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Varde Kommune har deltaget i et udviklingsprojekt, der viser,
at biblioteker kan være med til at hjælpe ensomhed hos ældre,
når bibliotekets rum og kompetencer bringes i spil i nye
samarbejder.

Biblioteker kan afhjælpe
ensomhed hos ældre

VARDE

Publiceret 27. november 2017 kl. 10:29

Varde: Tænketanken Fremtidens
biblioteker har netop
offentliggjort resultaterne af
udviklingsprojektet
Ældrefællesskaber & Biblioteker,
der er udført i samarbejde med
en række biblioteker - herunder
Varde Bibliotek - og boligsociale
medarbejdere. Ønsket var at
undersøge bibliotekets og
kulturens potentiale til at
modvirke ensomhed blandt
ældre i samarbejde med aktører fra lokalområdet. I en periode på
halvandet år har lokale projektgrupper bestående af
biblioteksmedarbejdere og boligsociale medarbejdere fra fire
kommuner arbejdet sammen om at skabe og afprøve aktiviteter for
ensomme ældre.
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Ny rolle for biblioteket
Fire biblioteker og 143 ældre har på landsplan deltaget i fem
forskellige aktivitetsforløb, og Fremtidens Biblioteker skriver i en
pressemeddelelse, at der er opnået gode resultater. Ensomheden er
mindsket hos halvdelen af deltagerne, flere har fået mod på at tage
mere initiativ og opsøge nye fællesskaber, størstedelen oplever, at de
har fået flere venner/bekendte efter at have deltaget i aktivitetsrækken,
og størstedelen oplever at kende flere ansigter og navne på andre
ældre i lokalområdet.

- Det er jo interessant, at biblioteket kan være med til at gøre en
forskel for de ældre og deres lyst til at deltage i fællesskabet med
hverdagskultur og litteratur - og endda for nogle som normalt ikke
kommer på biblioteket, siger direktør for Danmarks Biblioteksforening,
Michel Steen-Hansen. /exp
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