
 

 

 

AFSLUTNINGSRAPPORT FOR NY TEKNOLOGI I BIBLIOTEKSRUMMET 

 

1: Stamdata 

 

1.1: Projekttitel NY TEKNOLOGI I BIBLIOTEKSRUMMET 

1.2: Hovedleverance Projektmodningen vil ved afslutning i juni have udviklet et kvalificeret 

koncept for litteratur og et kvalificeret koncept for installation, der kan 

danne grundlag for et efterfølgende projekt, hvori de teknologiske 

dimensioner i en litterær installation kan afprøves i biblioteksrummet. 

Projektmodningen lægger op til at resultere i en ansøgning til næste 

DDB-pulje 

1.3: Projektansvarlige Styregruppeformand: Tina Pihl 

Projektleder: Jenni Saunte 

 

2: Sammenfatning af projektet og dets resultater 

 

2.1: Projektresumé  Beskriv kort projektets formål. 

I projektmodningen er formålet at skabe kvalificerede koncepter for litteratur 

og installation som et efterfølgende projekt kan afprøve i feltet: biblioteksrum 

- installation - teknologi - formidler - bruger. 

 

 Beskriv kort projektets målgruppe/r. 

Projektmodningen og kommende projekt skal tale højt og vil skabe synlighed 

på tværs af alle det fysiske biblioteks brugere i første omgang. I tillæg satser 

projektet på at nå særligt de unge og de normalt digitale brugere. Dette gør 

vi ved at integrere ny teknologi i en formidlingsoplevelse, som matcher 

museer og andre stærke kulturinstitutioner. Samtidig vil vi undersøge 

mulighederne for at skabe oplevelsen af en sømløs kobling mellem det fysiske 

og det digitale rum, og dermed skabe ny formidling også digitalt. 

 

 Beskriv kort projektet organisering. 

Projektejer og rammeprojektledelse: Biblioteket Frederiksberg 

Styregruppedeltagelse og projektgruppedeltagelse: Albertslund Biblioteker, 

Gentofte Bibliotek, Reykjavik bibliotek og Biblioteket Frederiksberg.  

 

2.2: Resultater  Beskriv, hvilke resultater der er opnået med projektet (fx analyser, 

løsninger, netværk, kampagner, erfaringer). 

Fremarbejdede løsninger: Litterært koncept, installatorisk koncept, design 

brief. I det litterære koncept besvarer vi spørgsmålet om hvorfor vi valgt Njal. 

Valget er litteratur fagligt og æstetisk-kunstnerligt begrundet. Vi vil sige at 

hvis man var interesseret i at formidle krimi eller anden mere populær-

litteratur kan man fint gøre dette. Måden vi i projektmodningen arbejdet med 

litterære koncepter og installatoriske koncepter og valg af teknologi, skal fint 



 

kunne bruges som metode til alle former for værker og genre. Vi henviser til 

vores begrundelse af valg af værk i bilaget med det litterære koncept.  

Analyser gennemført af: værk, biblioteksrum, målgrupper, valg af teknologi 

og tematikker.  

Samskabelse gennemført med kunstnere (Gagarin) og de fire biblioteker. 

Opstart på lokal forankring samt nordisk udbredelse.  

 

 Beskriv, hvordan projektet har bidraget til DDB’s vision og mission. 

Projektmodningen har arbejdet med en grundig kuratering og 

inspiration. 

Der er afprøvet hvordan vi kan arbejde med ny teknologi i 

installationskonceptet.  

 

 

2.3: Næste skridt for 

projektet 

 Hvad er fremtidsudsigterne for projektets resultater:  

o Hvad er der planlagt at der skal ske på baggrund af projektets 

resultater? 

Projektmodningen er ført til et projekt som Udviklingspuljen for 

folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre har støttet. Her bygges en 

installation på basis af det design-brief som er blevet udviklet i DDB-regi.  

Lokal formidling er udviklet og bliver videre udfoldet.  

Turne nationalt og nordisk er planlagt og i optakt.  

 

 

 

3: Evaluering af projektresultat 

 

3.1: Samlet 

konklusion på 

projektresultatet 

 Beskriv, i hvilken udstrækning projektet lever op til de oprindelige 

succeskriterier i projektbeskrivelsen. 

Fra projektbeskrivelsen: 

Projektmodningen er en succes, hvis den resulterer i to kvalificerede 

koncepter, der er klar til realisering efter afsluttet projektmodningsperiode. 

Herunder:  

• Det litterære koncept kan omsættes til en installation med teknologisk 

dimension. 

Det lever vi op til 100% og dette kan ses i bilag 1 

 

• Det installatoriske koncept er økonomisk realiserbart inden for rammerne af 

hvad der kan søges af midler til realisering og drift (offentlige og private 

midler, bibliotekets egne ressourcer).  

Det lever vi op til 100%. Der er søgt og tildelt støtte til realisering af det 

installatoriske koncept som vi udviklet.  

 

• Det endelige installatoriske koncept afprøver reelt en teknologisk 

dimension, der giver mening for bibliotekerne at få afprøvet. 

