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Husk at: 
• 1000 tak for invitationen. 
• SmartLibrary er en læreproces for os; og vi vil meget gerne lære af andres erfaringer og ideer. 
• I dag er vi tre fra Dokk1; 
• Joachim Svendsen
• Sofie Gad, praktikant
• Lotte Duwe Nielsen
• Joachim og Lotte deler oplægget
• HUSK AT UDDELE FAKTA OM DOKK1
• Vi lægger link til præsentationen på www.smartlibrary.dk



SmartLibrary – 2014 - 2017
Projektledelse: Dokk1
Projektpartnerne: Herning BibliotekerRoskilde BibliotekerStatens Museum for KunstSmart Aarhus
Invitation: Åbent ideforum for udveksling af ideer og erfaringerhttps://www.linkedin.com/groups/8513464
Finansieret af projektpartnerne med tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, Udviklingspuljen for Folke- og Skolebibliotekerne
www.smartlibrary.dk



Dokk1 
• 15000 m2 bibliotek for borgerne
• Mere end 1100 siddepladser
• 2 sale, 2 mødelokaler og et undervisningsrum for borgerne
• 15 oaser til ophold og arrangementer
• 2 labs
• Æsken – rum for leg
• Rampe med forskellige aktiviteter
• Ca. 4000 besøgende hver dag
• 80 – 100 arrangementer pr. måned
• 60 % af det samlede program står partnere for – 40 % står Dokk1 for
• Knap 300.000 bøger og andre medier – ca. samme antal som i det gamle Hovedbibliotek



ca 4000 pr. dag
6% er brugere i Borgerservice
Weekender: familier
Ugedage: Studerende, institutioner, traditionelle biblioteksbrugere
400 ekspeditioner i Informationen hver dag



3 gange så meget plads til borgerne
Særligt sted for børn og familier – 5 gange så stort som det gamle børneområde
NB: Samme antal medier som i det gamle Hovedbibliotek
Meget mere teknologi
Flere partnerskaber
Udvidede åbningstider



7

Et bibliotek for mennesker 
– ikke for bøger



Snapshots af mennesker i Dokk1læring, leg, inspiration, videndeling, debat, mødested, værested, performance
(Billeder er klippet fra i denne pdf-version. Findes på Flickraarhus public libraries #Dokk1)



SmartLibrary
Strategisk formål: at få ny, faktuel viden om brug af biblioteksRUM
Beslutningsgrundlag for optimering af:
• Brugeroplevelse
• Indretning (”Brugerdreven indretning)
• Service
• Wayfinding
• Programmer 
• Åbningstider og bemanding
• Udstyr i lokaler



Hvad vil vi vide om brugerne?
Opholdstid. Hvor længe opholder folk sig i bygningen? 
Sporing af flokkeHvordan bevæger folk sig rundt i bygningen?Hvor er ”hovedvejene”, og er der ”veje”, som benyttes i mindre omfang? 
Analyse af adfærdsmønstreI hvilke områder af bygningen opholder folk sig mest? I hvilke området opholder folk sig mindst?
Hvad laver folk i Dokk1? Sidder de sammen – sidder de alene? Bevæger de sig rundt? Hvor mange kommer alene og hvad laver de alene? Og hvorfor?



Pilot-tests



Test af metoder
Teknologi Etnografiske og antropologiske
Tællekameraer (Besøgstæller) Deltagerobservationer
PIR sensorer Interviews
Go-pro kamera Brugerundersøgelser
Wifi Design Thinking
Mobildata
Overvågningskamera med heatmap



Udvikle model som kombinerer metoder
Teknologi Antropologiske
Tællekameraer (Besøgstæller) Deltagerobservationer
PIR sensorer Interviews
Go-pro kamera Brugerundersøgelser
Wifi Design Thinking
Mobildata
Overvågningskamera med heatmap



Teknologiske



Tællekamera
• Tællekameraer over indgange
• Antal ind og ud
• Algoritmer tager højde for – ansatte og ikke overvågede ind/udgange



Gopro



PIR sensorer





Under udvikling
• Wifi
• Mobilsignal
• Overvågningskamera med Heatmap



Antropologiske



Observationer
• Dokkstart

• Hovedindgang / Borgerservice (CFIA)



Dokkstart



Hovedindgang / Borgerservice



Brugerundersøgelser og Design Thinking



PROTOTYPE



Samarbejde & netværk
• Åbent ideforum – I er velkomne!https://www.linkedin.com/groups/8513464
• Smart Aarhus, ODAA Open Data Aarhus
• Forskere, museer, virksomheder, andre biblioteker
• Internationale kontakter





Tak fordi I lyttede
Spørgsmål & kommentarer ?

Vi er her også i eftermiddag


