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FOR BØRN & UNGE

Nørrebrohallen er i dag et mangfoldigt sted med
et stort udbud af aktiviteter og brugere. Med tilføjelsen af det nye bibliotek vil denne diversitet
og mangfoldighed øges, og der vil skabes rum for
endnu flere møder mellem mennesker på Nørrebro.
Ønsket er at inspirere flere til at læse mere, og at
inspirere brugere af hal og bibliotek til at mødes
og lære af hinanden.
Det skal være attraktivt og legitimt at kigge indenfor i det nye bibliotek, også selvom man ikke
har et bestemt formål. Indgangene er derfor gjort
åbne og inviterende. Facaden mod Nørrebrogade
gøres til en stor udstilling for biblioteket. Indgangen inviterer folk fra den røde plads direkte
ind i bibliotekets hjerte. Indenfor vil indgangen,
gennem caféområdet ligeledes åbne op og invitere ind. Her gøres overgangene flydende og bibliotekets funktioner flyder sammen med caféen.
Blad- og avis loungen skaber et afskærmet komfortabelt miljø, der indbyder til fordybelse og ro.
Ligeledes skabes en zone i cafeen som kobler sig
på børne- og ungeområdet der inviterer til leg og
aktivitet. I hele børne- og unge bibliotekets område er der lagt op til aktiv læring og kropslige
oplevelser i et terrasseret landskab der rejser sig
op til 1 sal. Her kombineres læsning med fysisk
aktivitet. Der er også rum til fordybelse. Området
har desuden fleksibel møblering og i sammenspil
med tribunen kan det blive brugt til oplæsninger,
foredrag og lignende events.

PLATFORME FOR
BORGERNES
RESSOURCER

Vanløse Bibliotek

Vigerslev Bibliotek

Anonym facade som mange let vil overse.

Anonym facade.

Det nye bibliotek indeholder 120 studiepladser
• For mange biblioteker er anonyme i gadebilledet
af forskellig karakter. Mange er solopladser med
afskærmning, der inviterer til fordybelse og ro,
• Ofte er det ikke tydeligt af facaden, at der ligger et
bibliotek
andre er placeret i lokalerne på 1 sal. Studie• Der mangler på facaderne tydelighed omkring hvad
pladserne skaber rum for fordybelse. I boksene
biblioteket byder på
indbygget i reolerne kan man eksempelvis dykke Vanløse Bibliotek
som reklame for lokal entrepenør.
• Tilfældig plakatophæng og manglende ensrettede
ned i en ny bog man lige har fundet, og i stud- Plantevæg fungerer
æstetiske udtryk ved indgangspartier, kan af
ieloungen kan der afholdes et uformelt grupbesøgende opleves som uvelkomment og at de træder
ind af
bagindgange
pemøde. Hvis man skal mødes mere formelt, er I det klassiske
bibliotek
handler biblioteksindretning især om at
skabe
funktionelle
biblioteksrum
baseret på ro, orden og
der et større møderum der kan afskærmes, samt
• Manglende udnyttelse af vinduespartier, som en
genfinding.mulighed
I dag gælder
det
i
højere
gradfor
om
at skabe
for udstilling og reklame
eksempelvis
to mindre grupperum der også kan lukkes af.
stemning, atmosfære og oplevelser i forhold til rummets brug
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ferniseringer

Ørestad Bibliotek
En udlånscykel som indeholder bl.a. kaffebrygger. Denne køres ud i
lokalområdet og gør opmærksom på biblioteket.

og til den målgruppe, det henvender sig til.

• Generel dårlig eller ingen udnyttelse af udearealet
Når du træder indenfor i biblioteket, vil et farforan et
bibliotekernes
facader. performative rum, hvor
Der er kommet
behov for såkaldte
vet forløb i gulvet bringe dig til hjertet af bibEn åben og inviterende facade, der markerer sig i bybilledet.
bibliotekerne bliver åbne og dynamiske steder. Her kan
BIBLIOTEKET Rentemestervej
lioteket - vedHovedbiblioteket
skranken. Området ved skranken brugerne få adgang til værktøjer, der understøtter deres
Synlighed fra vejen, glaspartierne er udnyttet til visning af plakater, som
Moderne og flot facade, som nemt kan sætte forpladsen i spil og inviterer
er overskueligt,
og sig
skiltning
vil vise vej til cen- kreative og innovative udfoldelser.
henvender
til forbipasserende.
forbipasserende ind i biblioteket.
trale funktioner, som afhentning af bøger, låne/
afleverings bokse, print og kopi ect. Her finder
du hurtigt og nemt den information du har brug
for. 11

Forløbet gennem bibliotekets centrale strøg giver overblik. Langs korridorerne, mellem bogreolerne, får man en mere intim oplevelse af at være
tæt på bøgerne. I reolerne er der gennemgange
og siddepladser. Her kan man forsvinde ind i bøgernes verden, blive inspireret og fordybe sig.

Vigerslev Bibliotek

Sundby Bibliotek

Højbord ved vinduet giver optimal arbejdslys. Der mangler arbejdslamper til Rod foran opslagtavle.
de mørke tider.

Hovedbiblioteket
Ørestad
Bibliotek
Aktiv læring og kropslige
oplevelser
i eksempelvis et terrasseret landskab
Samling af anbefalinger fra borger til borger.

Interiør som kan fungere som samlingspunkt for børn.

