
 
Program Kick-off workshop d. 6. april 2017 

Lab, Ballerup Bibliotek 
  
Kl. 9.30-10 – Morgenmad 
Kl. 10-10.30 - Velkomst og præsentation af projektet 
Kl. 10.30-11 – Oplæg v. Morten Theilmann-Jørgensen, projektleder v. opbygningen 
    af Oplevelsescentret Kongernes Jelling 
Kl. 11-11.10 – Projektets hvorfor v. Michael Anker, digital leder v. Ballerup 
    Bibliotekerne 
Kl. 11.10-11.30 – Præsentation af skitserede nationale projekter i projektplanen 
Kl. 11.30-12.15 – Arbejde 1 
Kl. 12.15-13 – Frokost 
Kl. 13-13.30 – Oplæg v. det digitale design bureau Yoke 
Kl. 13.30-14.30 – Præsentation af Ballerup Bibliotekernes forprojekt v. 
          projektgruppen 
Kl. 14.30-15.30 – Arbejde 2 
Kl. 15.30-16 – Kaffe + kage 
Kl. 16-16.15 – Færdiggørelse af arbejde 1 + 2 
Kl. 16.15-16.50 – Præsentation af dagens arbejde i grupperne 
Kl. 16.50-17 – Check ud 
 

Velkommen! 
 



Udvikling af 2 store installationer 

Udvikling af min. 12 mindre installationer ude på de enkelte biblioteker 



 

Research through Design 
(RtD) 



Projektets styrker 
• Indsigter og erfaringer fra Ballerup Bibliotekernes 

for-projekt, hvor 3 mindre installationer er udviklet 
og testet 

• Succeskriterier for hver enkelt installation aftales i 
samarbejde med Slots – og Kulturstyrelsen 

•Ballerup Bibliotekerne har et Makerspace, hvor vi 
kan bygge en del af prototyperne 

•3% af udlånene er digitale materialer => kan kun 
blive bedre 

• Alle biblioteksledere har meldt flere 
projektdeltagere til projektet end først aftalt => gør 
implementeringen på de enkelte biblioteker lettere 

• Stor grad af tværfaglighed i projektgruppen 



1. Hvad hedder du? 
2. Hvor kommer du fra? 
3. Hvad arbejder du med? 
4. Hvad glæder du dig til ved projektet? 



Leverancer 
• 14 gennemtestede installationer – heraf 6 
nationale og min. 8 der vedrører formidling af 
bibliotekets e-resurser (skalérbare, med 
konstruktionstegninger og kode, så de er til at 
bygge/få bygget på andre biblioteker) 

 

Driftsmodel for deling af indhold til ex. 
Klogskabet (i samarbejde med styregruppen) 

 

• Beskrivelse af metode (RtD) og test af 
udbredelse (v. Herning), udarbejdelse af manual 

 

 



Beskrivelse af erfaringer med 
kompetenceudvikling af biblioteksansatte 
ift. formidling af installationerne 
 
Brugerundersøgelse af 75 brugere 
(biblioteksansatte + borgere) 
 
Analyse af brugen af de udvalgte e-resurser 

 

Leverancer fortsat 



Leverancer fortsat 

• Oplæg v. Next Library 2017 

• Oplæg v. Driving IT 2017 

• Artikler i 2 nationale medier 

• Min. 6 artikler i lokalpressen 

• Min. 1 artikel i Perspektiv 

• YouTube-videoer på bibliotekernes Facebook 

• Løbende publiceringer på bibliotekernes 
hjemmesider 



Praktiske detaljer 

• Der bliver lektier efter hver workshop (ca. 4,5 t.) 

• Vi kommer til at bruge Google Docs og Dropbox til at 
dele vores arbejde 

• Jeg har vedhæftet datoer for styregruppemødet 

 - det er for at I kan melde ind med 
problemstillinger/drøftelser til styregruppen 

• Jeg har skrevet log ind til Kulturstyrelsens 
udviklingspulje-site v. deltagerlisten, så I kan uploade 
pressemeddelser, artikler til inspiration for projektet, 
etc. 



And that’s my cue 

http://www.gifimagesdownload.com/wp-content/uploads/2016/02/bye-gif-455.gif


…Velkommen til  
 

Morten Theilmann-
Jørgensen  

 
projektleder v. opbygningen af 

Oplevelsescentret Kongernes Jelling 
 



Klogskabet - kriterier 

• Skalérbart 
• Taktil form 
• Brugervenligt front-end + back-end (til at dele indhold) 
• Interaktivt 
• Legende element + opdagelse 
• Mulighed for udskiftning af indhold 
• Produktion af indhold på tværs af bibliotekerne 
• Udvikling i open-source + open-hardware 
• Skal kunne tale sammen med DDB CMS 
• Løsning ift. emner 

 



Aviskiosken - kriterier 

• Skalérbar 

• Taktil form 

• Interaktivt 

• Mulighed for udskiftning af indhold 

• Alt udvikles i open-source + open-hardware 

• Skal kunne tale sammen med DDB CMS 

• Løsning ift. formidling af PressReader 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ml-rCgyHF4w&ab_channel=VernissageTV


Arbejde 1 kl. 11.30-12.15 

Klogskabet:  
Hvilke databaser + netindhold kan bruges ift. emnerne Trump, Insekter 

i mad, Nord-korea 
 
Aviskiosken: 
Analysér brugen af PressReader 
Hvordan gør vi den læsbar? 
Hvad skal der til at gøre den mere brugervenlig? 
PressReader har en masse funktionaliteter – hvad skal væk? 
(Kig evt. på Weekendavisen og Politikens egne websider) 
 
Ledelsen: Hvordan sikres udbredelse, opbakning + motivation blandt 

personalet ? Hvad går I hjem og fortæller jeres medarbejdere? Tal 
også gerne kort om økonomi for projektet 



Frokost  
kl. 12.15-13 



… Velkommen til 
Yoke 



Arbejde 2 
Klogskabet: 
Skalérbarhed, hvad vil det sige (størrelse/elementer)? 
Hvordan ser jeres biblioteksrum ud? Hvad skal der til for at en 

installation fungerer i jeres rum? 
Kom med eksempler på skalering, gerne med tegninger og skitser 
 
Aviskiosken:  
Definér kriterier (byg videre på arbejde 1) 
Lav skitser og tegninger af UX + kriterier 
 
Ledelsen: 
Forsøg at skitsere 2-3 driftsløsninger til deling af indhold  



Kaffe + kage  
kl. 15.30-16 



Arbejde 3 

Kl. 16-16.15 – Færdiggør arbejde 1+2 

Kl. 16.15-16.50 – Præsentation af dagens arbejde 

 

Kl. 16.50-17 – Tjek ud 


