samt filmvisning for 

unge. Arrangement var i samarbejde 

med Team Service og Team Nunarput, 

som var en stor succes. 

Igen var Nunatta Atuagaateqarfia med 

på programmet til Nuuk Nordisk Kultur 

Festival. Temaet var Journey. Det var 

et meget succesfuldt med fuldt hus alle 

dage, hvor vi havde et stærkt program 

og hvor der var stor interesse.  

Igen i år har Corona præget Team Op-

levelsers og især med sommerens re-

striktioner, der gjorde at der måtte af-

lyses nogle arrangementer. Og det 

satte en markant dæmper på aktivite-

terne i løbet af sommeren. Årets sidste 

måneder var også præget af restriktio-

ner, der især gik ud over vores juleakti-

viteter – tænkt udover juleklip for børn.  

Årets arrangementer og udstillin-
ger 

Januar: 

Filmvisning ”Ukiortaami Pilluarit” med  

Michael Rosing onsdag d. 13. januar 2021 

Februar: 

Fastelavnsklip for familier, lørdag d. 13. fe-

bruar 2021 

Marts: 

Højtlæsning for børn ”Stærke Kvinder” med 

Kuluk Helms lørdag d. 6. marts 2021 

Påskeklip for alle, lørdag d.27. marts 2021 

Figur 3 Fra fastelavnsklip 

Figur 4 Tegneworkshop med Christian Rex 
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Figur 5 "Make the North Great Again" af NORDTING, 
til Nuuk Nordisk Kulturfestival 2021 

April:  

Koncert Nuuk Byorkester mandag d. 19. 

april 2021 

Vil du have indflydelse på et debatarrange-

ment? mandag d. 26. april 2021 

Maj: 

Højtlæsning for børn ”Rosas lillebror har et 

handicap”, med Tilioq onsdag d. 26. maj 

2021 

Filmvisning ”Dina” fredag d. 28. maj 2021 

– AFLYST 

Juni: 

Hans Egede uge d. 14. – 20. juni 2021 

Paneldebat:  "Den eneste markering af 

Hans Egedes ankomst?" med oplæg fra Dr. 

Theol. Aage Rydstrøm-Poulsen, Biskop 

Paneeraq Siegstad Munk, Direktør for 

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Daniel 

Thorleifsen tirsdag d. 15. juni 2021.  

Filmvisninger af ”Håbets Ø”, ”Mit Grøn-

land”, ”Hingitaq – De Fordrevne”, ”Lykke-

lænder” og ”Shaman” torsdag d. 16. juni 

2021. Inuit lege i børnebiblioteket 14. – 19. 

juni 2021.  

Arnaq Grove Online foredrag torsdag d. 17. 

juni 2021 

September: 

Tegneworkshop med Christian Rex lørdag 

d. 11. september 2021 

Nordiske Naturfortællinger lørdag d. 18. 

september 

Oktober: 

Nuuk Nordisk Kulturfestival 28. oktober – 

31. oktober 2021 

Iben Mondrup med Gitte A. Reimer – om 

bogen ”Tabitha” og bortadoptioner  

Ivalo Olsvig – 5. Thuleekspeditions delta-

gerne Miteq og Arnarulunnguaq 

Højtlæsning for børn med Aviana  

Steinbacher og ”Niels Holgers Forunderlige 

Rejse” 

Filmvisning Moonlight i forbindelse med 

Pride måned torsdag d. 14. oktober 2021 

December: 

Juleklip for alle, torsdag d. 9. december 

2021. 

 

Udstillinger af bøger 
• Mangfoldighed i litteraturen 

• Maaji Nuan – hvad er sundhed  

• Friluftsliv 

• Hans Egedes ankomst 

• UNG: sommerlæsning 

• Tegneserier 

• Vestnordiske bøger 

• Pride 

• Nuuk Nordisk Kulturfestival 

• Mændenes dag 

• Julebøger 

• Filmatiserede bøger  

Andet udstilling 

• Fredsplakater fra Lions Club 

• Make the North Great Again
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Team Nunarput 
I starten af året 2021 blev der ansat en 

ny bibliotekar i Team Nunarput.   

Selvom Covid-19 havde på mange 

måder givet begrænsninger for mange 

virksomheder, især når det gjaldt 

arrangementer, har det ikke givet 

omfattende konsekvenser for Team 

Nunarput. 

 

Arbejdsområder  

Fra starten af året har teammedlem-

merne i Team Nunarput igangsat forbe-

redelserne af Team Nunarputs arbejds-

områder. Udover det, har man brugt ti-

den på at vejlede den nyansatte om  

arbejdsforholdene.  

Som én del af Team Nunarputs arbejds-

område, har man hvert andet år afholdt 

kursus for folkebibliotekarerne. Kurset 

skulle ellers have været afholdt i 2019, 

men pga. de nye ansatte i Team  

Nunarput og forberedelserne af  

arbejdsområderne og ikke mindst pga. 

covid-19 pandemien i 2020, blev kurset 

udskudt til 2021.  

Kurset der blev afholdt i 2021 og fore-

gik via internettet. Der var to årsag til 

kurset blev afholdt via internettet. For 

det første var det på grund af Covid-19 

restriktionerne og for det andet var det 

på grund af besparelserne i budgettet.         

Kurset blev afholdt fra d. 4.maj til d. 

6.maj 2021.  

Folkebiblioteker der deltog til kurset 

var: Qeqertarsuaq, Ilulissat,  

Qasigiannguit, Aasiaat, Sisimiut og  

Paamiut. 

Den årlige tildeling af biblioteksvederlag 

foregik også i 2021. Der var i alt 65  

ansøgere til biblioteksvederlaget.  

Som i de forrige år, har man i 2021 

gennemført behandling af ansøgninger 

og udbetalinger af biblioteksvederlaget. 

Omkostninger for indkøb af 
grønlandsksproget bøger i 2021  
 
Pga. økonomiske besparelser i 2020, 

har man i samme år sat indkøb af grøn-

landsksprogede bøger i bero. I 2021 

blev det igen muligt for at indkøbe 

grønlandsksprogede bøger.    

I 2020 har man budgetteret 580.000,00 

kroner for indkøb af grønlandskspro-

gede bøger. I 2021 blev budgettet for-

højet til 832.000,00 kroner. Årsagen til 

forhøjelsen af budgettet skyldtes, at 

man ville undgå at underskuddet  

gentog sig. 