8

KONCEPT FOR NYT BIBLIOTEK
• FORSKELLIGE AKTIVITETER MØDES OG LÆRER AF HINANDEN
•

MANGE STUDIEPLADSER I FORSKELLIGE NIVEAUER OG ZONER
Teenagere optaget af kollektivt spil på storskærm i Vodskov Kultur- og Idrætscenter

NØRREBRO BIBLIOTEK
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IMPLEMENTERING AF AF 9 TOUCHPOINTS

DEL 3: METODE OG ANALYT

det danske folkebibliotek står overfor i
fremtiden. Således tilskrives folkebiblioteket
en væsentlig rolle i at understøtte vidensamfundets forandringer i form af blandt
andet livslang læring, viden, innovation og
samfundsmæssig sammenhængskraft.
VÆRE- OG MØDESTED
FOR BØRN & UNGE

Fremtidens bibliotek skal understøtte den
personlige udvikling i form af engagement
og erkendelse - og har samtidig et samfundsmæssigt mål i form af at gøre borgerne mere selvhjulpne - samt medvirke til
innovation.

ISCENESÆTTELSE
AF MATERIALER

De fire rum supplerer
hinanden. Modellen
KØBENHAVNS
BIBLIOTEKER

skal ikke ses som om et bibliotek
kun
har
MIND THE
GAP
behov for fire konkrete rum; men i fremtidens bibliotek er firerumsmodellen det
fundament, som vi bygger vores rummelige
tilgang til bibliotekerne på.

Det er i krydsfelterne af de fire rum, de interessante perspektiver for biblioteksudvikling
opstår, og modellen bliver praktisk anvendelig. Analysens metodiske fundament er som
sagt firerumsmodellen, men i vores forsøg
på at identificere de københavnske bibliotekers fysiske og rumlige formåen, har vi
brudt modellen op i såkaldte touchpoints,
der er en metodisk ramme til konkret at
undersøge de fysiske steder og funktioner,
som bibliotekernes brugere konkret møder
ogNOISE
interagerer
med.
WHITE
AGENCY
RAPPORT FOR

VELKOMST

TOUCHPOINTS
LÆRINGSCENTER
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Side 1

KØBENHAVNS BIBLIOTEKER

CAFÉ

FORDYBELSESLOUNGE

Vores metodiske ramme indeholder ni
konkrete touchpoints, der ikke skal ses som
et flow eller en såkaldt kunderejse, men
mere som et analytisk greb til at identificere
udfordringer og give input til løsninger og
handlingspunkter for Københavns
kommunale biblioteker.

NØRREBRO BIBLIOTEK

PLATFORME FOR
BORGERNES
RESSOURCER

9 TOUCHPOINTS
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PLATFORME FOR
PLATFORME FOR
BORGERNES
RESSOURCER

∙ Inspirerende rum der pirre nysgerrigheden gennem levende og interaktiv formidling.
∙ Rum der giver deltagerne lyst til at engagere sig.
∙ En overskuelig grundplan, møblering og it-faciliteter, så brugeren kan lokalisere og bruge bibliotekets tilbud
∙ Biblioteket som et mødested og platforme for borgernes egne dannelsesprojekter.

BORGERNES RESSOURCER

PLATFORME FOR BORGERNES RESSOURCER

VÆRE- OG MØDESTED
FOR BØRN & UNGE

DEL 3

INSPIRATION

∙ Opmærksomhed for stedet ogTOUCHPOINTS
indgangen skal øges visuelt og æstetisk.
∙ Brug af facader mod syd til ophold
∙ Blikfang med udstillinger i vinduerne

PLATFORME FOR
BORGERNES
RESSOURCER

ISCENESÆTTELSE
AF MATERIALER

VELKOMST

PLATFORME FOR BORGERNES RESSOURCER
LÆRINGSCENTER

WAYFINDING &
SKILTNING

NUVÆRENDE RAMMER
Library Gaffa Session

SCENE FOR
ARRANGEMENTER
& EVENTS

CAFÈ

Eksisterende koncept udført af Gaffa, hvor kunstnere holder intim koncert eller talks
mellem bøgerne.

FORDYBELSESLOUNGE

Når vi taler om borgernes egne ressourcer, er det nødvendigt for de ansatte på biblioteket at se borgerne som
en ligeværdig medspiller og samarbejdspartner, der har
vigtige ressourcer.
Der er behov for, at borgerne kan bruge og indtage de fysiske rammer på bibliotekerne, hvor de bliver mere aktive
i forhold til egne rammer, men også andres kompetencer
og ressourcer. Når borgere deler deres ressourcer, opnås
en anden oplevelse end, hvis det var den uddannede bibliotekar, der afholdt et kursus.

Københavns Universitet
Mobilt rødt møbel på hjul som skaber ro og koncentration.

Rum til at samles

Book swap

Københavns Universitet, læringscenter

Plads til at kunne mødes og diskutere. fx litteraturklub.

Et forum hvor borgere kan bytte bøger.
Kreativt display i en form for vendingmachine.

Halvvægge med lysbånd adskiller rummet og skaber privathed.

Side 14

Afhentning
Islands Brygge Bibliotek

Islands Brygge Bibliotek

En glasmontre som indeholder udlånsspil. Det understreges Bord med stole til mange. Placeringen af denne er uhensigtsmæssig midt i bogsamlingen da det blokerer for
andre brugere.
på skiltet, at man ikke må lege med det på biblioteket.

