Afsluttende rapport til Edvard Pedersens Biblioteksfond
I oktober 2018 ansøgte Viborg Bibliotekerne om støtte til deltagelse på Kommunernes Landsforenings
Sundhedskonference samt midler til produktion af markedsførings- og formidlingsmateriale til messestanden. KL’s
Sundhedskonference blev afholdt torsdag den 22. januar i Kolding.
Formålet med ansøgningen
Formålet med deltagelse på konferencen var at synliggøre og formidle resultaterne fra et udviklingsprojekt omkring
guidet fællessang, som Viborg Bibliotekerne har afprøvet i samarbejde med Randers og Horsens Bibliotekerne. Det var
dog et krav fra fondens side, at yderlig 3 eksempler på sundheds- og kulturprojekter, som folkebibliotekerne har været
involveret i, skulle formidles på standen.
Projekterne er opstået, fordi borgernes behov kalder på nye løsninger og samarbejder på tværs af kultur, sundhed,
forskning, organisationer og civilsamfund, når det gælder livskvalitet, mental sundhed og trivsel. Håbet var, at flere
fagfolk og politikere fik øje på folkebiblioteket som samarbejdspartner og opdagede folkebibliotekets potentiale, når
det gælder borgernes livskvalitet.
Sådan løste vi opgaven
Viborg Bibliotekerne fik positiv tilbagemelding fra fonden på ansøgningen den 5. december 2018. Allerede den 22.
januar 2019 løb konferencen af stablen i Kolding. Det gav os forholdsvis kort tid til at afsøge andre biblioteksprojekter,
lave aftaler, producere formidlingsmateriale af blandet format til de 4 sundhedsprojekter samt opbygge standen. Det
lykkedes at løse opgaven.
Vi udvalgte følgende 4 projekter til formidlingsfolderen:





Tid til læsning (2017-2020): et partnerskabsprojekt mellem Læseforeningen, Region Midtjylland, Aarhus
Universitet og 5 midtjyske biblioteker og kommuner: Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande og Viborg.
Guidet fællessang (2018-19): et udviklingsprojekt mellem Sundhedscenter Viborg, Sangens Hus, Nordjysk
Center for Kultur og Sundhed, Randers Bibliotek, Horsens Kommunes Biblioteker og Viborg Bibliotekerne.
Fødselsforberedelse med litteraturen som redskab (2017-18): et udviklingsprojekt mellem Regionshospitalet
Randers og Randers Bibliotek.
Hold Hjernen Frisk (2017-2019): et partnerskabsprojekt mellem DGI, Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Sund
Aldring på Københavns Universitet og Esbjerg Kommunes Biblioteker.

Der var fysisk deltagelse fra Læseforeningen, Randers Bibliotek og Viborg Bibliotekerne på standen. I alt 5 deltagere
bemandede standen på skift. En fysisk stand og video til visning på standen blev produceret. Diverse handouts blev trykt
herunder en 16-siders folder, hvori alle 4 biblioteksprojekter og kontaktoplysninger nævnes.
Evaluering på deltagelsen
Mere end 1.000 fagfolk og politikere deltog i Sundhedskonferencen. Biblioteksstanden var den eneste stand, som
formidlede sundheds- og kulturvinklen. Pga. dens fremtrædende placering ved indgangen til konferencesalen kom rigtig
mange mennesker forbi standen i løbet af dagen. Det blev til mange samtaler og uddeling af mere end 350 foldere.
Generelt var deltagerne i konference nysgerrige på folkebibliotekernes potentiale i forhold til borgernes livskvalitet og
trivsel. Vi fik ofte at vide, at der var opmærksomhed på de gavnlige effekter kultur har, når det gælder det
sundhedsfremmende arbejde. Udfordringerne i kommunerne ligger i at organisere et mere systematisk tværsektorielt
samarbejde. Set i det lys gav det god mening, at folkebibliotekerne markerede sig på sundhedskonferencen.
Folderen blev desuden uddelt til Hold Hjernen Frisk-afslutningskonference, som fandt sted kort tid efter KL’s
Sundhedskonference af Esbjerg Kommunes Biblioteker.
Folderen blev desuden uddelt til Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2019 i Esbjerg samt til udviklingsprojektet Guidet
fællessangs afsluttende temadag med 50 deltagere.