Det lever vi op til 100% 



 

Det giver mening at afprøve dette for at se om vi kan rykke grænserne for 

hvordan man formidler i rummet, med en form for gestik-aflæsende teknologi 

der på en radikal måde bruger og positionerer brugeren som del af værket, 

på samme måde som en læser bliver positioneret som etisk vurderende i 

læsningen af Njals saga.  

Det giver mening at afprøve at en ny teknologi som på en måde 

repræsenterer læseoplevelsen. 

Det giver mening at afprøve en teknologi som radikalt sætter brugeren i 

centrum – brugeren kan rent faktisk gå ind i formidlingsinstallationen og stå 

midt inde i den. Selve formidlingen tager udgangspunkt i brugerens 

ansigtstræk og mimik. Når man læser Njals saga så forholder man sig 

kontinuerligt til tematikkerne som skam og ære. Læseren identificerer sig 

eller tager afstand fra de valg karaktererne gør på basis af disse følelser. 

Installationen bruger ny teknologi for at lege med netop disse begreber og 

med brugeren som en ekspliciteret hovedrolleindehaver.  

Mødet med teknologien skal også have effekten af at muliggøre at ”læseren” 

altså bibliotekets publikum, både kan være betragter og del af det offentlige 

og samtidigt intim og del af det private.  

Teknologien og installationen kan opleves både indefra og udefra, dette er en 

klar genspejling af værket. 

Det giver god mening at afprøve i biblioteksrum hvorvidt vi kan arbejde med 

lyd, når vi har retningsbestemte højtalere (projektdeltagende biblioteker har 

prøvet flere ting med lyd førhen, som ikke var en succes). 

For yderligere beskrivelser se bilag2 og 3. 

 

 

3.2: Fremgangsmåde  Beskriv, hvilke erfaringer der er gjort i forhold til den valgte 

fremgangsmåde for projektet. 

Litterært koncept – udvikling af: 

-Arbejdsformen at tage af sted og arbejde intensivt fungerer godt, hårde 

dage men giver godt fagligt og danner gode samarbejdsrelationer.  

-Lokale projektgrupper og en tværgående projektgruppe med en 

repræsentant fra hver bibliotek: 

Det har været stort engagement og stor produktion i de lokale 

projektgrupper. Det som bliver produceret et sted, er lykkes at blive til et 

fælles produkt som bliver rent faktisk brugt meget de andre steder. Altså der 

er ikke opstået konkurrence men fælles ejerskab.  

 

Installatorisk koncept, udviklingen af det: 

Det personlige møde betyder ufatteligt meget når der er geografisk spredning 

i projektgruppen. Der opstår et fællesskab som gør at gruppen efterfølgende 

kan holde skypemøder. 

Skypemøder er udfordrende: Teknologisk. Synkronisering. Lyd. Billeder. 

Sprogligt. Aflæsning af deltagerne.  

Det er bedre med skype end at droppe langdistance samarbejder. Vi lærer 

meget organisatorisk og fagligt af at samarbejde med fx Island, der har en 

anden kultur og en anden setting end de Danske biblioteker, men også 



 

internt i DK er der stor læring i at samarbejde på tværs af organisationer for 

at undgå ”fartblindhed”.  

Nogle møder som leverandøren stod for ville fungeret bedre hvis vi have 

reflektionstider og mere forberedelse.  

Vi vil gerne blive bedre til at uddelegere mandat til dem der rejser, når ikke 

alle kan rejse (pga ressourcer) så at dem der rejser mulighed at tage nogle 

beslutninger på projektets vegne.  

Ved skypemøder er det ekstra vigtigt med pauser til refleksion og 

forberedelse før mødet.  

Vi har gjort os erfaringer med hvordan man vælger blandt tre forskellige 

koncepter. Hvis der er uenighed, og der ikke helt er en majoritet, så skal man 

have en klar plan for hvordan der bliver valgt. Vi kan ikke altid stole på at 

finde konsensus, man have en plan B parat, have en plan om den 

udslagsgivende stemme er, fx kunstnerne/eksperterne, styregruppen eller 

projektlederen.  

 

Design brief, kvalificeringen af det: 

-Erfaringen er at forarbejdet, før vi går fra installatorisk koncept til design-

brief, er ufatteligt vigtigt. I dette projekt var forarbejdet solidt og derfor blev 

design briefet af høj kvalitet. Derfor er de fysiske møder så vigtige. Det tager 

tid at finde ind til hinandens stil, æstetik, forståelse af selve værket og hvad 

vi vil med det.  

-Der var store forsinkelser med leverandøren. Dette var svært for os. Vi var 

en lille udbyder, vores leverandør var vant til at have meget større opgaver 

(lave hele museer og alle udstillingerne og hele organisationers æstetik). Vi 

fik erfaringer med en ny forhandlingsposition.  

 

 

3.3: Løsning  Beskriv de positive og negative egenskaber ved det opnåede resultat/den 

opnåede løsning. 