Skranke

BO
skærmAﬂevering/
Udlevering

It pladser
Kopi
& print

Udstilling i
facaden
BO
skærm

Vesterbro Bibliotek
Fotoudstilling som samtidig fungerer som rumdeler.

BIBLIOTEKET Rentemestervej

Christianshavns Bibliotek

Hovedbiblioteket

Værkstedets tydelige tilstedeværelse i bibliotekets rammer.

Bord med stole. Uhensigtsmæssig placering midt i bogsamlingen da man sidder udsat i forhold

Udstilling om dansk arkitektur i en overset guldalder.

til bibliotekets andre brugere.

9
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Aﬂevering/
Udlevering

Book
swap

VELKOMST
VELKOMST

∙ Facader der byde velkommen.
∙ Velkomsten er en logisk og overskuelig oplevelse
∙ Klar og ensartet skiltning
∙ Indgangene iscenesættes med lys

VELKOMST – INTERIØR

INSPIRATION

VÆRE- OG MØDESTED
FOR BØRN & UNGE

∙ Tydelige velkomstzoner, der er markeret med graﬁsk wayﬁnding i gulvet og skiltning
∙ En klar opdeling af zoner og funktioner

PLATFORME FOR
BORGERNES
RESSOURCER

ISCENESÆTTELSE
AF MATERIALER

VELKOMST

LÆRINGSCENTER

WAYFINDING &
SKILTNING

Michelberger Hotel i Berlin

Stemningsfyldt receptionslokale som har en hjemlig atmosfære.

SCENE FOR
ARRANGEMENTER
& EVENTS

Vigerslev Bibliotek
CAFÉ

Seattle Library

Tydelig typografi som indikerer hvad funktionen er.

FORDYBELSESLOUNGE

Anonym facade.

• Skab tydelige velkomstzoner, der er markeret med grafisk
wayfinding og skiltning
• Wayfinding (fx ved foliering) på gulv og ensartet skiltning
giver et godt overblik

billedet!

• Skærme med wayfinding skal virke

Expo System Design, Diego Mayer

En spinkel konstruktion, som vil kunne fungere som flytbart element.

er ligger et

kring hvad

Sekundær
indgang?

nsrettede
af
at de træder

som en
mpelvis

Hotel Pullmann. Designet af Triptyque Architecture
God udnyttelse af højden i rummet. Indtænker løsninger der er vertikale
frem for kun horisontale.

Ukendt

Udsmykket skranke i et simpelt design.

Herning Bibliotek

Legende møblement som er designet til rummet.

Side 28

dearealet

BIBLIOTEKET Rentemestervej
Moderne og flot facade, som nemt kan sætte forpladsen i spil og inviterer
forbipasserende ind i biblioteket.

Velkomst

Skranke

Velkomst

NØRREBRO BIBLIOTEK

7/15

& SKILTNING

∙ Tydelig og ensartet Wayﬁnding og skiltning
∙ Brug af vægﬂader, hjørner og gulvfoliering frem for på glas, døre og vinduer
∙ Tekniske løsninger, der kan rumme megen information og som leder brugerne igennem til den rette information.

WAYFINDING & SKILTNING

INSPIRATION

VÆRE- OG MØDESTED
FOR BØRN & UNGE

at

å vin-

∙ Wayﬁnding og skiltning tænkes som en helhed

PLATFORME FOR
BORGERNES
RESSOURCER

ISCENESÆTTELSE
AF MATERIALER

VELKOMST

WAYFINDING &
SKILTNING

LÆRINGSCENTER

SCENE FOR
ARRANGEMENTER
& EVENTS

CAFÉ

Vesthimmerlands Bibliotek

Stor og tydelig folie på møbelet. I dette eksempel på bogreolen.

FORDYBELSESLOUNGE

Vesterbro Bibliotek

Tydelig skiltning og guidning: Ankomstområdet skal skabe
overblik og guide nye brugere til forskellige funktioner og
tematiske materialesamlinger på biblioteket. Det kan
være en fordel at operere med let genkendelige og
gennemgående funktionspiktogrammer, farvekoder eller
lign. som fx i et supermarked eller et storcenter. Her er der
oftest en klar skiltning og grafisk wayfinding, så man kan
orientere sig og følge skilte mod det område eller de varer,
man leder efter.

Tre forskellige grafiske udtryk på samme vægflade.

New York Visitor Centre

Digitale skærme gør rummet fleksibelt og kan tilpasses brugerens informationsbehov.

• Tydelig og ensartet Wayfinding og skiltning
• Tænk wayfinding og skiltning som en helhed. Der er mange
gode intentioner med skiltningen, men det virker generelt
uoverskueligt og tilfældigt
• Brug vægflader, hjørner til gulvfoliering frem for på glas,
døre og vinduer
• Brug tekniske løsninger som skiltning, der kan rumme
megen information, men som leder brugerne igennem til
den rette information.

Nobel Museum Stockholm

Vesthimmerlands
Bibliotek

Digititale skærme brugt til at give information om andet end blot wayfinding.

Ukendt Hospital

Wayfinding i form af rammer giver et kreativt udtryk.

Karakterfyldt vægfolie.

DEL 3

ger

WAYFINDING
WAYFINDING
&
SKILTNING

Side 36

TOUCHPOINTS
BO
skærm

BIBLIOTEKET Rentemestervej

Gulvfoliering som wayfinding er læsebar og tydelig informerende.