Denne forhøjelse af budgettet gav kon-

sekvenser. I forhold til det forrige år 

har omkostningerne været lavere i 

2021. I det år havde man brugt 

501.851,07 kroner for indkøb af  

grønlandsksprogede bøger.
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Ét af årsagerne for mindre forbrug af 

penge i forhold til indkøb af grønlandsk-

sprogede bøger, er primært på grund af 

Covid-19 pandemien. Ligesom mange 

andre virksomheder blev bogforlagene 

også ramt af pandemien. Dette med-

førte også i større eller mindre grad 

konsekvenser for salg af bøger hos bog-

forlagene i Grønland. 

 

Arrangementer 

Der var ellers et ønske at der skulle 

være flere arrangementer i 2021, der 

handlede om grønlandsksprogede  

bøger, men planerne blev desværre 

ikke til noget pga. Covid-19 restriktio-

ner, heldigvis havde man gennemført 

forfattermarkeringen i oktober 2021.  

For første gang var der en forfattermar-

kering med på programmet i  

Nuuk Nordisk Kulturfestivalen.  

I 2021 blev den afdøde forfatter, digter, 

lærer og Folketingsmedlem Augo  

Lynges roman ´Ukiut 300-ngornerat´ 

(300 år efter) markeret.  

Der blev besluttet at, romanen skulle 

markeres i 2021, da romanen havde 

90-års jubilæum og selve handlingen i 

bogen fandt sted i anno 2021, nøjagtigt 

300 år efter missionærens og præstens 

Hans Egedes ankomst til Grønland.    

Augo Lynges efterkommere var med i 

planlægningen af arrangementet. Desu-

den bidrog de med Augo Lynges ting til 

udstillingen af Augo Lynge, som fandt 

sted i Nunatta Atuagaateqarfia i hele 

oktober måned i 2021.   

Under arrangementet var der oplæg, 

fremlæggelser, oplæsning af bogen og 

fællessang.   

I forbindelse med udmelding om at, der 

ville være markering af Augo Lynges 

roman på Nunatta Atuagaateqarfia del-

tog Nunatta Atuagaateqarfia i KNR´s  

direkte udsendelse som hedder Illeq d. 

28. oktober 2021. Dér præsenterede 

Nunatta Atuagaateqarfia hvordan arran-

gementet kommer til at foregå og  

fortalte om udstillingen i Grønland af 

Augo Lynge.

Figur 6 Oplæsning af Augo Lynges bog "300 år ef-

ter" til Nuuk Nordisk Festival 
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Team Service 

Vi underskrev en tilslutningsaftale med 

Danskernes Digitale Forening og en 

rammeaftale om gengivelse af bogom-

slag på Nunatta Atuagaateqarfias hjem-

meside. 

 

Der blev installeret en ny Officepakke 

på alle computere og der blev anskaffet 

nye bærbare til hjemmearbejde. 

 

I maj var der en alvorlig episode på  

Nunatta Atuagaateqarfia, hvor en bibli-

otekar under lørdagsvagten blev slået 

og faldt på gulvet. Efter episoden valgte 

vi at holde lukket den efterfølgende  

lørdag, selvom corona-restriktionerne 

var ophævet. 

 

Åbningstiderne om onsdagen blev  

ændret den 1. september til kl. 10–16, 

da børneinstitutionerne gennem årene 

har været vant til at komme om formid-

dagen.  

 

De fælles bibliotekarmøder i byen blev 

afskaffet, da der kun var en bibliotekar 

tilbage, som forvejen holder informati-

onsmøder med Groenlandica. 

 

Litteraturfortolkningerne blev opsagt og 

brugerinddragende arrangement om 

lørdagen blev en succes.  

 

Covid-19 restriktioner: 

Personalet fulgte Naalakkersuisuts  

anbefalinger og lavede opslag på dansk 

og grønlandsk ved hjælp af 

informationsmaterialet på landslæge-

embedets hjemmeside: www.nun.gl  

 

Et eksempel på disse opslag er 

Nalunaarut // Meddelelse (28.05.2021):  

”Nunatta Atuagaateqarfia (Landsbibliote-

ket) er midlertidig lukket til mandag 

d.31/5-2021. 

Spørgsmål via e-mail nalib@katak.gl kan 

besvares, reserveringer opfyldes, når vi har 

åbent igen. 

Udlån og aflevering sker først, når Nunatta 

Atuagaateqarfia har åbent igen.” 

 

Alle ansatte brugte sprit, mundbind og 

visir og receptionspersonalet var flittige 

med at tælle antal besøgende, så  

coronabekendtgørelse nr. 28 af 31. juli 

2020 om det halve antal besøgende 

blev overholdt:  

Voksenbiblioteket: 120 personer 

Læsesalen i voksenbiblioteket:  

23 personer 

Ungdomsbiblioteket: 22 personer 

Børnebiblioteket: 77 personer  

I alt 242 personer. 

 

Brandmyndighedernes generelle anbe-

faling om antal personer på biblioteket 

er: 

Voksenbiblioteket: 240 personer 

Læsesal: 47 personer 

Ungdomsbiblioteket: 45 personer 

Børnebiblioteket: 154 personer 

I alt: 439 personer 

http://www.nun.gl/
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GROENLANDICA  
 

Nationalbibliografi, ISBN og ISSN 

Siden 2020 har bibliotekschefen og 

teamleder for Groenlandica løbende 

holdt møde med departementet (IKTIN) 

og Slots- og Kulturstyrelsens Center for 

kultur og biblioteker (SLKS). Møderne 

handler om den grønlandske national-

bibliografi, ISBN og ISSN for Grønland, 

og om muligheden for samarbejde med 

Dansk Biblioteks Center. I 2021 af-

holdte vi 2 møder, og ved årets udgang 

afventer vi SLKS for det videre arbejde. 

Digitalisering af kulturarv på  

fælles platform 

I 2019 indgik Groenlandica sammen 

med Nunatta Atuagaateqarfia et samar-

bejde med Kalaallit Nunaata Radioa og 

Nunatta Katersugaasivia  

Allagaateqarfialu om et fælles digitalise-

ringsprojekt af kulturarv, med det  

primære formål at gøre nationalsamli- 

ngen lettere tilgængelig. I skrivende 

stund er der fokus på at sammensætte 

arbejdsgrupper.   

Nationalsamlingen 

Vi har i årets løb fastsat kriterier for 

hvilke materialer, der skal indgå i  

nationalsamlingen, som løbende bliver 

revideret. Grønlandsksprogede materia-

ler, uanset udgivelsesland, og materia-

ler, der er udgivet i Grønland uanset på 

hvilket sprog, blev igennem 2021  

løbende sammenflettet. Det er en  

omfattende proces, som vi endnu ikke 

er færdige med, og som vi håber  

bidrager til at skærpe Groenlandicas 

profil, og til at tydeliggøre præcis hvor, 

vores forpligtelser ligger. 

