”Kom og se Danmarks største!”
Koldingbibliotekernes nye Formidlingsbord kan bedst sammenlignes med en kæmpe Ipad,
der fungerer som visuel, levende formidling af materialerne i det fysiske rum
Levende formidling
Du kan interagere med Koldingbibliotekernes nye Formidlingsbord og få formidlet litteratur og andre
materialer på en levende, interaktiv måde i det fysiske rum ved hjælp af et digitalt, multi-touch
Formidlingsbord. Her kan du lege og dykke ned i materialerne i en visuel form - fremfor at søge i en
traditionel tekstuel form.
Visuel, intuitiv inspiration
Formidlingsbordet er ikke før brugt på biblioteker og er som sådan et helt nyskabende tiltag, der gør det
både nemmere og sjovere at få inspiration til materialer i biblioteket. Samtidig er det en måde at blive
inspireret visuelt med bogforsider, billeder, video, tekst m.m. Du interagerer intuitivt med fingrene –
ligesom på en Ipad – og du kan flytte, skalere og rotere indholdet rundt på bordet. Der er naturligvis også
lyd og headsets i forbindelse med bordet, så du kan afspille lyd og musik.
Social interaktion
Bordet er også ’intelligent’ og kan registrere, når du nærmer dig. Det er stort nok til social interaktion, så
der kan stå flere omkring bordet og tale sammen om litteraturen, temaer eller perioder, som materialerne
kan være præsenteret omkring. På den måde bliver bordet ikke alene en sjov og legende måde at dykke
ned i materialerne på, men også en oplevelse med social aktivitet mellem mennesker.
Tag materialerne med dig
Og så kan man selvfølgelig vælge at få tilsendt links til materialer, som man har lyst til at se nærmere på
eller reservere, så bordet fungerer også som en visuel måde at surfe rundt og score/høste links til
materialer fremfor en traditionel søgemetode via bibliotekets hjemmeside.
Biblioteket behøver ikke lave noget, men de må godt! - Datagrundlaget…
Som udgangspunkt kan Formidlingsbordet fungere ved at trække på eksisterende datakilder og relationer,
som kan formidles visuelt, og derfor behøver biblioteket ikke lægge indhold i Formidlingsbordet manuelt.
Biblioteket kan også udvælge særlige materialer til Formidlingsbordet. Koldingbibliotekerne arbejder med
et stort formidlingstema omkring Søren Kierkegaard i foråret 2013. Her vil vi selv kunne selektere indhold til
Formidlingsbordet, som alene relaterer sig til Søren Kierkegaard – i form af bogforsider, andre billeder,
anmeldelser, video- og lydklip m.m.
Det vil være helt oplagt for Koldingbibliotekerne at benytte fejringen af Søren Kierkegaard til at introducere
brugere for Formidlingsbordet, og det vil vi også meget gerne vise frem for hele landets biblioteker ved
Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i 2013.

Ansøger: Koldingbibliotekerne, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding
Kontaktperson: Formidlingschef, Kirsten Lund. Mobil: 29 333 115

LEVENDE FORMIDLING
-Eksempler på et Formidlingsbord, som er udviklet til Statens Museum for Kunst i video og billeder
Se video eksempel fra Statens museum for Kunst: http://vimeo.com/33620504
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