Skiltning langs
hoved ﬂow

Synlig
skranke

BO
skærm

Skiltning langs
hoved ﬂow

Info på
reoler
Christianshavn Bibliotek

Gulvfoliering er tydelig og informerende.

Vesterbro Bibliotek

Hjemmeprintet skilt giver et rodet og uprofessionelt udtryk.

Info på
reoler

ing på
gtigt
yk

være

Islands Brygge Bibliotek

Hjememprintet skilt ophængt med gaffatape.

å den
vært
k.

Valby Bibliotek

Forskelligartet skiltning og skrifttyper støjer for oplevelsen af rummet.

NØRREBRO BIBLIOTEK

Islands Brygge Bibliotek

Hjemmeprintede flytbar skiltning har stor risiko for at
forsvinde.
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Skiltning langs
hoved ﬂow

CAFE
CAFÉ

DEL 3

∙ Caféen er let tilgængelig og på samme tid afskærmet, så bibliotekets andre brugere ikke bliver forstyrret
∙ Aviser, bøger og andet materiale understøtte bibliotekets funktion i caféen
∙ Møblering imødekommer både brugere som kommer alene - og brugere der har behov for at mødes med andre.

CAFÉ

INSPIRATION

VÆRE- OG MØDESTED
FOR BØRN & UNGE

∙ Der er plads til både boglæsning og madpakkespisning
∙ Café’en er sammentænkt med fordybelseslounge/avis- og bladområde og børnebiblioteket.

PLATFORME FOR
BORGERNES
RESSOURCER

MMER

ISCENESÆTTELSE
AF MATERIALER

TOUCHPOINTS

VELKOMST

WAYFINDING &
SKILTNING
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SCENE FOR
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CAFÉ

FORDYBELSESLOUNGE

Stueplanter

Ukendt Bogcafé

Indendørs have kan skabe små oaser hvor
besøgede har lyst til at opholde sig.

Stemningfuld skiltning.

Ukendt Bogcafé.

Lyssætning er her atmosfæreskabende.

Unge
område

Koreansk Bogcafé

Koreansk café hvor bøgerne er atmosfæreskabende, men også til fri læsning for kaffegæster.

Oase

Anderledes og overraskende møblement.

Kaffebar med kunst

Brug bøger og kunst som atmosfæreskabende.

Side 44

&

BIBLIOTEKET Rentemestervej

Moderne og tidsvarende café som er placeret centralt i bygningen.

Børnehjørne

Café

På mange biblioteker er der ikke indtænkt café fra
begyndelsen. De nuværende caféer bliver derfor ofte
klemt inde, dér hvor der lige er plads.
• Udluftning i forhold til madlugt
• Den etablerede café kan virke anmassende og
forstyrrende på de brugere, der ikke benytter sig af
tilbuddet
• Manglende skiltning og information kan skabe tvivl om
at tilbuddet er for alle brugere

Salg

Øbro Jagtvej Bibliotek

Uhensigtsmæssig placering af kaffemaskinen, som står i hjørnet ved afleveringsvognen.

• Der er ofte pladsmangel i forhold til at prioritere en
enkelt funktion
• Caféerne er flere steder uhensigtsmæssigt placeret de er ofte placeret i gangområder
• Hvis brugerne ikke har en mulighed for at købe sig en
kop kaffe/the, mister bibliotekerne deres mulighed for at
invitere de besøgende til længerevarende ophold.

Vigerslev Bibliotek

be en niche.

Uhensigtmæssig placering af kaffemaskinen. Her står den midt i gangarealet og
gemt langt væk fra bogsamlingen, hvor borgerne befinder sig.

NØRREBRO BIBLIOTEK
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Blade
lounge

Aviser og
blade

DEL

FORDYBELSESLOUNGE

FORDYBELSESLOUNGE
NUVÆRENDE
RAMMER
FORDYBELSESLOUNGE
FORDYBELSESLOUNGE

INSPIRATION

VÆRE- OG MØDESTED
FOR BØRN & UNGE

• Fleksibel indretning med mulighed
for afskærmning og fokus på akustiske
løsninger

PLATFORME FOR
BORGERNES
RESSOURCER

ISCENESÆTTELSE
AF MATERIALER

• Kombiner områder til fordybelse med
andre områder eksempelvis med caféen

VELKOMST

VÆRE- OG MØDESTED
FOR BØRN & UNGE

LÆRINGSCENTER

WAYFINDING &
SKILTNING

• Fokus på siddekomfort, der er målrettet til de forskellige brugere og til
rummets formål

PLATFORME FOR
BORGERNES
RESSOURCER

Hjørring Biobliotek

Rumdelere kan være gode til at markere særlige zoner.

