S
oteket, tirssdag d. 26. oktober 2
2010
Netværksdag på Statsbiblio
Hvordan skabes
s
mere indbydende
i
fysiske
f
rum ogg møblering i tider med stram økonomistyring og
beskæringg i budgettern
ne? Statsbiblioteket har deette efterår gennemført
g
1. etape af en ny indretningg
af publikumsarealerne. Hør om udfo
ordringerne n
når der ikke skal bygges nyyt men ’kun’ møbleres
m
om.
Det handler om det mu
uliges kunst, når
n økonomi og kundernes ønsker skal gå op i en hø
øjere enhed.
Få også sm
magsprøver på
p nogle af dee nyeste biblio
oteks indretninger og hør arkitekt Dorthe Andersen
fortælle om, hvordan der
d skabes insspirerende ogg funktionelle
e rammer indenfor et given
nt budget.
Program
10.15‐10.3
30
10.30‐10.4
40
10.40‐11.4
40
11.40‐11.4
45
11.45‐12.1
15

12.15‐13.0
00
13.00‐14.0
00

14.00‐14.1
10
14.10‐14.3
30

Ankomsst. Der serverees kaffe, te, vvand og frugt
Velkomsst v. områded
direktør Flem
mming Munch
Rundvissning i Statsbibliotekets ’n
nye’ rum – påå papir og i prraksis
v. projekktmedarbejdeer Gry Dineseen
Kort pau
use
Tid til fo
orandring ‐ pu
ublikum i cen
ntrum v. Flem
mming Munch
h
Hvorfor nyindrette, når
n det hele b
bliver digitalt ‐ Flemming M
Munch fortæller om SB’s
proces fra
f idé til udfø
ørelse.
Frokost
Fra tankke til virkeligh
hed v. arkitekkt MAA Dorth
he Andersen
Hør om nogle af de senere års nyindretninger af
a biblioteks rum
r
rundt om
mkring i landeet,
se forskeellige cases og priseksemp
pler.
Strække
e ben pause in
nkl. kaffe, te o
og lidt sødt
Perspekktivering, eveentuelle spørggsmål og tak for
f i dag v. Fleemming Munch

Praktiske informatione
er
Adresse:
Statsbib
blioteket
Victor Albecks Vej 1
8000 Århus C
Tidspunktt:

Tirsdag d.
d 26. oktobeer kl. 10.30 – 14.30
1

Pris:

295 kr. (dækker
(
udgiffter til forplejjning)

Tilmeldingg:

Senest d.
d 14. oktoberr 2010 (link til tilmelding)

OBS netvæ
ærksmødet err denne gangg åbent for alle interessere
ede.

Se næste side...

Lidt om oplægsholderne
Dorthe Andersen er arkitekt MAA og uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole 1993 med speciale
i rum. Dorthe er ekstern arkitekt for Folketinget og arbejder meget bevidst med farver i sine indret‐
ninger. Desuden har hun bl.a. andet lavet indretningsdesign på Odense Rådhus og Odense Slot, i
Undervisningsministeriet og Ringe Statsfængsel. Har indrettet flere biblioteker – blandt andet Sindal,
Dalum og Vollsmose bibliotek.
Flemming Munch. Områdedirektør for OC‐Området på Statsbiblioteket siden 2005. Stor erfaring med
forretnings‐ og serviceudvikling også i politisk ledede virksomhedsstrukturer, hvor bl.a. kontinuerlig
forbedring, betastrukturer, eksekvering og ’just do it’ måske er mere påtrængende udfordringer end
analyser og rapportskrivning. Bl.a. uddannet inden for ’Market driven innovation’ på Wharton Busi‐
ness School i USA og tidligere Koncern Kvalitetschef i TDC.
Gry Dinesen. Projektmedarbejder på Statsbibliotekets ommøbleringsprojekt og uddannet møbelarki‐
tekt MAA.

Med venlig hilsen
Gry Dinesen
Netværkskoordinator
for netværket ’det fysiske rum’

Billeder, side 1:
Statsbibliotekets Servicecenter(tv) og
biblioteksindretning v. Dorte Andersen(th)
Billeder, side 2:
Biblioteksindretning v. Dorte Andersen(øverst)
og Statsbibliotekets nye diske (nederst)
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