
Afslutning med forfriskning på niveau 3 i Dokk1 med byens flotteste udsigt.
Ret til ændringer og overraskelser forbeholdes.

15:00 BOBLER & UDSIGT

//

//

//

//

//

»
»
»
»
»

Velkomst
Marie Østergård, Chef for Bibliotekerne i Aarhus

SmartLibrary - nye målemetoder om brug af nye biblioteksrum
I projektet SmartLibrary har vi undersøgt nye målemetoder. Seminardagen 
præsenterer resultaterne; en model med forskellige kvalitative og kvantitative 
metoder, som man kan kombinere efter formål, behov og ressourcer. Her er 
ogogså bud på udfordringer i forhold til teknologi, databehandling og juridiske 
rammer, vi er stødt på i løbet af projektet. 
Modellen publiceres 23. september på: www.smartlibrary.dk
Projektgruppen: Sidsel Bech-Petersen, Biblioteksudvikler, Mads Lykke, 
Digital Redaktør, Joachim Svendsen, Cand.scient.bibl., Anh Minh Nguyen, BSc(B) 
og Lotte Duwe Nielsen, Projektleder. 

Hvad gør de andre? Hvordan ser fremtiden ud?
VVi har inviteret en række aktører fra forskning og virksomheder, bl.a.:
  Jakob Langdal Jensen, Principal Cloud Architect, PhD, Alexandra Instituttet
  Anne Grønlund Pedersen, Innovationskonsulent, CFIA
  Mikkel Baun Kjærgaard, PhD, Mærsk Mc-Kinney Møller Institute, SDU
  Andrew Cranfield, Teamleder, DTU Library
  Stig Dahl-Hansen, CEO, New Nordic Engineering

Flere indlæg er velkomne. Skriv til Lotte Duwe Nielsen, hvis du har et projekt, 
ddu vil præsentere: LDN@aarhus.dk

Bibliotekscheferne får ordet
Jakob Lærkes, Gladsaxe Bibliotekerne og Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotekerne:
Giver Smart Library nogle brugbare metoder, som har nytteværdi for 
folkebibliotekerne? Hvad har I brug for af data og metoder? 

Rammer for brug af persondata i forhold til sporing af besøgende
Mads Schaarup Andersen, Senior Usable Security Expert, PhD, 
SSecurity Lab, Alexandra Instituttet

09.30-10.00 ANKOMST OG MORGENMAD

10.00-15.00 SEMINARPROGRAM INKL. FROKOST OG DEBATSESSION

PROGRAM

BORGERE I OFFENTLIGE RUM - DATA OM OPHOLD OG FÆRDEN
Læring, kultur, inspiration, samskabelse og demokratiske møder – biblioteket er 
meget mere end udlån af medier.
Der er behov for faktuel viden om, hvad der sker i bibliotekets rum med henblik 
på optimering af brugeroplevelse, indretning, service, faciliteter og åbningstider.
Seminardagen vil præsentere nye metoder til dataindsamling og -analyse om 
mennesmenneskers brug af biblioteker og andre rum.

SEMINAR 3. OKTOBER 2017 KL. 10-16
STED: STORE SAL, DOKK1, HACK KAMPMANNS PLADS 2, 8000 AARHUS C

INVITATIONINVITATION

OM ARRANGØRERNE 
Dokk1/Aarhus Kommunes Biblioteker 
i samarbejde med Statens Museum 
for Kunst, Smart Aarhus, samt Roskilde 
Biblioteker og Herning Biblioteker. 

Seminardagen er afsluttende temadag 
ffor SmartLibrary-projektet, som handler 
om evaluering af borgernes brug af nye 
rum i kulturinstitutioner og biblioteker. 
Læs mere om projektet her: 
www.smartlibrary.dk 

SmartLibrary – Nye målemetoder om 
brug af nye biblioteksrum er støttet af 
SlSlots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje
for folkebiblioteker og pædagogiske 
læringscentre. 
Læs mere: http://bit.ly/2xZ8hcU

Kontakt
Lotte Duwe Nielsen, projektleder: 
LDN@aarhus.dk
TTel: 5157 6461

Seminaret er for alle interesserede, 
der arbejder med evaluering og 
forbedring af rum og oplevelser. 

Tilmeld dig her: 
http://bit.ly/2eVbwL2 
senest 28. september 2017.

Det er gDet er gratis at deltage, men ved 
udeblivelse faktureres 300 kr. til 
dækning af udgifterne til forplejning. 

TILMELDING