SCENE FOR
ARRANGEMENTER
& EVENTS

Frederiksberg Skole

Rune Fjord Studio. Koncentrationsboks

CAFÉ

FORDYBELSESLOUNGE

ISCENESÆTTELSE
AF MATERIALER

VELKOMST

• Brug højden i rummet til at skabe
privathed
• Design møblement på en sådan måde,
at længerevarende ophold er oplagt og
at det fremhæver rummets kvaliteter

TOUCHPOINTS

Individuelle arbejdspladser/studiepladser placeres hensigtsmæssigt rundt i biblioteket
Der er arbejde med forskellig slags afskærmning - rum i rum
Plads til gruppearbejde og den snak det medfører
Komfortable møbler
Fordybelsesområderne er placeret hensigtsmæssigt i forhold til bibliotekernes mere støjfyldte zoner
Ialt på både 1 sal og stueplan er der 120 studiepladser.
En fleksibel indretning med mulighed for afskærmning og fokus på akustiske løsninger
Områder til fordybelse er også kombineret med caféen
Materialeskift eller en ny farve skaber rum i rum

• Fokus på fysisk komfort for brugeren,
skaber grundlag for at brugerne har lyst
til at blive lidt længere
• Materialeskift eller en ny farve kan være
med til at skabe rum i rum.

Hotpot

Frederiksberg Skole

Legende og kreativ siddeplads til børn

Studielounge

Rune Fjord Studio. Koncentrationsboks

LÆRINGSCENTER

WAYFINDING &
SKILTNING

SCENE FOR
ARRANGEMENTER
& EVENTS

CAFÉ

Slovenia pavillon, Venice biennale, Dekleva Gregoric
Architects

Kriska Decor

Translucent gardin giver et fleksibelt rum i rum.

FORDYBELSESLOUNGE

Hotpot

DAMscape. Berkely Art Museum
by Faulders Studio. Liggelandskab.

Multifunktionelt møbel som både kan bruges som siddemøbel og display
for bogsamling.

Side 52

Møderum

Studierum

BIBLIOTEKET Rentemestervej

Niche

Studiepladser

Studiepladser m.
rumdelere

Studiepladser m.
rumdelere

Studiepladser

Niche

Niche

Studielounge

Aflukket studierum. Med plads til gruppearbejde.

Studiepladser m.
rumdelere

Studiepladser

Studiepladser m.
rumdelere

Vigerslev Bibliotek120

STUDIE PLADSER
- 80 I STUEN

Fordybelsesrum langt fra bogsamlingen. Det er en udfordring med denne placering, da der ofte
opholder sig uhensigtsmæssigt klientel.

HERAF ER:
		
- 8 IT PLADSER
		
- 4 I GRUPPERUM
		
- 16 I MØDERUM
		
- 7 I BOKSE I REOLER
		
- 10 VED STUDIE GRUPPE BORDE
		
- 35 ENKELTE STUDIEPLADSER

3

- 40 PÅ 1 SAL
HERAF ER:
		
-26 I UNDERVISNINGSLOKALER
		
- 14 ENKELT STUDIEPLADSER
NØRREBRO BIBLIOTEK

Studiepladser m.
rumdelere
Niche

Niche

Vanløse Bibliotek

It pladser

Studierum

Fordybelsesområde midt i bogsamlingen.
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Studiepladser

Niche

Niche

Studiepladser m. Studiepladser m.
rumdelere
rumdelere

Vesterbro Bibliotek

Fordybelsesområdet der er placeret uden afskærmning, hvilket
kan forstyrre brugerne.

Hotpot

SCENE FOR
SCENE FOR ARRANGEMENTER
ARRANGEMENTER
& EVENTS
&
EVENTS

∙ Scene med ﬂerfunktionalitet, en podiescene, der kan transformeres til siddepladser og opholdsområder
∙ En væg, der fungerer som lærred for en projektor i det større caféområde med stole til rådighed.
∙ Fleksibelt møblement, der kan ﬂyttes til side efter behov
∙ Plads til mindre arrangementer så som; ferniseringer, forfatteroplæsninger og intime arrangementer.
∙ En scene er her skabt ved højdeforskydelser
i gulvet og ved farve- og materialeændring.
TOUCHPOINTS

VÆRE- OG MØDESTED
FOR BØRN & UNGE

DEL 3

INSPIRATION

PLATFORME FOR
BORGERNES
RESSOURCER

ISCENESÆTTELSE
AF MATERIALER

VELKOMST

SCENE FOR ARRANGEMENTER & EVENTS
LÆRINGSCENTER

NUVÆRENDE RAMMER
Ukend

Multifunktionel trappesats.

SCENE FOR
ARRANGEMENTER
& EVENTS

Ukendt

En midlertidigt udstillingsplatform.

CAFÉ

Eksisterende
udendørs sceneområde

FORDYBELSESLOUNGE

Disney Store Headquaters By Wilkinson

Disney Store Headquaters By Wilkinson

Ukendt

FrostBites KBH

DEL 3

Når siddepladser kan bruges som rumdeler og projektionsvæg.

Side 60

Flere eksisterende
samlingssteder udenfor

WAYFINDING &
SKILTNING

En væg hvori stole er placeret og som kan tages ibrug ved foredrag eller lignende
event.

Fleksibel scene
område til mindre
fordrag/events

Når siddepladser kan bruges som rumdeler og projektionsvæg.

Ved lyssætning og simpel omrokering kan man ændre et rum, så det kan bruge til
særlige lejligheder

TOUCHPOINTS
Trappe til ophold
under mindre fordrag

Brug af væggen
til events
Mulighed for større events

Ørestad Bibliotek

Store farvede læderrotunder som, udover at være børnevenlige, er tiltalende at opholde sig i længere tid i.

Ørestad Bibliotek

Indbygget publikumspodie. Møblet foran er
fleksibelt og på hjul.