Af sikkerhedsmæssige grunde bliver 1 

eksemplar af alle nationalsamlings- 

materialer bevaret i et sikret rum på  

Nunatta Atuagaateqarfia, mens de  

andre 2 eksemplarer bliver bevaret på 

Groenlandica. I forbindelse med sam-

menfletningen erfarede vi, at der var 

mange eksemplarer, som ikke var  

flyttet til rummet på Nunatta  

Atuagaateqarfia, at der omvendt var 

flere eksemplarer, som skulle  

returneres til Groenlandica, og at der 

tilmed var materialer, der slet ikke  

opfyldte kriterierne for nationalsamlin-

gen. Fejlplaceringerne har vi rettet op 

på sideløbende med sammenfletningen, 

ligesom vi i år også har fået blændet 

vinduerne i rummet på  

Nunatta Atuagaateqarfia for at gøre det 

brandsikkert. 

Nunatta Atuagateqarfia har som led i 

processen med at udvikle organisatio-

nens vision, vedtaget en strategiplan 

for personalet. Ud fra denne plan ved-

tog vi i Groenlandica tidligt på året mål-

sætninger for Groenlandica, og vi  

udarbejdede i samme ombæring  

prioritering af vores arbejdsopgaver.  

I foråret lavede vi status over vores  

arbejdsgang og prioriteringer, og vi 

konkluderede, at der endnu var behov 

for at fokusere på sammenfletning af 

nationalsamlingen. Fra 6. april indtil 2. 

august 2021 valgte vi derfor at lukke 

biblioteket for brugere, hvormed lån og 

reservering af materialer ligeledes blev 

stoppet. For ikke at afvise pligtafleve-

ringsmaterialer, fik udgivere mulighed 
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for at aflevere det udgivne. Også perio-

den omkring jul brugte vi til at fort-

sætte sammenfletningen og holde  

lukket for brugere. 

Covid-19 

Ved at være placeret i en uddannelses-

institution, har Groenlandica som  

offentlig institution været udfordret af, 

at nogle covid-19 restriktioner har  

været gældende for uddannelsesrestrik-

tioner, mens andre har været gældende 

for offentlige institutioner. Løsningen 

blev, at alle brugere, uanset om de er 

tilknyttet universitetet eller er brugere 

udefra, i åbningstiden skulle følge  

restriktioner for offentlige institutioner 

og ikke de restriktioner, der gjaldt ud-

dannelsesinstitutioner. For at leve op til 

restriktionerne måtte vi indføre vagt 

ved indgangen til biblioteket, som kon-

trollerede Corona pas, og om kravet om 

mundbind/visir blev håndhævet. 

Kontakt med udgivere 

Ifølge §21 i Inatsisartutlov nr. 8 af 8. 

juni 2014 om biblioteksvæsenet, 

påhviler det den, der fremstiller færdige 

eksemplarer af bøger, aviser, tidsskrif-

ter, årsberetninger, samt cd-rommer, 

videoer, dvd’er og fonogrammer til  

udgivelse, at aflevere tre eksemplarer 

til bevaring i nationalsamlingen. For at 

håndhæve denne forordning om den så-

kaldte ’pligtaflevering’, skal den afleve-

ringspligtige – hvilken kan være både 

forlag, institutioner og enkeltpersoner – 

altså sende eller fysisk aflevere tre  

eksemplarer til Groenlandica af alt det 

materiale, som de udgiver i Grønland. 

Tilfældet er dog, at den afleveringsplig-

tige ved omkring halvdelen af alle nye 

udgivelser, ikke er opmærksom på sin 

afleveringspligt. I sådanne tilfælde bli-

ver der derfor ikke afleveret, og vi må 

selv henvende os for at informere om 

pligten. 

 

Denne arbejdsgang med at opsøge og 

henvende os til udgivere af bestemte 

både nye og ældre udgivelser, bruger vi 

meget tid og mange ressourcer på. Vi 

overvåger institutioners og forlags 

hjemmesider, nyhedsbreve og lignende, 

ligesom vi tjekker DBC ugefortegnelser 

og holder øje med nyhedskanaler, hvori 

nye udgivelser ofte annonceres. 

 

Groenlandica har i 2021 modtaget ca. 

130 titler af nye udgivelser som pligtaf-

levering. Tallet er dog med forbehold 

for, at nogle af materialerne fra 2021 

endnu ikke er færdigkatalogiseret i år, 

og for at omkring en fjerdedel af det 

pligtafleverede materiale er fra ældre 

udgivelsesår. 

 

 
Figur 7 Billede af Kim Kleist-Eriksen og Katsi Kleist 
Eriksen, med bogen "Eriagisaq" som blev afleveret i 
følge pligtaflevering. 
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Indkøb af materialer til  
udlånsbrug 

Groenlandica har et budget på 200.000 

kr. årligt til indkøb af materialer.  

Faste indkøb: 

- bøger på grønlandsk, der er udgivet 

udenfor Grønland. Der indkøbes tre ek-

semplarer til nationalsamlingen og ét 

eksemplar til udlånsbrug i det videnska-

belige bibliotek  

- bøger på andre sprog end grønlandsk, 

som er udgivet udenfor Grønland, men 

som er grønlands- eller arktisrelateret. 

Her indkøbes ét eksemplar til det viden-

skabelige bibliotek  

- grønlands- eller arktisrelaterede peri-

odikum uanset sprog og udgivelsesland. 

Ét eksemplar indkøbes til brug på læse-

salen i det videnskabelige bibliotek  

- et ekstraeksemplar af nationalsam-

lingsmateriale til det videnskabelige 

bibliotek indkøbes, såfremt det er  

muligt. Formålet er at leve op til  

Groenlandicas forpligtelse til også at 

gøre nationalsamlingen tilgængelig for 

offentligheden 

 

Ligesom vi i 2021 har fastsat kriterier 

for hvilke materialer, der skal indgå i 

nationalsamlingen, har vi arbejdet med 

selekteringskriterier for materialer til 

udlånsbrug i det videnskabelige biblio-

tek. For eksempel erhverver vi nu ikke 

længere bøger under videnskabeligt  

niveau til biblioteket, ligesom vi ikke 

indkøber skønlitterære bøger, der hver-

ken er udgivet i Grønland eller er på 

grønlandsk, men blot er ’grønlandsrela-

teret’. Med denne strømlining ønsker vi 

at optegnet rammerne for det videnska-

belige bibliotek, da lovgivningens ordlyd 

på dette område er meget bred og no-

get uklar. 

 

I den tidligere arbejdsgang afholdte vi 

møder til udvælgelse af materialer til 

biblioteket, men i takt med at vi  

løbende opdaterer selekteringskriterier 

for materialerne, er rammerne for 

hvad, der er relevant at have i bibliote-

ket, således blevet tydeligere. Derfor 

har vi i 2021 udfaset møderne, og 

fremadrettet er der kun én medarbej-

der, der står for indkøb.  

