Besøg i Paisley, Skotland, juni 2012

Imødekommende værter
Tre bibliotekarer; Stine, Marie og Rikke fra Gladsaxe Bibliotekerne var i juni på venskabsby
besøg i Paisley i smukke, grønne (og våde) Skotland.
Efter en kort flyvetur til Glasgow fik vi en varm velkomst af venlige og snaksaglige skotter.
Alle vi mødte på vores tur, lige fra taxachauffører, ekspedienter og hotelpersonale var utrolig
imødekommende og interesserede i, hvem vi var og ville hellere end gerne fortælle om deres
land og hjælpe os med gode råd.
Vi boede på The Watermill Hotel, som var et gammelt, hyggeligt hotel. Her mødtes vi med
vores værter kort efter ankomst.
Vores værter var søde og snaksaglige. De havde lavet tre dages fuldt program – interessant
og med stof til eftertanke. Udvekslingen gik begge veje, de var meget interesseret i at høre
om Gladsaxe Bibliotekerne og det danske samfund.

Paisley bibliotekerne
Vi startede programmet med et større møde på Paisley Central Library onsdag morgen med
det meste af bibliotekarpersonalet. Her fik vi et indblik i biblioteksvæsnet i Skotland og
Paisleypersonalets arbejdsvilkår.

Paisley-Renfrewshire har et hovedbibliotek og 12 filialer. De har 8 bibliotekarer ansat i alt, og
alt udlånsarbejde varetages af biblioteksassistenter. Noget der kom som en overraskelse for
os.

Skotland er hårdt ramt af finanskrisen, og det har medført store ændringer og besparelser i
biblioteksvæsenet. Det fyldte naturligvis meget i deres hverdag og de har været nødsaget til
at foretage store organisatoriske ændringer, og de har skullet nytænke deres arbejdsgange
og samarbejde med andre instanser.
I og med de skal spare, har de måtte skære ind til benet, og set på hvordan de kunne gøre
en forskel for kommunens borgere. De satser på de svageste borgere i samfundet. Det har
medført nogle interessante samarbejder.
Arbejdsformidlingen
Sammen skulle de hjælpe de arbejdsløse med at forbedre deres IT færdigheder, i forhold til
at søge nye jobs.
Living Well @ the Library with Macmillan Cancer Support
Samarbejde om kræftoplysning. Fast personale på filialbiblioteker, der orientere om
muligheder, hvis en person bliver ramt af kræft.
Tablet are good for your Health
De har søgt midler og fået 10 iPads de tager rundt med til ældreklubber.
Ud over disse projekter, blev vi også præsenteret for nogle andre tilbud de har til borgerne:
E-resurser
De skære ned i mængden af E-resurser. De bliver ikke brugt og det kan ikke forsvares at de
bruger pengene på dem. Da der ikke forhandles nationale eller centrale aftaler bibliotekerne
imellem, er de meget dyrere end i Danmark. Universiteterne har deres egne og Glasgow er
så tæt på (10 min. med tog).
Reader development (skønlitterær formidling)
De har 10 bookgroups (læsekredse) - både i og uden for biblioteket. De prøver at få grupper
ind i biblioteket, der ellers ikke læser.
Bl.a. har de haft guidet fælleslæsning med personer med Alzheimers.
Six book Challenge er lidt a la ”Sommerbogen” for børn. Bare for voksne læsesvage. De skal
læse 6 bøger i en national kampagne.
I 2011 havde de en lille bogfestival med 3 forfattere mm. Det vil de forsætte med.

Om aftenen var vi inviteret til middag på Duck Bay Marina ved Loch Lomond. Loch Lomond
er den største sø i Storbritannien og utrolig smuk. På køreturen dertil fik man virkelig set det
Skotland man associere med, når man siger ”Skotland”. Grønt, frodig, bakket, med gamle
stenhuse. Vi fik prøver Haggis og Fish n’ Chips for at fuldende Skotlandsoplevelsen.

Vi sluttede af med en slentretur igennem byen Luss, som var fyldt med smukke gamle
stenhuse med klatre- og bonderoser.