Fleksibel scene
område til mindre
fordrag/events

1

Øbro Jagtvej Bibliotek

Gamle møbler som fylder i et hjørne, hvor der evt vil være plads til at kunne afholde arrangementer.

Ørestad Bibliotek

Indbygget publikumspodie. Møblet foran er
fleksibelt og på hjul.

Islands Brygge Bibliotek

I kælderen under biblioteket finder man et undergrundsmiljø, hvor bøger er stemningskabende
baggrundstapet for arrangementer.

Christianshavns Bibliotek

Denne plads kan være det sted på biblioteket hvor der ville være plads til afholdelse
af event.

27

temningskabende

1

Christianshavns Bibliotek

Denne plads kan være det sted på biblioteket hvor der ville være plads til afholdelse
af event.

NØRREBRO BIBLIOTEK
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Samlingssted for
bogklubber,
mødregrupper.

LÆRINGSCENTER
LÆRINGSCENTER

- STUEN

LÆRINGSCENTER

INSPIRATION

VÆRE- OG MØDESTED
FOR BØRN & UNGE

∙ Et multifunktionelt område, der er afskærmet fra storrum
∙ En tydelig visuel opdeling af rum, med en farve eller nyt materiale, hjælper brugerne.
∙ Fleksibel afskærmning og indretning af zoner.
∙ Reoler med hjul, så de kan køres til side

PLATFORME FOR
BORGERNES
RESSOURCER

ISCENESÆTTELSE
AF MATERIALER

VELKOMST

LÆRINGSCENTER

WAYFINDING &
SKILTNING

Øbro Jagtvej Bibliotek Childrens Book Museums, Hauge
Podier med særlige temaer og lytteoplevelser.

SCENE FOR
ARRANGEMENTER
& EVENTS

∙ Zoner i biblioteket med plads til solopladser.
∙ Plads i børneområdet til rum, der signalerer og kommunikerer kreativitet og læring
∙ Fleksibel indretning, der gør det nemt at transformere rummene til forskellige aktiviteter.

CAFÉ

Lokalet kan være optaget.

Christianshavns Bibliotek

The Story Pod By Atelier Kastelic Buffey

Pop-up pavillon så udeareaerne kan komme i spil når grupper skal arbejde
sammen.

Højbord som arbejdsstation midt i bogsamlingen.

FORDYBELSESLOUNGE

• Et multifunktionelt område, der er afskærmet fra
storrum
• Luftkvaliteten skal prioriteres højt i lokaler, hvor
mange mennesker er samlet i længere tid

Ecole Le Blé en herbe by Crasset

Hjørring Bibliotek

Library of Muyinga, BC Architects

Offices of Condé Nast Entertainment, NY by TPG Archi tecture

Trærotunde hvor børn kan læse sammen.

Unge
område

Bobbelvæg til individuel læsning.

• Tydelig visuel opdeling af rum, så flere grupper
tydeligt forstår, hvor i rummet de skal opholde sig
• Fokus på god akustik og mulighed for fleksibel
afskærmning
• Automatisk eller systematisk udluftning giver
bedre trivsel.

Rum optimeret til undervisning eller selvstudier.

Børneområde

Kreative rum og mødelokaler åbner op for at biblioteket bliver mere end bare et
sted hvor du læser bøger

Side 68

Solopladser

Kreativ læring

Solopladser

Fleksibelt
område

Vanløse Bibliotek

God placering af arbejdsborde, da brugeren kan rette opmærksomhed væk fra
andre brugere og har dagslyset som arbejdslys.

Touchdown
plads

Christianshavns Bibliotek

Området ved indgangen kan bruges som samlingssted.

Flytbare
møbler

Touchdown
plads

Touchdown
plads

Solopladser
Side 67

Afskærmet
område

NØRREBRO BIBLIOTEK

Touchdown
plads

Fleksibelt
område

Solopladser

Touchdown
plads

Touchdown
plads

Solopladser
Multifunktionelt
område
Afskærmet
område

Solopladser

Solopladser
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Solopladser

Solopladser

Afskærmet

LÆRINGSCENTER
LÆRINGSCENTER

- 1 SAL

LÆRINGSCENTER

INSPIRATION

VÆRE- OG MØDESTED
FOR BØRN & UNGE

∙ Et multifunktionelt område, der er afskærmet fra storrum
∙ En tydelig visuel opdeling af rum, med en farve eller nyt materiale, hjælper brugerne.
∙ Fleksibel afskærmning og indretning af zoner.
∙ Reoler med hjul, så de kan køres til side

PLATFORME FOR
BORGERNES
RESSOURCER

ISCENESÆTTELSE
AF MATERIALER

VELKOMST

LÆRINGSCENTER

WAYFINDING &
SKILTNING

Øbro Jagtvej Bibliotek Childrens Book Museums, Hauge
Podier med særlige temaer og lytteoplevelser.

SCENE FOR
ARRANGEMENTER
& EVENTS

∙ Zoner i biblioteket med plads til solopladser.
∙ Plads i børneområdet til rum, der signalerer og kommunikerer kreativitet og læring
∙ Fleksibel indretning, der gør det nemt at transformere rummene til forskellige aktiviteter.

CAFÉ

Lokalet kan være optaget.

Christianshavns Bibliotek

The Story Pod By Atelier Kastelic Buffey

Pop-up pavillon så udeareaerne kan komme i spil når grupper skal arbejde
sammen.