Samarbejde om katalogisering 

Katalogisering af poster til nyudgivne 

grønlandsksprogede materialer vareta-

ges af ekstern medarbejder i Danmark. 

For at opprioritere katalogiseringen, og 

for at gøre den så udførlig som muligt, 

indkøber vi et ekstraeksemplar af de 

grønlandsksprogede materialer, som 

sendes til Danmark til katalogisering. 

Med verdensmål nr. 12 ’Ansvarligt For-

brug og Produktion’ in mente, og med 

tanke på at lade ekstraeksemplarerne 

komme andre til gode efter katalogise-

ringen, har vi i år indgået samarbejde 

om donation med det grønlandske  

patienthjem i København. 

I forsøget på at erstatte en tidligere 

personpræget og en noget forskellig- 

artet katalogiseringspraksis med en 

mere standardiseret katalogisering 

uden for mange afvigelser fra DBCs 

praksis, sparrer medarbejderne løbende 

med hinanden ved nye katalogiserings-

regler. Katalogiseringer af nye poster 

bliver også altid korrekturlæst inden 

udgivelse, netop for at sikre en korrekt 

og konsekvent praksis. 
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Da vores hjemmeside, katak.gl, ikke 

har et optimalt visningsformat med alle 

de ønskede katalogiseringsfelter, har vi 

i 2021 truffet beslutning om ikke læn-

gere at ’grønlandisere’ poster. Det bety-

der, at vi nu kun oversætter emneord 

og indholdsbeskrivende note til grøn-

landsk ved grønlandsk- eller dobbelt-

sprogede materialer. Beslutningsgrund-

laget hviler på vores vurdering af, at 

visning af netop disse felter, giver bru-

geren de bedste søgemuligheder under 

omstændighederne, fordi det gør det 

muligt at søge emner på grønlandsk og 

også at læse på grønlandsk om, hvad 

en given bog handler om.  

 

Emneordsregister 

En anden arbejdsopgave i katalogise-

ringsøjemed, vi har haft stort fokus på i 

2021, er berigelse af Groenlandicas  

katalogiseringer med ’kontrollerede 

grønlandske emneord’. Oversættelsen 

af nye grønlandske emneord er en  

proces, som varetages i samarbejde 

med bibliotekschefen i  

Nunatta Atuagaateqarfia.  

I oktober måned blev der afsat tre hele 

arbejdsdage, hvor der blev arbejdet in-

tensivt med at færdiggøre oversættel-

ser, reorganisere procedure i arbejds-

gange og med at diskutere fremtidige 

arbejdsgange for samarbejdet med 

Oqaasileriffik (Sprogsekretariatet).  

Udover at bidrage til arbejdet om em-

neord, har Oqaasileriffik tilbudt  

Nunatta Atuagaateqarfia at indsætte et 

link på deres hjemmeside med biblio-

teksfaglige termer på grønlandsk. 

I arbejdsdagene blev biblioteksfaglige 

termer derfor samlet i en liste og klar-

gjort til oversættelse hos Oqaasileriffik. 

Efter de tre arbejdsdage sendte vi en 

invitation til Oqaasileriffik til et fælles 

møde, der skal foregå i begyndelsen af 

2022, hvor formålet er gensidig oriente-

ring om arbejdsprocesser i forbindelse 

med oversættelsessamarbejdet, samt 

forventningsafstemning af det videre 

arbejde.  

Statistik over katalogiseringer i 

2021 

I 2021 blev der indgået materialer på 

406 af Groenlandicas poster. De for-

skellige materialer, der er indgået på 

bibliotekets poster, er fordelt på føl-

gende antal materialetyper: 1 artikel, 

303 bøger, 1 sammensat materiale 

(bog/cd), 3 dvd’er, 3 elektroniske  

materialer, 3 tidsskrifter, 1 musik-cd, 

63 periodikum, 5 billedbøger, 12 plaka-

ter og 11 årbøger. 

Vi har oprettet 174 nye katalogiserings-

poster, hvor 124 af materialerne er ud-

givet i henholdsvis 2019, 2020 og 

2021. De resterende 50 poster er efter-

følgende flyttet til poster, der er udar-

bejdet af DBC, eller nogle kan være  

katalogiseringer af vores ældre, uregi-

strerede materialer med udgivelsesår 

før 2019. 

At mængden af nyoprettede poster er 

væsentligt færre end sidste år, afspejler 

dels, at vi i så høj grad har prioriteret 

sammenfletning i nationalsamlingen, og 

dels, at vi sidste år prioriterede at kata-

logisere en stor mængde af det usorte-

rede, ældre materiale, hvorimod vi i år 
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især har fokuseret på katalogisering af 

nyere materialer. 

Arbejdet med rettelser af ældre poster 

foregår løbende. Rettelserne er især i 

forbindelse med klassificering, eller i 

forbindelse med berigelse med emne-

ord, indholdsbeskrivende note og andre 

informationer, der gør posterne mere 

søgbare. 

PR om katalogisering – både  

internt og eksternt 

Efter overgangen fra bibliotekssystemet 

DDELibra til Cicero med introduktion til 

nye posttyper, blev vi i Groenlandica 

opmærksomme på, at der både hos  

kollegaer på Nunatta Atuagaateqarfia 

og hos bibliotekarer på kysten var  

behov for uddybning af forskellen på 

posttyperne, sammenhængen mellem 

diverse poster, samt af hvilke informati-

oner i posterne, der er synlige for  

slutbrugeren på hjemmesiden. 

På den baggrund holdt vi til webinar 

med kystens bibliotekarer et oplæg, der 

gav overblik over de tre posttyper, som 

findes i Cicero, samt over deres funktio-

ner og ejerskab, som her kort er oprid-

set: 

’Fællesskabsposter’ ejes af DBC, og  

anvendes af alle folkebiblioteker i Dan-

mark. Derfor er det ikke muligt at æn-

dre i eller tilføje noget til denne type 

post. 

Man kan lave en slags ’kopi’ af en fæl-

lesskabspost, hvilket er en ’påhængs-

post’. Her kan man tilføre informatio-

ner, der er relevante for lokale behov.  

Groenlandica laver ’lokalposter’ på de 

materialer, der ikke bliver katalogiseret 

af DBC, ligesom vi udarbejder midlerti-

dige lokaleposter, som kan benyttes, 

indtil DBC udgiver fællesskabsposten. 

I oplægget beskrev vi også graden af 

informationer, der er i de forskellige  

poster, og informerede om, at  

Groenlandica i påhængsposter tilføjer 

emneord og indholdsbeskrivende noter 

på grønlandsk. 

