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Felter markeret med * skal udfyldes. Bemærk, at du ikke kan gemme ansøgningen undervejs. Det kan derfor være en god ide
at tage et pdf-print af ansøgningsskemaet og udfylde ansøgningen i Word først. Udfyld også projektskabelon,
budgetskabelon og hensigtserklæring(er), inden du udfylder ansøgningsskemaet.

 

Et eventuelt tilskud vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne CPR- eller CVR-nr.

Oplysninger om ansøger

CVR-nummer
 Link til CVR

Produktionsnummer

Virksomhed/institution

Afdeling

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Kontaktperson, efternavn

Direkte telefonnummer

Gade, husnr., etage etc.

63640719

1003265685

HERLEV BIBLIOTEK

Herlev

Cecilie

Lyneborg

29106803

Herlev Bygade 70
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Oplysninger om projektets økonomisk/juridisk ansvarlige
 

Navn

Titel

Gade, husnr., etage etc.

Postnummer

By

Linda Klingenberg

Bibliotekschef

Ulrikkenborg alle 55

2800

Kongens Lyngby

Email lik@herlevbibliotek.dk

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

2730

Herlev    

Biblioteksnummer 716301
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Projekttitel

Projektresumé (max 1000 tegn)

Beskriv, hvad projektet vil levere, hvad
det skal opnå, hvem det vil gavne og
hvorfor det er vigtigt. Resuméet vil
indgå direkte i sagsfremstillingen til
Koordinationsgruppen

Augmented Reality i Biblioteket

Der er potentiale for mange løsninger med AR: 3D-
animationer kan visualisere DK5-systemet, børn kan gå
på skattejagt mellem reolerne, skiltning kan udfoldes
digitalt. Men hvilke løsninger giver mere end en
kortvarig ”Wauw!”-effekt? Hvilke koncepter tilføjer ny
værdi til biblioteksoplevelsen? Projektet her har til
formål at udforske netop det. 

I en Design Thinking-proces vil vi gennem flere
iterationer udtænke min 10 koncepter og udvikle
prototyper for dem, teste min 3 i forskellige miljøer og
målgrupper for derefter at forfine min 2 af prototyperne.
Specifikke målgrupper defineres til hver konceptidé ud
fra demografiske såvel som situationsbestemte
variabler. Målet er at udforske AR så der etableres et
stort mulighedsrum. Afslutningsvist deles vores
erfaringer via en publikation og en konference for
kollegaer i sektoren, og prototyper gøres tilgængelige
online for andre biblioteker. Vi udforsker AR i en lille
skala for at resultater og viden kan videreudvikles og
implementeres bredt

Tilskudstype Projektmodning

Primære samarbejdspartnere (max 255 tegn)

Bemærk, at der sidst i ansøgningen skal
vedhæftes hensigtserklæringer fra projektets
parter om samarbejde

Ballerup Bibliotek 
Frederiksberg Bibliotek 
Gladsaxe Bibliotek 
Københavns Kommunes Biblioteker 
Rudersdal Bibliotekerne 
Alle 5 biblioteker indgår med en projektdeltager gennem
hele forløbet: temadag, inspirationstur, workshops,
udvikling og brugertests samt evaluering 
3 biblioteker har en repræsentant i styregruppen. 
Gentofte Centralbibliotek indgår gennem afvikling af
temadag i opstartsfasen. 

Hvilket af puljens temaer indskriver
ansøger sig i?

Nye teknologier til berigelse af biblioteksoplevelsen
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02-04-2018
DANMARK

Projektets budget, angivet i hele tal uden
tusindtalsseparator

Samlet budget

Egenfinansiering

Projektperiode, inklusiv arbejdet med den udfoldede
projektbeskrivelse

Startdato - Datoformat dd-mm-åååå

Ansøgt støttebeløb fra DDB

Slutdato - Datoformat dd-mm-åååå 29-03-2019

960800

397080

563720

Bemærk venligst, at et samlet budgetark skal uploades på ansøgningens sidste side.
Udfyld budgetskabelonen, inden du udfylder disse felter i ansøgningen. 

 Skabelonen finder du på DDB's hjemmeside

Kr.

Kr.

Kr.
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DDB-ansøgningsbudget Augmented Reality i Biblioteket -
Ark1 (1).pdf

Hensigtserklæring Frederiksberg.pdf

Tidsplan for Augmented Reality i biblioteket.pdf

Hensigtserklæring Rudersdal.pdf

Hensigtserklæring Gladsaxe.pdf

Hensigtserklæring København.pdf

Projektansøgning for Augmented Reality i biblioteket.pdf

Hensigtserklæring Ballerup.pdf

Vedhæft bilag. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt.

Øvrige relevante dokumenter

Budgetskabelon (Benyt skabelon)

E-mail for indsendelse og kvittering lik@herlevbibliotek.dk

Projektbeskrivelse (Benyt skabelon)

Hensigtserklæring om samarbejde
(Benyt skabelon)

Hensigtserklæring om samarbejde
(Benyt skabelon)

Hensigtserklæring om samarbejde
(Benyt skabelon)

Hensigtserklæring om samarbejde
(Benyt skabelon)

Hensigtserklæring om samarbejde
(Benyt skabelon)