Højbord som arbejdsstation midt i bogsamlingen.

FORDYBELSESLOUNGE

• Et multifunktionelt område, der er afskærmet fra
storrum
• Luftkvaliteten skal prioriteres højt i lokaler, hvor
mange mennesker er samlet i længere tid

Ecole Le Blé en herbe by Crasset
Trærotunde hvor børn kan læse sammen.

Hjørring Bibliotek

Bobbelvæg til individuel læsning.

Undervisning - It

Digital
Lab
Læringscenter /
møderum

• Tydelig visuel opdeling af rum, så flere grupper
tydeligt forstår, hvor i rummet de skal opholde sig
• Fokus på god akustik og mulighed for fleksibel
afskærmning

Unge
område
Lektiehjælp/Klubber

Solopladser

• Automatisk eller systematisk udluftning giver
bedre trivsel.

Library of Muyinga, BC Architects
Rum optimeret til undervisning eller selvstudier.

Solopladser
Børneområde
Solopladser

Offices of Condé Nast Entertainment, NY by TPG Archi tecture
Kreative rum og mødelokaler åbner op for at biblioteket bliver mere end bare et
sted hvor du læser bøger

Side 68

Solopladser

Solopladser

Solopladser

Kreativ læring

Solopladser
Leg

Vanløse Bibliotek

God placering af arbejdsborde, da brugeren kan rette opmærksomhed væk fra
andre brugere og har dagslyset som arbejdslys.

Touchdown
plads

Christianshavns Bibliotek

Området ved indgangen kan bruges som samlingssted.

Flytbare
møbler

Touchdown
plads
Solopladser

Side 67

Afskærmet
område

NØRREBRO BIBLIOTEK

Touchdown
Touchdown
plads
plads
Kig til stueplan

Fleksibelt
område

Fleksibelt
område

Solopladser

Touchdown
plads

Touchdown
plads

Solopladser
Multifunktionelt
område
Afskærmet
område

Solopladser

Solopladser
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Solopladser

Solopladser

Afskærmet

DEL

ISCENESÆTTELSE AF MATERIALER

NUVÆRENDE
RAMMERAF
ISCENESÆTTELSE

ISCENESÆTTELSE AF
MATERIALER
MATERIALER

∙ Aktuelle udstillinger, der inspirerer og underbygger temaer I biblioteket.
∙ Belysning af bøgerne på reolerne skaber opmærksomhed.
∙ Placering på strategiske områder
∙ Opryddet udstillinger der giver et hurtigt overblik.

ISCENESÆTTELSE AF MATERIALER

VÆRE- OG MØDESTED
PLATFORME
FOR & UNGE
FOR
BØRN
BORGERNES
RESSOURCER

ISCENESÆTTELSE AF
MATERIALER

DEL 3

INSPIRATION

VÆRE- OG MØDESTED
FOR BØRN & UNGE

PLATFORME FOR
BORGERNES
RESSOURCER

VELKOMST

ISCENESÆTTELSE AF
MATERIALER

VELKOMST

LÆRINGSCENTER

TOUCHPOINTS

TOUCHPOINTS

WAYFINDING &
SKILTNING

Ukendt

Hjørring Bibliotek

Tematisk bogudstilling i større skala

SCENE FOR
ARRANGEMENTER
& EVENTS

Rutsjebane gemt bag bogreoler.

CAFÉ

LÆRINGSCENTER
FORDYBELSES-

WAYFINDING &
SKILTNING

LOUNGE

Vanløse Bibliotek
SCENE FOR
ARRANGEMENTER
& EVENTS

Et malet træmøbel på hjul, som på skiltet tydeligt
forklarer hvad der er udstillet.

CAFÉ

FORDYBELSESLOUNGE

Solvang Bibliotek

Øbro Jagtvej Bibliotek

Glasmonstre med bøger placeret i opgangen.

Kreativ bogreol

Kreativ bogreol som både præsenterer bøger for forbipasserende og bibliotekets
brugere.

Reol der tiltrækker opmærksomhed og i sin udformning kommunikerer et tema.

• Understøt iscenesættelse med genkendelige og
iøjnefaldende genstande, der er gældende for temaet

• Udstillinger om aktuelle temaer i samfundets debatter
• Understøt med visuelle remedier

• Brug hele rummet omkring udstillingen eller temaet i
stedet for kun at tænke i flader.
• Indtænk hvordan lyset kan skabe opmærksomhed.

• Oprydning i temaer og stillingtagen til aktualitet af
materialer, eksempelvis CD´er der ikke længere udlånes i
samme grad som før

• Oprydning og stillingtagen til aktualitet af de
materialer, som iscenesættes

• Små vandreudstillinger om specifikke emner, der kan
varieres størrelsesmæssigt fra sted til sted.

Vanløse Bibliotek

Et malet træmøbel på hjul, som på skiltet tydeligt
forklarer hvad der er udstillet.

Side 76

Øbro Jagtvej Bibliotek
Glasmonstre med bøger placeret i opgangen.
Vigerslev Bibliotek

En aflåst montre der præsenterer bøgerne, men umuliggør at borgere kan tage
materialet med sig..

Vesterbro Bibliotek

Opsætning af bøger i gangarealerne.

• Nuværende udstillinger er meget traditionelle og
kommunikerer ikke med de effektive scenografiske og
digitale virkemidler, som effektive og tidssvarende
udstillinger bruger.