Desuden fremhævede vi vigtigheden af 

ikke at have dobbeltposter i biblioteks-

systemet, samt hvilke poster man skal 

bruge for netop at undgå dobbeltposter. 

Kommunikation i øjenhøjde 

I årets løb har vi forsøgt at forbedre 

brugervenligheden både fysisk i biblio-

teket og på bibliotekets digitale plat-

forme.  

Med to institutioner under samme tag, 

har vi haft meget og forskelligartet 

skiltning i biblioteksrummet. I forsøget 

på at forenkle og ensarte kommunika-

tionen, har vi i fællesskab med Ilisima-

tusarfik bibliotek vedtaget retningslinjer 

for layout af fremtidig skiltning. Derud-

over har vi i år samlet og minimeret 

den tidligere skiltning, og taget en mere 

uformel tone i brug. Med denne frem-

gangsmåde er det vores forhåbning, at 

budskaber om hensynsfuld  

adfærd i rummet fremstår i målrettet, 

ligeværdig kommunikation. For som  

nationalbibliotek at imødekomme flest 

mulige brugere, og for at tilpasse  

kommunikationen til universitetets ram-

mer, har vi desuden vedtaget, at al 
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skiltning fremover skal være på både 

grønlandsk, dansk og engelsk.  

De mange ændringer i covid-19 restrik-

tioner i årets løb, har budt på  

udfordringer, også i forhold til klar og 

tydelig skiltning, men de har også givet 

os mulighed for at afprøve hvilke  

kommunikationsformer, der bedst  

fanger brugernes opmærksomhed. 

Også på de sociale medier har vi efter-

stræbt en mere ensformig og tydelig 

kommunikation. Vi har udformet en 

strategi for Groenlandicas Facebook-

side, og netop for at ensarte kommuni-

kationen, bliver facebooksiden nu kun 

administreret af én medarbejder.  

Strategien indeholder en kort analyse af 

status og forandringsbehov, 

retningslinjer og målsætninger for, 

samt evaluering af, opslagenes form og 

frekvens. Som en spæd opstart til kom-

mende PR om pligtaflevering, har vi i 

begyndelsen af året skabt et hashtag 

’#tunniussisussaatitaaneq_pligtafleve-

ring’, som anvendes til månedlige  

opslag med  

information om pligtaflevering til  

nationalsamlingen. Opslagene inklude-

rer en kort beskrivelse af materiale, der 

er pligtafleveret, som kan motivere  

udgiveren til at aflevere igen ved næste 

udgivelse. Hashtagget gør det muligt 

for udgivere og andre interesserede at 

se tidligere opslag om pligtaflevering 

med eksempler på hvilke materialety-

per, der er afleveringspligtige, og  

eksempler på hvem, der har afleve-

ringspligt. 

Bogudstillinger 

Da vi i årets løb har haft stort fokus på 

sammenfletning i nationalsamlingen, 

har vi prioriteret relativt få, men 4 høj-

aktuelle udstillinger.  

I anledning af Aqqaluk Lynges udnæv-

nelse til æresdoktor ved Ilisimatusarfik, 

opstillede vi en udstilling med hans 

brede forfatterskab.  

For at demonstrere, at vi som national-

bibliotek ikke kun råder over en  

nationalsamling, men også tilbyder en 

videnskabelig samling til udlån, deltog 

vi med en udstilling i Greenland Science 

Week. Med 100 året for den 5. Thuleek-

spedition greb vi muligheden for at 

følge tidens fokus væk fra vestlige 

 opdagelsesrejsende og deres fortællin-

ger om Grønland og Arktis, og i stedet 

Figur 8 Groenlandicas udstillinger 



 

 

                                                     Nunatta Atuagaateqarfia ‧ Årsberetning 2021                                  

20 

Henvendelsesskabeloner 

I forbindelse med den kommende PR, 

har vi ligeledes forbedret vores henven-

delsesskabeloner til udgivere. Vi har gi-

vet dem en mindre formel, men mere 

præcis ordlyd. Skabelonerne er nu til-

passet forskellige scenarier, så der er 

en skabelon til både debutforfatteren, 

der aldrig har hørt om pligtaflevering, 

og til den veletablerede institution, der 

ofte udgiver materialer, men som glem-

mer at aflevere. Hensigten med de nye 

skabeloner er, at de skal give et første-

håndsindtryk af Groenlandica som tro-

værdig og professionel, kulturbeva-

rende institution. De skal med andre 

ord bidrage til at skabe en god kontakt 

til nye udgivere og styrke relationen til 

nuværende. 

opsætte en udstilling, der fremhævede 

de to deltagere Arnarulunnguaq og 

Qaavigarsuaq. 2021 er også året, hvor 

Augo Lynges bog ’300 år efter’ foregår. 

I den anledning opsatte vi udstillingen 

’fremtidsvisioner i Grønland’, med både 

ældre og ny, samt skøn- og faglittera-

tur, der kunne fungere som indspark i 

den løbende debat om selvstændighed. 

Som noget nyt har vi i år indført, at ud-

stillingstekster skal være tresproget, 

når det er relevant også at inkludere in-

ternationale brugere. Det var tilfældet 

ved udstillingerne med Aqqaluk Lynges 

forfatterskab og til Greenland Science 

Week. 

 

 

 

Trivsel og udvikling  

I årets løb har vi internt i personalet 

bestræbt os på at indfri FN’s verdens-

mål nr. 3 

’Sundhed og 

Trivsel’. Vi har 

dyrket 15 mi-

nutters fælles 

motion om da-

gen og spist 

fælles morgen-

mad en gang om ugen i arbejdstiden, 

for at styrke vores sociale samvær, 

sundhed og trivsel. For at skabe en 

smidigere arbejdsgang, har vi indkøbt 

RFID-læsere og scannere til optimering 

af vores arbejdsstationer. 

Verdensmål nr. 12 

’Ansvarligt For-

brug og Produk-

tion’, har vi også 

orienteret os mod.   

Vi indkøbte i 2021 

eksempelvis gen-

opladelige batterier, erstattede fysiske 

papirskabeloner med digitale for at 

bruge mindre papir, og var generelt op-

mærksomme på muligheden for at 

vælge miljøvenlige produkter. 

Som et led i vores fokus på trivsel og 

udvikling, fulgte to medarbejdere 

sprogkursus i grønlandsk. Formålet er 

at styrke kommunikationen med og be-

tjeningen af brugere. Ligeledes har en 

medarbejder deltaget ved webinar om 

ophavsret for biblioteker, afholdt af 

UBVA (Udvalget Til Beskyttelse Af Vi-

denskabelig Arbejde). 
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Årsberetning for 

kystens biblioteker 
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Folkebiblioteket i Upernavik på Prinsesse 

Margrethe Skolen. 