Litterært Koncept 

Positive egenskaber: 

Der er skabt en stor klarhed i forhold til et værk med stor kompleksitet.  

Der er stor tilgængelighed i konceptet, for vores brugere. Ære og skam er 

almenmenneskelige begreber.  

 

Installatorisk Koncept 

Der er skabt en stor klarhed i forhold til noget så komplekst.  

Der er fundet et rigtigt højt abstraktions-niveau, som gør det muligt for flere 

forskellige lokale vinkler og en diversiv formidling.  

Vi har lagt vægt på det æstetiske (abstrakte) og emnerne i stedet for at lave 

en forklarende (konkret) gengivelse/genfortælling af værket. På denne måde 

er det installatoriske koncept blevet mere nutidigt vedkommende og med en 

større kobling mellem en historisk viking saga og en moderne nutid.   

Det installatoriske koncept er tro mod det litterære koncept på alle måder 

men særligt i forhold til de valgte almenmenneskelige begreber; ære og 

skam.  



 

 

Negative egenskaber:  

Kan brugerne få noget ud af det? Kan brugerne se noget af Njals saga her? Er 

konceptet for simpelt? 

Disse overvejelser følger med i den videre proces.  

 

3.4: Samarbejde 

omkring 

projektresultatet 

 Beskriv erfaringerne i forhold til det interne samarbejde i projektet. 

Styregruppe: Stor støtte, opmærksomhed og enighed. Der har været støtte 

fra ledelsen til dette store projekt.  

 

Rammeprojektledelse: Overordnet fungerer godt. Der har været en proces 

der kunne været klarere. Har holdt det overordnede perspektiv og plan.  

 

Projektledergruppe: Fungeret godt. Der har været plads til at tage faglige 

diskussioner. God sparring. God åbenhed til ideer og forslag. Plads også til 

tvivl og uenigheder.  

Overordnet godt samarbejde, god møde-kadence. Stor interesse og 

engagement fra alle sider. Møder, ledelse og ansvarsroller fordeles i 

fællesskab, uproblematisk, ligeværdigt.  

  

Lokale projektgrupper: 

Gode erfaringer, stort engagement. Kollegerne vil gerne være inde over 

mere. De fælles arrangementer er vigtige og fungerer rigtigt godt.  

 

 Beskriv erfaringerne i forhold til samarbejdet med DDB. 

Velfungerende, hurtige svar.  

 

 Beskriv erfaringerne i forhold til samarbejde med andre relevante parter. 

Gagarin: fint samarbejde. Høj kvalitet. God bølgelængde. De workshops som 

de holdt var virkeligt vigtige. Selvom vi er en lille spiller, så bliver vi mødt 

med høj kvalitet og stor opmærksomhed og ekspertise.  

 

3.5: Evaluering  Er der planer om at evaluere på anvendelse af det opnåede resultat/den 

opnåede løsning, fx via brugerundersøgelser, tests eller andet efter 

projektets afslutning? Hvis ja, beskriv da dette. 

Dette er en projektmodning, som bliver til et projekt i disse dage.  

 

 

4: Evaluering af projektprocessen 

 

2.1: Samlet 

konklusion på 

projektprocessen 

 Har projektet levet op til tidsplan, budget og de aftalte betingelser for 

projektet, fx med hensyn til løsningens/resultatets kvalitet? 

JA 

 



 

2.1.1: Tidsplan  Er projektets tidsplan blevet overholdt?  

Ja 

2.1.2: Budget  Er projektets budget blevet overholdt?  

Ja med de på forhånd tilpassede ændringer.  

2.1.3: Udbytte  Har projektet opnået de aftalte resultater? Er resultaterne i den aftalte 

kvalitet?  

Vi har opnået de planlagte resultater. Koncepterne er udviklede, har høj 

kvalitet og der er bevilliget penge til realisering.  

 

 

2.2: Ressourcer  Har projektets ressourceallokering været tilstrækkelig?  

Vi har ikke ændret i antallet af timer. Der har været tilstrækkeligt med timer 

til opgaverne.  

 

 Er der undervejs i projektet blevet ændret i projektets planlagte 

ressourceallokering? 

Der flyttedes lidt timer over fra Albertslund til Frederiksberg, da deres 

litteraturekspert gik på barsel og Frederiksbergs litteraturekspert overtog det 

ansvar.  

 

2.3: Evt. afvigelser  Er der afvigelser fra det oprindelige projektgrundlag, som ikke er 

beskrevet ovenfor? 

Der har ikke være afvigelser.  

 

2.4: Samarbejdet 

omkring 

projektprocessen 

 Hvordan har samarbejdet med DDB fungeret i forhold til 

projektprocessen? 

DDB burde kræve mindre administration af en projektmoding end fra et 

projekt. Det bliver meget administrativt tungt og kræver flere timer af 

projektleder og styregruppen. Fx intention om samarbejde burde være nok. 

Ansøgningen burde også være nok, ikke en ekstra projektbeskrivelse. 

Arbejdsmængden gør det svært for små biblioteker at være projektejere.  

 

 