Udstilling af
bøger i dørene

ev Bibliotek

• Manglende oprydning i materialer og af gamle emner.
De fylder uhensigtsmæssigt meget i små biblioteker

Tema

• Standardiseret udstillingsdesign
passer sjældent
bøger
godt ind alle steder

Tema
bøger

Tema
bøger

Børneudstilling

Vesterbro Bibliotek
Opsætning af bøger i gangarealerne.
Ørestad Bibliotek

montre der præsenterer bøgerne, men umuliggør at borgere kan tage
Hovedbiblioteket
med sig..
En let stålreol med et moderne look som iscenesætter bøger.

Rotunde med bøger. Oprindeligt tegnet som delvis bogdisplay og siddemøbel,
men bøgerne har også overtaget siddepladserne.

• Nuværende udstillinger er meget traditionelle og
kommunikerer ikke med de effektive scenografiske og
digitale virkemidler, som effektive og tidssvarende
udstillinger bruger.

32

Tema
bøger
Aviser & Blade

Inspirerende
bogvæg

Inspirerende
bogvæg

Inspirerende
bogvæg

• Manglende oprydning i materialer og af gamle emner.
De fylder uhensigtsmæssigt meget i små biblioteker

Inspirerende
bogvæg

• Standardiseret udstillingsdesign passer sjældent
godt ind alle steder

d Bibliotek

med bøger. Oprindeligt tegnet som delvis bogdisplay og siddemøbel,
rne har også overtaget siddepladserne.

NØRREBRO BIBLIOTEK

Børneudstilling

Inspirerende bogvæg
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Inspirerende bogvæg

Aviser
& Blade

MMER
MØDESTEDER
VÆREOG MØDESTED
FOR BØRN
OG UNGE
FOR BØRN OG UNGE

ISCENESÆTTELSE AF MATERIALER

INSPIRATION

Afskærmning og støjdæmpende materialer I børne og ungdoms områder
Læsehuler med plads til fordybelse, lege og hyggekroge placeret i hjørner, hvor børnene uforstyrret kan folde sig ud. Små rum i det store rum.
Komfortable møbler, for både børn og forældre. Møbler man kan slænge sig i.
Materialesamling i børnehøjde, der skaber hyggelige og lærerige oplevelser for børn og unge.

VÆRE- OG MØDESTED
FOR BØRN & UNGE

PLATFORME FOR
BORGERNES
RESSOURCER

ISCENESÆTTELSE
AF MATERIALER

Brug af rummet i højden med møbel i forskellige niveauer og legende.
Klar, inspirerende grafik og skiltning til målgruppen.

VELKOMST

LÆRINGSCENTER

WAYFINDING &
SKILTNING

Helsingør Kulturværft Bibliotek
SCENE FOR
ARRANGEMENTER
& EVENTS

CAFÉ

Legezoner tiltrækker de mindre børn, og giver deres forældre mulighed for et pusterum. Indbygget bog og sidde reol.

Monterrey, Mexico af Playoffice

En rolig zone med et barnligt strejf i form af et udspændt net.

Vigerslev Bibliotek
FORDYBELSESLOUNGE

Plastik skriveborde med computermøblement i børnevenligt design.

Vesterbro Bibliotek

Kreativt værsksted i et rum med potentiale, men det fremstår tilfældigt indrettet.

• Udnyt muligheden for at bruge højden i rummet.
Det betyder ofte at rummet skal have spring
(niveuforskel) i plan for at komme op i højden
• Inddragelse af hele rummet betyder at tænke opad
i rummet og at inddrage både vægge og lofter
• Ensartet møblement med flere funktioner til
målgrupperne, barn med voksen, børn uden voksne,
unge der kommer alene (ret uklart)
• Tilgangen til designløsningen skal være legende.
Særligt møbler kan med fordel tænkes anderledes
end standardiserede løsninger
• Klar, inspirerende grafik og skiltning til målgruppen.

Ørestad Gymnasium

Zoner hvor man kan ligge og flade den ud i fatboy.

• Brug udearealet til at skabe iøjnefaldende opmærksomhed
• Brug væggene og alternative flader som møbler til
fordybelse
• Brug møbler man kan slænge sig i.

The Robin Hood Library

Afsides rum indrettet til børn og unge.

Side 84

BIBLIOTEKET Rentemestervej

Børnerummet fungerer som et selvstændigt rum, hvor siddemøbel, bogreoler og
lys er designet i et homogent udtryk.

Afskærmet
børne og unge
område

Øbro Jagtvej Bibliotek

Børne- og ungeområdet er uden særlig makering til det resterende bibliotek.

Leg

Bløde
møbler

• Der er ikke mange af bibliotekerne, der direkte
tilbyder mødesteder og rum til den unge målgruppe.
Det er tydeligt, at det er børneområder, som
bibliotekerne appellerer til
• Der er generelt manglende skiltning specifikt til
børn som målgruppe

Siddeniche
Siddeniche

• Utidssvarende legetøj, fx var der på et af
bibliotekerne et ødelagt computermøblement i plastik

Vanløse Bibliotek

Malede vægge giver børnehjørnet en legende karakter, men opleves lidt slidt.

NØRREBRO BIBLIOTEK

Siddeniche

Siddeniche
Siddeniche

Lounge Siddeniche

15/15

Bløde
møbler

Mødested
Bløde
møbler