 

Personale  

Folkebibliotekar:  Finn Pedersen 

Bogopsætteren er sparet væk i 2021 

 

Åbningstider 

Torsdag fra kl.  16.00 til 18.00 

Søndag fra kl.  14.00 til 16.00 

Folkebiblioteket har i flere perioder været lukket p.g.a. corona smitte i Upernavik 

Folke- og skolebiblioteket deler lokale og bøger. Biblioteket kører nu på 3. år uden biblioma-

tikprogrammet, så udlån / aflevering af bøger registreres med papir og blyant. Uden Biblio-

matik programmet er det svært at hente oplysninger til denne årsberetning. 

Folkebiblioteket har i de sidste 10 år eller mere været udsat for mange besparelser. Derfor er 

det begrænset, hvor mange nye bøger o.l., der er indkøbt. Uden nye bøger daler interessen 

for at gå på biblioteket. 

En del lånere har fået lånenumre til E-reolen gennem Landsbiblioteket, så de kan låne nye 

bøger på denne måde. 

 

Med venlig hilsen 

Finn Pedersen 
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Aappilattoq (Upernavik) 

 

Personale 

2 bibliotekarer i alt: 1 i folkebiblioteket og 1 i skolebiblioteket. 

Åbningstider 

Folkebiblioteket: torsdag 19:00 til 21:00, startede først igen i år. Efter ca. 2 år uden bemanding. 

Skolebiblioteket: tirsdag og torsdag 08:45 til 09:45 

Udlån 

Der er blevet lånt 74 bøger for hele året, kun fra skolebiblioteket. 

Bøger til udlån er 1823 i alt.  

Biblioteket har hverken computere eller WiFi. 

Vi har haft 39 gæster, primært skoleelever. 

Tilkøb af bøger og andet 

Vi har ikke købt noget endnu. 

Aktiviteter 

Der har ikke været aktiviteter i skolebiblioteket endnu. 

Folkebiblioteket blev bemandet igen i januar måneden 2022, jeg ved ikke om de har planer om aktivi-

teter. 

Coronavirus 

Hele november måned 2021, og lidt i starten af december, havde vi lukket pga. smittespredning. 

 

Bemærkninger under skema 1 

Bemærkninger: 

På grund af coronavirus har der ikke været særligt mange udlån. Det andet grund er også, de 

store børn bliver på biblioteket og læser på stedet. De store børn har ikke den store interesse 

i at låne bøger.  

Bemærkninger under skema 3 

Bemærkninger 

Vi har lukket om sommeren. Skolebiblioteket har åben om morgenen og folkebiblioteket om 

aftenen. 

 

Udarbejdet af: 

Narsannguup Atuarfia, Anthon Aronsen og Ole Olsvig 
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Ilulissat Kommune – og skolebibliotek 

Avannaata Kommunia 
 

Året 2021 er gået fint. Vi har været relativt fint besøgt på trods af Corona.  

På kulturnatten måtte vi holde lukket på grund af corona-restriktioner 

I Efteråret lykkedes det endelig at få skiftet vores udlånsystem til Cicero, hvilket er 

gået forbavsende nemt. 

Personalemæssig har det også i 2021 været stabilt. 

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

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 

Historisk oversigt over driftbudget og faktisk forbrug til bog – og materialeindkøb 

Kommentarer til diagrammet: Når man ser på vores forbrug til bogkonto og andet materi-

ale for 2020, ses et meget lille forbrug i forhold til budgettet. Dette skyldes, at vi sparede på 

bogindkøb for at kunne få råd til at skifte udlånssystem fra BiblioMatik til Cicero. Da vi i efter-

året 2020 var klar til at sætte det i gang indførte kommunen indkøbsstop, så det blev ikke til 

noget. 

I 2021 har vi så fået Cicero indkøbt til både Atuarfik Jørgen Brønlund og Atuarfik Ma-

thias Storch på en licens, hvilket gør driften meget billigere på sigt. Betalingen af skif-

tet til Cicero er primært sket på Atuarfik Mathias Storch`s konti og har ikke belastet 

folkebibliotekets budget. 

Beløb  i 1000 kr. 
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Til gengæld blev vores materialebudget beskåret med 100.000 kr. Disse store bespa-

relser i både 2020 og 2021 har bevirket, at vi næsten ikke har kunnet købe nye ud-

lånsmaterialer. 

Årsberetning er udarbejdet af ledende bibliotekar 

John Eisner 

 

Qeqertarsuaq Bibliotek 
 

Personale 

Lederen af biblioteket Viila Broberg 

Åbningstider 

Inden jeg blev ansat, havde de haft åbent i hverdagen fra kl.: 8-16 og om onsdagen nok fra 

kl.: 10-18 til alle borgere, selvom man ikke kunne udlåne materialer på grund af system 

overgang fra Dantek Bibliomatik til Cicero LMS. Åbningstiderne gælder til slutningen af april 

måned da børnepasningen er blevet flyttet til biblioteket på grund af skimmelsvamp, og der-

efter har bibliotekaren sagt op sit job. På grund af at man ikke har et sted til biblioteket har 

man indtil nu ikke nogen i bibliotek og vi ved ikke hvornår vi åbner igen, da renoveringen af 

bygningen tager længere tid end forventet som skulle have været færdigt i september må-

ned. Derfor arbejder jeg nu i folkeskolen som timelærer og vi ved ikke hvornår biblioteket vil 

åbne. 

Udlån, materialebestand og bevilling 

I år 2021 havde vi haft 735.000 kr. i bevilling, deraf 40.000 kr. til køb af udlånsmaterialer, og 

af de 40.000 kr. er der blevet brugt 32.095 kr. af den tidligere bibliotekar. 

På grund af system overgang kunne de ikke udlåne udlånsmaterialer, og vi kan først udlåne 

når biblioteket er sat til, da jeg først der kan oprette dem til systemet når jeg nu ikke kan 

gøre det i arkivet. Men bibliotekaren før mig har talt udlånsmaterialerne som er på antal 

4.433. Jeg har også hørt at hun har smidt bøger som ikke kan bruges mere, men jeg kan ikke 

se antallet af hvor mange da jeg ikke kan se det i nogen steder. 

Aktiviteter 

I 2021 kan jeg ikke se nogen liste over hvad der har været af aktiviteter, men jeg kan se at 

man tidligere har haft aktiviteter som: Kulturnat og påskeklipning. 

