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Udlånet på landets biblioteker er halveret på 15 år. Her Hovedbiblioteket i København. 

Foto: Maud Lervik

KULTUR 27. NOV. 2017 KL. 07.57

Biblioteker skal bryde
ældres ensomhed
Med musik-, mekanik- og lytteklubber skal landets biblioteker afhjælpe
ensomhed blandt landets ældste borgere, mener tænketanken
Fremtidens Biblioteker.

   

I løbet af det seneste års tid har det pensionerede ægtepar Abdi og Fatima fra
Urbanplanen på Amager hørt Gitte Hænning i en musikcafé på det lokale
bibliotek og mødt andre ældre mennesker fra deres lokalområde.

I Skælskør har 87-årige Ingeborg, som lige har mistet sin mand, fået læst højt
og diskuteret Jungs dybdepsykologi i en lyttegruppe.

Og i Varde har 11 ældre mænd nørdet med mekanik på biblioteket og været på
messe for velfærdsteknologi og prøvet nye høreapparater og klappet en
robotsæl.

De danske folkebiblioteker kan nemlig være med til at afhjælpe ensomhed
hos landets ældste, mener tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Gennem halvandet år har tænketanken udviklet et projekt i samarbejde med
fire biblioteker og fire almene boligområder i Skælskør, Dalum, Varde og
København for med kulturelle aktiviteter at bryde ensomheden og øge
livskvaliteten blandt samfundets ældste borgere.

Et projekt til knap 4 millioner kroner, som er finansieret af Velux Fonden.

I dag offentliggør Fremtidens Biblioteker en rapport om projektet på en
konference om biblioteker og ældrefællesskaber.

LOTTE THORSEN
Journalist

Danmarks bedste kulturredaktion
samler ugens vigtigste historier for dig
der elsker bøger, musik, lm og kunst.

line_t_c@hotmail.com Tilmeld
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Målet er at vise, hvordan bibliotekerne sammen med de almene boligområder
kan spille en rolle for ensomme ældre.

En håndbog og en animationsfilm vil derefter blive sendt som inspiration til
boligorganisationer, kulturinstitutioner og foreninger over hele landet, der
kan tænkes at have gavn af erfaringerne.

»En af de store udfordringer i samfundet er ensomhed især hos ældre
mennesker. Folkebiblioteket er den kulturinstitution, der når bredest ud i
befolkningen, og er i mange lokalsamfund et mødested med mange
aktiviteter – også for ældre. Men sjældent med det særlige fokus at skabe
fællesskaber og hjælpe ældre ud af ensomhed. Projektet viser, at der er et stort
potentiale for bibliotekerne, når det gælder om at yde en indsats for ensomme
ældre«, siger projektleder i Fremtidens Biblioteker Louise Agger Nexø.

Musik og mekanik
Udlånet af bøger på de danske
biblioteker er styrtdykket i de senere
år, og derfor skal bibliotekerne
tiltrække borgerne med andre tilbud.

I 2012 blev tænketanken Fremtidens
Biblioteker etableret for at sikre, at
bibliotekerne udvikler sig i takt med
samfundsudviklingen. Den
repræsenterer 30 folkebiblioteker, 5
biblioteksorganisationer og en
række private virksomheder.

Før de forskellige grupper blev sat i gang, blev 50 ældre mennesker i Skælskør,
Varde, Dalum og København interviewet af antropologiske konsulenter om
deres hverdag og om deres egen oplevelse af ensomhed.

Dernæst stablede konsulenterne i samarbejde med ansatte på de lokale
biblioteker og boligsociale medarbejdere fem forskellige aktivitetstilbud på
benene. Herunder en historiecafé, en mekanikklub og en musikklub.

FREMTIDSPROJEKT

Igennem halvandet har tænketanken
Fremtidens Biblioteker udviklet et projekt
i samarbejde med biblioteker og almene
boligområder i Skælskør, Dalum, Varde
og København.

Efter interviews med 50 ældre fra de re
områder blev der etableret
historiecafeer, en mekanikklub og en
musikklub samt afholdt
oplæsningsarrangementer for at bryde
ældres ensomhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Men hvorfor skal folkebibliotekerne åbne mekanikklubber for ældre mænd i
stedet for at låne dem bøger?

