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Horsens: Den digitale teknologi har flyttet sig langt og hur-
tigt de seneste år, og Danmark er et af de lande, som har 
flyttet sig med den. Med hvad med danskerne?

Vi har ingen problemer med at bruge computerne til at 
gøre vores liv lettere og bedre, men samtidig lever vi en ver-
den fyldt med fake news og misbrug af teknologien. Vi skal 
lære at omgås på nettet, og i den forbindelse er den digitale 
dannelse det rette værktøj til opgaven.

Mandag 14. januar kl. 16.30 fortæller bibliotekar Janus 
Andersen om emnet på Horsens Bibvliotek.
/EXP

Digital dannelse under lup

Bibliotekar Janus Andersen fortæller om digital dannelse på biblioteket 
i Horsens. Pressebillede

nyt fra bib
Af Nina Wegner, <br />bibliotekar, 
Horsens Bibliotek

biblioteket: - Det at synge 
den sammen, gør den lettere 
og mindre melankolsk. San-
gen forandrer sig, når vi ikke 
bare læser teksten.

Sådan sagde en af delta-
gerne i et udviklingsprojekt, 
som Horsens Bibliotek del-
tager i. En anden af deltager-
ne sagde:

- Man kan jo ikke rigtigt 
være sur eller ked af det, når 
man synger.

Mange ældre mennesker 
føler ensomhed i hverda-
gen. Fællesskabet med kol-
leger på arbejdspladsen er 
skiftet ud med efterløn og 
rigtig mange timer alene der-
hjemme.

I vores digitale verden bli-
ver mange personlige samta-
ler skiftet ud med mail-kor-
respondance. Du kan købe 
dine dagligvarer på nettet og 
personlig betjening i de of-
fentlige tilbud er næsten helt 
elimineret. Vi har også ind-
ført selvbetjening i bibliote-
kerne, men heldigvis er der 
stadig personale ansat, så du 
kan få hjælp til blandt andet 
informationssøgning og få 
anbefalet en god roman.

Meget er skiftet ud
I mere end 25 år har jeg ar-
bejdet på Horsens Bibliotek, 
og jeg tror næste ikke, at der 
findes en arbejdsplads i Dan-
mark, som har undergået en 
større forandring. Opslags-
værker, gummistempler og 
kartoteksskuffer er skiftet 

ud med digitalisering og in-
ternet.

Alle de tekniske hjælpe-
midler giver plads til at ud-
vikle biblioteket som et 
åbent forsamlingshus, hvor 
borgerne kan mødes på 
kryds og tværs af interesser 
og alder.

Biblioteket er et åbent 
rum, som giver dig, din fami-
lie og dine venner mulighed 
for at mødes.

Antallet af læseklubber er 
øget hastigt i de senere år, og 
rigtigt mange borgere finder 
sammen i læsefællesskaber. 
Biblioteket hjælper gerne 

med at inspirere og skaffe 
bøger i mange eksemplarer 
til læsegrupperne i Horsens 
Kommune.

Desuden tilbyder Horsens 
Bibliotek deltagelse i to åbne 
læseklubber - nemlig Tors-
dagsklubben og Horsens læ-
ser Nordisk, som er et samar-
bejde med Foreningen Nor-
den.

snakker om teksten
Guidet Fælleslæsning er og-
så et litteraturtilbud, som 
vi har tilbudt i de senere år. 
Her samles deltagerne en 
gang om ugen og får læst en 

novelle eller et uddrag af en 
roman højt. Vi læser i fælles-
skab, gør nogle pauser un-
dervejs og snakker sammen 
om teksten.

Det er ikke nødvendigt 
at forberede sig, vi mødes 
og hygger os med litteratur, 
snak og en kop kaffe. Grup-
pen mødes 10 gange, og gen-
nem snakken og samværet 
opstår et unikt fællesskab.

Litteratur kan samle og 
skabe fællesskab, og det kan 
musikken også. Gennem me-
re end 10 år har biblioteket 
inviteret til fællessang den 
første tirsdag aften i okto-

ber, november og december. 
Sangaftenerne trækker fuldt 
hus hver gang, og jeg tror næ-
sten, at behovet for sang og 
fællesskab er uudtømmeligt.

Jeg elsker at synge og har 
sunget i kor i mere end 20 
år. Alligevel havde jeg aldrig 
forestillet mig, at sangen 
skulle involveres i mit profes-
sionelle liv som bibliotekar.

Ikke desto mindre er jeg 
blevet involveret i et projekt 
med titlen Fællessang+, som 
netop med plusset signale-
rer, at der er tale noget ekstra.

Fællessang+ kombinerer 
glæden ved at synge og glæ-

den ved at opleve litteratu-
ren i fællesskab. Vi synger 
sammen og taler både om 
musikken og teksten. For ek-
sempel kan vi tale om, hvil-
ke følelser vi forbinder med 
melodien, og hvad det egent-
lig er, der står i teksten. Hvad 
betyder for eksempel denne 
verslinje:

- Vel! Ræk mig da, o efter-
år, en gravensten, som sma-
ger for DIG.

ord på musikken
Musik og sang er altså ikke 
min primære kompetence, 
så en del af projektet har om-
fattet workshops, hvor sang-
konsulenter fra Sangens Hus 
har lært bibliotekarerne no-
get om sang, rytme, puls og 
lidt noder.

Hvordan igangsætter man 
en a capella fællessang? 
Hvordan får vi en fælles 
puls? Hvordan sætter vi ord 
på musikken?

Jeg skal love for, at jeg fik 
overskredet mine bibliote-
karkompetencer, men det 
har været sjovt og udviklen-
de at arbejde med både mu-
sik og tekst.

Fire eftermiddage i sep-
tember mødtes sanggrup-
pen. Vi sang og snakkede. 
Det var rigtig trygt og hygge-
ligt. Flere af deltagerne gav 
udtryk for, at de gerne ville 
deltage i en anden sanggrup-
pe, hvis biblioteket tilbød en 
ny runde Fællessang+.

Så er sløjfen bundet, og jeg 
slutter, som jeg begyndte:

- Man kan jo ikke rigtigt 
være sur eller ked af det, når 
man synger”.

Biblioteket er åbenhed og fællesskab
enorme forandringer har undergået biblioteket de seneste 25 år - hvor står vi, og hvad er det nye fænomen Fællessang+?

Fællessangen er en spændende del af biblioteket, lyder det fra en bibliotekar. Pressefoto
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