Bibliotekets system 

Der er stadig overgang fra den gamle system Dantek Bibliomatik til Cicero LMS, da jeg først 

kan komme videre når bibliotekets ting er sat til, og der vil jeg først oprette dem til systemet 

på grund af at stregkoderne er blevet erstattet så man ikke kan bare flytte dem til det nye 

system.  
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Bestand af bøger 

Da bibliotekaren før mig talte udlånsmaterialet havde hun talt dem til 4.433, og da hun har 

købt bøger, kunne jeg ikke se den rigtige tal. Jeg har fået følgesedler af de bøger hun har be-

stilt hos Bibmedia, og jeg har ellers spurgt om vi har fået dem eller ej. Da jeg vil annullere 

dem hvis vi ikke har fået dem endnu, så jeg kan have mere overblik over købte sager. Men 

hvis vi allerede har fået dem, vil vi betale dem. Men jeg har ikke fået en rigtigt svar om det 

og har skrevet igen til dem. 

Endvidere 

Da der var en ledig stilling som bibliotekar blev jeg interesseret i det og sendte en ansøgning, 

og derefter blev jeg ansat, men desværre kunne jeg ikke indtil nu arbejde som bibliotekar da 

den bygning som vi skal flytte til er stadig under renovering, og da det tager mere end for-

ventet ved vi ikke endnu hvornår vi vil åbne. Så indtil videre arbejder jeg som timelærer i fol-

keskolen. Men jeg har været i Aasiaat Folkebiblioteket i 4 dage for at se hvordan biblioteket 

er sat til og for lige at prøve arbejde med systemet. Der prøvede jeg den gamle system Dan-

tek Bibliomatik. Jeg har også haft en lille kursus med den nye system Cicero LMS og har 

downloadet den for at udforske systemet.  

Jeg glæder mig til at biblioteket vil åbne og kan næsten ikke vente mere. 

 

Årsberetning udarbejdet af den kommende Ledende Skole-/Folkebibliotekar: Viila Broberg 

 

Qasigiannguit 

 

Personale 

3 bibliotekarer i alt: 1 Skole/kombi-bibliotekar, 1 Skolebiblioteksassistent & 1 Kombi-medar-

bejder. 

Åbningstider 

Vi følger skoleåret, det vil sige skoleåret august-juni 2020/2021. 

Det kommer an på hvordan vores skema ser ud med hensyn til folkeskolen, så tilpasser vi 

tidspunkterne til borgerne, en åbningstid om eftermiddagen (15:00-17:00) og to åbningstider 

om aftenen (19:00- 21:00). Dog har vi beslutningskompetencen til at vælge hvornår åb-

ningstiderne skal ligge, men vi forsøger så godt som mulig at have tre åbningstider for bor-

gerne, da vi er en kombi-bibliotek.  

Teknologi 

Vi har tre bruger-computere der kan udnyttes. Men vi arbejder på at kun have to, da vi mær-

ker færre der bruger computerne, da brugerne primært bruger mobil/bærbar/tablet efter man 

selv kan komme på internettet.  

Personalets har to computere, efter vi er begyndt at bruge Cicero, har vi fået tildelt ny PC af 

Qeqertalik Kommune. Vi har også en bærbar.  



 

 

                                                     Nunatta Atuagaateqarfia ‧ Årsberetning 2021                                  

27 

Bøger 

Vi har ca. i alt 10.082 bøger. Vi kan dog desværre ikke se hvor mange udlån vi har haft. Vi 

har ikke mange trofaste lånere, men vi har altid nogle lånere.  Vi har fjernlånt to gange af 

Nunatta Atuagateqarfia. 

Vi har fået 67 nye bestilte bøger fra BibMedia. Seks nyoprettede brugere på e-Reolen er 

sendt til N.A. 

Aktiviteter 

29/3-2021: Påskeklip mens man snakker/fortæller om glemte bøger  

9/11-2021: I Nordisk Litteraturuge var der skumringstidsaften for voksne og vores lands-

mand Anda Olsvig som debuterede med sin første børnebog, var vores gæst, og blev udsendt 

direkte på KNR-TV. 

11/11-2021: ”Morgengry” (eftermiddagsgry) for børn, Anda Olsvig præsenterede også sin 

nye børnebog ”Natsinnguaq Apataqut”. 

11/11-2021: Vi lukkede for udlån af bøger på ubestemt tid, på grund af overgang fra Biblio-

matik til Cicero. 

9/12-2021: På grund af smittespredning af Covid-19 i Qasigiannguit, fulgte vi retningslinjerne 

og indførte Coronapas og brug af mundbind. Selvom vores gæster var få i forvejen, kunne vi 

mærke faldene besøgstal, nogle dage havde vi ingen gæster.  

Endvidere 

Vi har lavet fremvisninger af bøger ifølge deres genre, eller hyldest/markering af forfattere, 

f.eks: 

Gør maj sund, Niviaq Korneliussens ”Blomsterdalen” i forbindelse med Nordisk råds litteratur-

pris, Villads Villadsen 105 år, Knud Rasmussens og hans medrejsendes 100-års jubilæum af 

5. Thule ekspedition, og Augo Lynges bog ”300 år senere” i forbindelse med den er skrevet 

om året 2021, dertil fremviste vi også bøger om Hans Egede. Endelig, fremviste vi nogle avi-

ser i forbindelse 9/11 skete for 20 år siden. 

For læselystne børn, begyndte vi at holde åben kl. 10 under frikvarteret, hvor man kan op-

holde sig. 

 

Aviäja Villadsen Duneq 

Bibliotekschef og bibliotekar 
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Aasiaat Bibliotek 
 

Personale 

2 ansatte i alt: Assistent Ester Zeeb og leder Petrine Filippussen. 

Åbningstider 

Om vinteren, mandag-torsdag kl. 12:00 – 18:00, fredag kl. 12:00 – 16:00. 

Om sommeren, mandag-fredag kl. 12:00 – 17:00, fredag kl. 12:00 – 16:00. 

Arrangementer til borgere 

Kulturaften, blev aflyst på grund af Coronavirus. 

Et arrangement med en forfatter fra en anden by, blev aflyst på grund af Coronavirus.  

Gør maj sund, hvor idrætsudøvere eller forhenværende idrætsudøvere skulle holde foredrag, 

blev aflyst på grund af Coronavirus. 

Påskeklip 

-For borgere 

 - For handicappede 

Timi Tarnilu arrangement i uge 27, hvor der var filmning og trommedans til børn (det var for 

at få børnene til at deltage og bevæge sig mere)  

Fortællinger i tusmørket om efteråret med borgerne  

Juleklip 

- For borgere 

 - For handicappede 

Oplæsning til ældre i Alderdomshjemmet én gang om måneden blev igangsat (går i gang når 

restriktionerne er blevet ophævet)  

Teknologi 

Biblioteket i Aasiaat fik sammen med den Pædagogiske Læringscenter i folkeskolen et nyt 

bibliotekssystem, som hedder Cicero, via Kommune Qeqertalik  

Vi har tre computere der kan lånes af borgerne. Vores WiFi er tilgængeligt døgnet rundt. 