Det skal de ifølge rapporten, fordi bibliotekerne med mere end 38 millioner
årlige besøg er den kulturinstitution, der når ud til flest. Og fordi
bibliotekerne i fremtiden skal udfylde deres funktion i samspil med borgene.

Dårligt nyt for 'Game of Thrones'-
fans: Vinteren kommer ... for
sent
1 time siden
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Det kan sagtens være en biblioteksopgave at afhjælpe ældres ensomhed,
mener formand for Bibliotekarforbundet Tine Segel. Så længe udgifterne ikke
kun skal afholdes af bibliotekerne.

»Hvis man som bibliotek løser nogle velfærdsopgaver for andre forvaltninger,
er det vigtigt, at man ikke kigger meget firkantet på kommunekasserne. For
hvis man både sparer på bibliotekerne og lægger de her projekter ind i
driften, går ressourcerne fra andre ting. Det kan godt være bibliotekets opgave
at starte og lægge hus til klubber for ældre. Men det skal ske i samarbejde med
f.eks. frivillige organisationer, for bibliotekarerne har mange andre vigtige
opgaver«, siger hun.

Ifølge Tine Segel er der ikke tvivl om, at bibliotekernes rolle og
bibliotekarernes opgaver flytter sig. Rapporten fra Fremtidens Biblioteker ser
hun som en håndsrækning og vejledning til arbejdet med eksempelvis
ensomme ældre.

»Vi kan ikke vente på, at folk kommer til os. Vores arbejde er at formidle
litteratur, viden og information. Det er tidligere typisk foregået bag en
skranke. Men vi ved fra tidligere projekter, at vi via opsøgende arbejde kan få
brugere ind, der ellers ikke kommer på biblioteket. Men det skal være med
udgangspunkt i bibliotekernes kerneområder, for bibliotekarer er ikke
uddannet socialarbejdere«, siger hun.

Ældre mænd skal 3D-printe
Louise Agger Nexø fra Fremtidens Biblioteker understreger, at det ikke er
tænketankens opgave at fortælle bibliotekerne, hvad de skal og ikke skal.

#MeToo: Litterær redaktør må
forlade kendt magasin
1 time siden

Dansk-syrisk dokumentarfilm
nærmer sig oscar-nominering
1 time siden

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Vores opgave er at skaffe ny viden og sætte fokus på nogle nye veje,
bibliotekerne kan gå. Og der er et potentiale her. Bibliotekernes opgave er at
formidle kultur og litteratur. Og vi har valgt at sige, at det kan tolkes ret bredt.
Det kan eksempelvis også være at lære ældre mænd i Varde om 3D-printere og
danne dem inden for det digitale område«.

Og så er bibliotekerne også et »åbent
og uforpligtende« opholdssted, der
oftest opfattes som et trygt sted af de
ældre:

Juleoratoriet II:
Koncert med DR VokalEnsemblet

Annonce
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»Bibliotekerne skal ikke gøre noget helt andet, end de plejer. De skal bare gøre
nogle af de ting, de gør i forvejen, på en lidt anden måde. Et af vores forsøg var
en lyttecafé, hvor der bliver læst litteratur op. Det gør bibliotekerne i forvejen,
men de kan målrette det til de ældre og sikre, at der også er en social
dimension«.

   

REDAKTIONEN ANBEFALER:

LÆS MERE:

Pensioneret bibliotekar: Over
halvdelen af befolkningen bruger
stadig bibliotekerne. Nu gælder det
om at få de digitalt indfødte med

Læseheste er en langsomt døende race
Søndag 29. oktober 2017

Her bor landets største læseheste
Onsdag 8. november 2017

Mangler du en julegave til et videbegærlig
barn eller barnebarn?
Læg et Politiken-abonnement under juletræet i år, og
forkæl en du holder af med en julegave, der varer længe.

DEBATINDLÆG

Læs mere

Mest læste

Det er selvfølgelig et kompromis, siger Juncker
efter et møde med Theresa May fredag morgen i
Bruxelles.

Der er sket et gennembrud i forhandlingerne
mellem EU og Storbritannien.

Her til morgen kunne formanden for EU-
Kommissionen, Jean-Claude Juncker, og den
britiske premierminister, Theresa May,
præsentere

Gennembrud: Den
første store aftale
om briternes exit
fra EU er på plads

1

resultatet af nattens forhandlinger

Offentligt ansatte2
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