Design thinking-workshop den 25. oktober
Forberedelse til alle deltagere!
Her er en lille opgave, som du skal have kigget på inden workshoppen.
Gå ikke i panik: opgaven er ikke omfattende, men noget du måske kan ordne på din vej
til og fra arbejde, i efterårsferien eller når du alligevel skal ud og shoppe!
Output: Billeder (printet ud) og noter, som du tager med på workshoppen!

Designudfordring: Mere inspiration!
Den overordnede udfordring, som vi vil arbejde med til workshoppen er:
Skab mere inspiration i bibliotekerne - både i de betjente og de ubemandede biblioteker.
Gennem tidligere brugerundersøgelser er det blevet tydeligt, at brugerne efterspørger
endnu mere inspiration fra biblioteket. Hvordan kan vi gentænke bibliotekernes måde at
inspirere brugerne på ved at bruge erfaringer fra andre områder (butikker, webshops,
oplevelses-centre, klubber, events). Hvordan formidler vi i de ubemandede biblioteker
(hvordan skaber man inspiration, tryghed, fortæller om bibliotekets muligheder osv.).

Hjemmeopgave: Inspiration uden for bibliotekets
mure

Tænk på steder, der også arbejder med at skabe inspiration – fx for at få os til at købe
noget eller deltage i noget. Gå ud i byen og observer og dokumenter, hvad de gør ved
at tage billeder og noter.

Du kan fx se på:
- Butikker
- Museer
- Storcenter
- Oplevelsescentre
- Zoologisk have
- Bilhandlere
- Biografer
- Kulturhuse

Hvordan præsenterer de deres tilbud? Hvordan bliver man ledt hen til det? Hvordan
skiltes der? Hvad fungerer godt?
Se på digitale løsninger
Tænk også gerne på digitale løsninger, der er gode til at inspirere. Det kan fx være en
webshop, en app eller et nyhedsbrev, som hjælper dig med at finde inspiration.
Se på selvbetjente butikker
Er der nogle selvbetjente butikker, banker eller supermarkeder i dit nærområde, så prøv
også at lægge mærke til, hvordan de giver dig ekstra information.
Spørg i dit netværk
Hvis du slet ikke kan finde på noget, så spørg dine venner (ring fx til dem), din mand eller
din børn: Hvordan finder I inspiration? Hvor henne? Kan I prøve at vise mig det?
Vælg billeder ud og print dem!
Vælg 5-8 billeder ud. Print dem ud og skriv temaer og noter ned til hvert af dem og tag
dem med til workshoppen.
Læs mere
Se find_inspiration_udenfor_biblioteket.pdf, hvor det beskrives, hvordan man kan
overveje, hvilke steder man kan hente inspiration.

Billeder, billeder, billeder: Det kan ikke siges nok gange: Dokumenter så meget som
muligt: Tag billeder og skriv ned.