Materialeindkøb  

Der blev indkøbt bøger og aviser, men indkøbene er blevet reduceret.  
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Økonomi og materialebestand  

I 2021 blev der bevilget 75.000 kr. til bogkøb samt til andet materiale.  

Bygder  

Bygderne Akunnaaq, Kitsissuarsuit og Ikamiut har selv ansvaret for deres udlån og køber selv 

deres materialer.  

Coronavirus 

Biblioteket havde åbent, da der var restriktioner på grund af den høje coronavirussmitte i Aa-

siaat, der var i nogle tider lidt mindre åbningstider.  

 

Udarbejdet af Petrine Filippussen  

 

Paamiut 

Personale 

2 bibliotekarer i alt: Martannguaq Jakobsen og David N. Pedersen. 

Åbningstider 

Vintersæson:Tirsdag & Torsdag kl. 14-18 

Sommersæson:Tirsdag & Torsdag kl. 14-18 

Mandag & Onsdag kl. 16-18 

Udlån, bestand og bevillinger 

Vi kan desværre ikke se noget, da vores computer er begrænset. Vi bruger heller ikke Cicero 

endnu, men vi er forhåbningsfulde, at vi får det efter renoveringen bliver færdiggjort. Man 

ved ikke hvor man er nået til med renoveringen, udluftning er snart færdig og de starter på 

vinduerne på et tidspunkt.  

Økonomi 

Al vedrørende økonomi bliver bearbejdet i kontoret. Man kan først vide noget om budgettet 

efter efterspørgsel. Vi køber (grønlandsk trykket) bøger, men vi kan ikke købe andet på 

grund af budget/økonomi og plads. 

Aktiviteter 

Vi har typisk åbent under Kulturnatten og der kommer mange gæster, men på grund af 

corona har vi ikke kunnet holde åbent til Kulturnatten i 2 år. 

Vi beder skoleelever om at aflevere lånte bøger inden skoleåret slutter, vi afleverer også en 

udskrift en gang i mellem og det bliver kun modtaget med positiv indstilling. 

Vi tilbyder børn og skoleelever legetøj og tegnegrej i vores åbningstider. 



 

 

                                                     Nunatta Atuagaateqarfia ‧ Årsberetning 2021                                  

30 

Vi har fjernet computerne, da der er for meget begrænsning på dem. WiFi er populær hos 

brugerne/gæsterne. 

Skolen var under renovering, hvor vi måtte midlertidigt være lukket, men vi åbner igen 

tirsdag d. 7. april, vi glæder os, fordi der er efterspørgsler af biblioteket.   

Endvidere 

Biblioteket bliver godt udnyttet af skoleeleverne, ligeledes udnytter lånerne og gæsterne bib-

lioteket og dets tilbud.  

 

Årsberetningen blev udarbejdet af: Martannguaq Jakobsen Biblioteksansvarlig 

 

Biblioteket Qaqortoq / Det Gule Bibliotek 
 

Personale 

Personalet består af en biblioteksleder, en deltidsbibliotekar og en timelønnet medarbejder. 

Åbningstider 

Mandag & Tirsdag & Torsdag kl. 10-16. 

Onsdag & Fredag kl. 12-16. 

Årsforbrug til køb af bøger 

Årsforbrug til køb af bøger i 2021: 36.718,75 kr. Denne tal er fra oktober 2021. 

Indkøb af bøger og lign. 

Indkøb af bøger fra udlandet bliver udført af bibliotekslederen. Hvis bøgerne er relevante og 

har potentielle lånere, så bliver de bestilt. Jeg har nok bestilt i alt 3-4 gange i min tid som 

biblioteksleder. 

Aktiviteter 

Der har desværre ikke været nogen større aktiviteter her på biblioteket, i den tid jeg har 

været ansat. Dette har mange grunde. Lederen før mig har ikke arbejdet i lang tid, hvori at 

biblioteket blev meget rodet. Bøger lå overalt på stedet, der var ingen rengøringspersonale, 

ingen struktur eller system på arbejdspladsen, og bøger og tidsskrifter der bare ventede på at 

blive hentet fra Tusass m.m. 

Kort sagt var det meget udfordrende, hvori alt skulle læres på egen hånd uden supervision 

fra daværende leder, fordi vedkommende var aldrig på arbejde. 

Der er ingen tvivl om at der nok skal komme større aktiviteter fra vores side, i den nærmeste 

fremtid. 
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Bibliotekets 

gæstecomputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vi har en computer som godt og gratis benyttes af vores gæster. 

Der er ellers planer om wifi-forbindelse til gæsterne, men dette er ikke endnu blevet til en 

realitet. 

Skolebibliotekerne 

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

 

Lars Ole Olsen 

Atuakkanik Atorniartarfimmi Aqutsisoq 

Biblioteksleder 
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Kalaallit Nunaanni innuttaasunut atorniartarfiit: Kisitsisit paasissutissat 2021

Grønlands folkebiblioteker: Nøgletal 2021
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NA 33 18.999 15

Groenlandica 23 18.999 4

Upernavik 4 1.145 112.000                   419 41.208 2

Aappilattoq 4 161 1.823 74 2

Kangersuatsiaq 140 1

Nuussuaq 3 191 1

Tasiusaq 259 351 1

Ilulissat 20 4.710 482.000                   26.763 5.412 39079 4

Saqqaq 151 1

Qeqertaq 113 1

Oqaatsut 33 1

Ilimanaq 52 1

Qeqertarsuaq Lukket 838 735.000                   4.433 0 32.095                  

Kangerluk Lukket 11

Qasigiannguit 6 1.071 65.000               10.120 ** 25.877 3

Aasiaat 28 3.035 75.000                     16.071 16071 50.791                  2

Akunnaaq 4 64 34.000                     2.191 2 29000 1

Kangaatsiaq Lukket 534

Iginniarfik Lukket 74

Paamiut 4 1.247 2

Qaqortoq 26 3.037 36.719                  3

I alt 155 54.864 1.503.000 61.401 22.329 254.769 45

Inuisa amerlassusiat / Indbyggertal:

GS-imiit 1.1.2021 / fra GS 1.1.2021

*paasissutissat tutsuiginanngillat/upåligelig pga. ny system

**Cicero systemitaaramik takusinnaanngikkallarpaat / har fået Cicero-system kan ikke se dem pt.

 

 