Filialbesøg og Paisley museum
De næste 2 dage gik med at besøge 4 filialer og museet der ligger i samme bygning som
hovedbiblioteket.
Bishopston Library
Etrumsbibliotek.
Vi deltog i en BookBug session – det der svarer
til rytmik i Danmark. Det var en hyggelig halv
time, med en meget engageret bibliotekar der
tog sig af det velbesøgte arrangement.
Bibliotekerne har de 0 – 5 årige som særligt
indsatsområde og har forskellige tilbud til den
gruppe. Deriblandt BookBug sessions.

Johnston Library
Typisk filialbibliotek. Havde en flot samling Graphic Novels. Så også andre materialetyper
end dem vi er vant til i DK. Bl.a. lydbøger og afspiller integreret.
Paisley Museum

Museet i Paisley ligger i samme bygning som biblioteket. Det rummer løbende udstillinger
samt en fast udstilling med de berømte Paisley sjaler. ”Dan the weaverman” viste os hvordan
man tidligere vævede de komplicerede Paisleymønstre.
Museet arbejder også med kunst for børn. Her må man gerne røre ved tingene og de
arrangerer særlige rundvisninger for børnehaver og skoleklasser.
Museet arbejder med flere projekter, hvor de har fokus på nogle af de grupper der normal
ikke gæster museet, men som kan have stor glæde ved at finde deres stemme i kunsten.
De kører 6 ugers programmer med udsatte kvinder fra området. Fx unge mødre, kvinder der
har været udsat for sexmisbrug osv. Det er kreative sessioner som handler om kvinder og
kreativitet. Claire der er konsulent fortalte os at kvinderne oplever det som et positivt og blødt
sted at møde andre i samme situation.

Coats Observatory
En tilstødende
bygning til bibliotek og
museum er
observatoriet Coats
Observatory.
Det åbnede for
publikum i 1883. I dag
bliver det brugt som
vejrstation, og som del
af undervisningen i
naturvidenskab for
kommunens
skolebørn.

Bridge of Weir Library
De måtte kæmpe for at beholde et bibliotek i
dette pæne område af kommunen, i deres
nedskæring.
Det var lille bitte, men nybygget og lækkert.
Vi var også meget begejstrede for Paisley
bibliotekernes slogan: Read, Discover, Learn
Det gik igen i alle deres materialer: pjecer, net,
plakater mm.

Furgeson Library
Furgeson var det sidste bibliotek vi skulle besøge, og her vi skulle sige farvel og udveksle
gaver. Vi havde hørt en del om Furgeson, da det er det område i kommunen, der er mest
belastet. Der er mange arbejdsløse, unge mødre og kriminalitet.

Biblioteket ligger inde i et center og er et typisk
sted folk mødes.
Det var nogle utroligt engagerede medarbejdere
der gjorde rigtig meget for især de unge. De
havde kreative værksteder og lavet mange flotte
ting sammen.

Man havde bl.a. lavet et zombieprojektet med udsatte 12 - 18 årige Den gruppe man ofte
mister på biblioteket. Projektet bestod af en zombiefilm og en Graphic Novel. Rigtig flot, og
noget der optog det involverede personale meget.
Det er også på Furgeson bibliotek man har Living Well @ the Library with Macmillan Cancer
Support.
Til sidst spiste vi frokost med det meste af bibliotekargruppen og to af deres overordnede. Vi
havde en spændende diskussion om bibliotekerne rolle nu og i fremtiden. Noget der er
meget relevant for os alle, og optager alle bibliotekarer på tværs af lande og kultur.

Afrunding
Vi havde nogle meget spændende dage i Paisley. Det var fagligt udviklende at se hvordan
man griber tingene an i andet land. Vi har fået idéer med hjem, til ting vi kunne kaste os over
på Gladsaxe Bibliotekerne. Samtidig ser vi også på vores egne jobs og biblioteksvæsnet i
Danmark på en ny måde. Vi har et af de mest udviklede biblioteksvæsner i verden og det
kan vi være stolte af.
Vi kan kun anbefale andre at tage på udvekslingsbesøg.
Vi håber på at kunne modtage vores værter fra Paisley i Gladsaxe, og give dem en lige så
stor oplevelse som de har givet os.

Af: Rikke Borup, Marie Kruchov og Stine Bang Iversen

