Ringe, den 13. marts 2017

386.000 besøgte Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne i 2016 der er plads til flere
De fire biblioteker i Faaborg-Midtfyn har nu været ”åbne biblioteker” i lidt mere end
et år. Både den betjente og den selvbetjente åbningstid er blevet brugt flittigt i 2016.
Knap 400.000 lagde vejen forbi, men der er plads til endnu flere.
Med 92,1% tilfredse brugere fik Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne i efteråret en flot 7. plads i den
nationale bruger- og benchmarkundersøgelse. 95% af brugerne vurderede i undersøgelsen, at
biblioteket havde åbent, når de havde brug for det, imod 84% på landsplan, og 49% kom mere
på biblioteket, end de gjorde før den udvidede åbningstid med selvbetjening.
De fire biblioteker i Faaborg-Midtfyn har nu været ”åbne Biblioteker” i lidt mere end et år. Det
betyder, at der er adgang fra 7-22 hver dag hele året for alle, som er fyldt 14 år, og som har
sundhedskortet med sig. Og brugerne har taget godt imod den selvbetjente åbningstid. 1/3 af
de besøgende eller 125.000 borgere årligt besøger biblioteket i den selvbetjente tid. I det
forløbne år har bibliotekerne i alt haft 386.000 besøgende, og der er plads til endnu flere, både
i den betjente tid, hvor personalet altid er klar til at hjælpe, og i den selvbetjente tid til kl 22.
”Det er et rigtigt flot besøgstal, vi har opnået i 2016. Det kan vi kun være stolte af, men vi har
plads til mange flere, ” siger bibliotekschef Jytte Risager.
”Mange går på biblioteket for at mødes med andre, nogle for at få ro til at studere, arbejde eller
læse avisen, andre låner bøger eller en god film – og andre igen anvender bibliotekets
computere og printere. Der er muligheder for alle,” uddyber hun.
Brugerne er desuden rigtig gode til at passe på deres biblioteker, når de er der på egen hånd.
Langt de fleste rydder også pænt op efter sig i f.eks. børnebibliotekets legetøj, så der er klar
til, at også den næste børnefamilie kan få en god biblioteksoplevelse.
Biblioteket er dog ikke kun noget, der foregår inden for de fire bibliotekers vægge. Der er et
væld af aktiviteter uden for biblioteket, f.eks. børneteater på Byskolen i Faaborg, Bibliotekets
Talkshow på Polymeren i Årslev, og nye læsekredse på bibliotekerne.
På www.fmbib.dk kan brugerne holde sig opdaterede på alle bibliotekernes tilbud og se hvilke
nye aktiviteter, der sker i de kommende måneder.
For yderligere oplysninger kontakt bibliotekschef Jytte Risager på tlf. 7253 8201 eller
jrbib@fmk.dk.

