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AV pakkens muligheder og
begrænsninger

Hvorfor visuel kommunikation?
• De digitale resurser (web, E-Reolen, PallesGavebod, etc.)
• De fysiske resurser (bogen, rummet, arrangementet, etc.
• En aktiv, meget dynamisk del af den samlede og integrerede
visuelle formidling i det levende rum
• Biblioteket skal reflektere virkeligheden – der skal med billede og lyd
på

Hvorfor AV pakken?
• Forenklede arbejdsgange = Én aftalepartner.
• Mange fluer med et smæk: flow TV, musik i rummet, lyd og billede
på biblioteket, musik arrangementer, retro reklamefilm og
kulturarven via BibZoom
• Én årlig afregning til Koda via Statsbiblioteket

Storskærmskoncept TKB
10 skærme med 6 forskellige indholdsprofiler (5 på HB og 1 på FV)
I 2012 lanceres en biografprofil og en profil for Kulturzonen
Systemet administreres fra en vilkårlig pc
Indhold (tekst, billeder, videoklip, powerpoint, hjemmesider) sendes
ud på en eller flere skærme
Indholdet administreres via et tidsskema, så slides kun er online,
når det er relevant

Storskærmsprofiler 1
Aktuel info: egne arrangementer & kurser, borgerservice på
biblioteket (f.eks. NemId og reklame for salg af biografbilletter),
eksterne institutioner (Kulturzonen), åbningstider, aktiviteter i
møderum.
Vises på 3 skærme i selvbetjeningsområdet i stueetagen, i foyeren
og ved hovedtrappen på 1.sal
Kunst og kultur: Klassisk og moderne billedkunst (Artplayer),
løbende udstillinger fra Kastrupgårdsamlingen, redigerede
(stumme) nyheder fra TV2 News, reklame for filmstriben, trailers fra
Kastrup Bio (voksen), reklame for kunst i foyeren
Vises i avisloungen på 1. sal

Storskærmsprofiler 2
Børn: reklame for Palles Gavebod, trailers fra Kastrup Bio
(børnefilm), sanserum, højtlæsning, månedens tegning
Vises i småbørnsområdet i stuen
TV: Live-tv fra AV-pakken, YouTube videos, præsentationsfilm fra
borger.dk
Vises i rotunden i stuen. Denne skærm kører med lyd.
SOL/Borgerservice: lokalhistoriske udstillinger, billeder fra Tårnby
før og nu, landsdækkende borgerservice reklamer
Vises i SOL-området på 1.sal
Filial Vestamager: egne arrangementer & kurser, redigeret
(stumme) nyheder fra TV2 news, artplayer, trailers fra Kastrup Bio

Anvendelse af AV-pakken
Arrangementer med musik på Hovedbiblioteket og Kulturzonen
Bibzoom-kultur (lydhistorie, reklamefilm, dialekter) i Boxen
Live tv fra TV-skærm
Skærmene viser public service TV (f.eks. DR1 & TV2 News) alle
ugens dage i åbningstiden. Indslagene indgår i en båndsløjfe med
øvrigt biblioteksrelevant indhold, hvor lyd indgår. Prioritering af
fastlagte programmer sker ad hoc og under hensyntagen til kvalitet,
alsidighed og relevans
Ved særlige lejligheder (”breaking news” eller ved ønske fra
brugernes side) suspenderes båndsløjfen og live-tv sendes
kontinuerligt. Eks. udskrivelse af valg, Gadaffis død, Ramasjang
live fra TKB, regentjubilæum i januar 2012
Alternativ nyhedsformidling findes på 1. sal (Kunst og kultur) og på
FV, hvor redigerede TV2 News uden lyd vises.

Eksterne relationer
Sundhedshuset
Kulturzonen – gensidig reklame
Kastrupgårdssamlingen
Naturskolen
Kastrup Bio
Ungdomsskolen
Tårnby Rådhus

Udfordringer/AV-pakken
• Steder: Kulturzonen, skoler, Rådhuset, Kastrup Bio?
• Flow TV: Hvad må vi egentlig i forhold til sport og film? – Hvad er en
storskærm?
•Forskudt: Det ville være en stor fordel hvis muligheden for at vise
forskudt blev markant udvidet
• Afhængigheden af BibZoom er problematisk
• Kultur – lyd/dynamik - signal

Konkrete forslag til forbedring af
AV-pakken
• Flere muligheder for forskudt TV
• Explicit mulighed for ”hele udsendelser”
• Bedre kundeinformation, f.eks i forhold til Koda
•Udviklingen af det levende, aktuelle og relevante
biblioteksrum inklusive billede og lyd, det er en opgave
for os alle!
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