
 

 Opintomatkan aikana tutustumme mm seuraaviin kirjastoihin: 
  Ideastore 
  http://www.ideastore.co.uk/idea-stores 
 
  The Library of Birmingham 
  http://libraryofbirmingham.com/ 
 
  Urban Mediaspace Aarhus Dokk1 
  http://www.urbanmediaspace.dk/en/dokk1 
 
  Helsingør Biblioteket Kulturværftet 
  http://www.helsbib.dk/biblioteker/hovedbiblioteket 
 
  Tårnby Hovedbibliotek 
  https://www.taarnbybib.dk/ 
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•Itä-Lontoo, jossa yli puolet asukkaita maahanmuuttajia, myös yrityksiä 
•Ideastoreja kaikkiaan kuusi eri puolilla Lontoota 
•Kirjastojen suunnittelussa kysyttiin ihmisten mielipidettä: enemmän kirjoja, sopivia 
aukioloaikoja, it-palveluja 
•Kirjastobrändin kehittäminen: elinikäinen oppiminen, rakennettu ympäristö, 
vuorovaikutus, käyttäytyminen, tuotteet ja palvelut. Kirjaston oma lehti 
•Paikka sellainen, jossa ihmiset muutenkin viettävät aikaansa 
•Aukioloajat hyvät (ma-to 9-21, pe 9-18, la 9-17 su 11-17) 
•Rekrytointi tärkeää: henkilökunta käyttäjiensä peili, motivaatio tärkein 
•Raja-aitojen murtaminen 
•Ei sääntöjä (syönti, juomat, puhelimen käyttö) 
•Tilastoja (2002-): 
•Käynnit + 400 % 
•Lainat + 28% 
•Tyytyväisyys + 20 % 
•Kustannukset/käynti -65 % 
 
 
 
 









•Noin 2 miljoonan asukkaan kaupunki, ikärakenne nuori, Euroopan 
maahanmuuttajavoittoisin kaupunki 
•Seitsemänkerroksinen, 200 miljoonan kirjasto valmistui 2013 kulttuuriaukiolle 
•Kävijöitä yli 10.000/päivä 
•Leikkaukset: puolet henkilökunnasta, kirjastonjohtaja etunenässä sai lähteä. Aukioloaikoja 
supistettiin (arkisin avoinna vain 17.00 asti!) 
•Perustettiin säätiö, jonka johdossa kirjastonjohtaja on nykyään 
•Mesenaatteja, rahankeräystä 
•Keskeneräisyys näkyy, mutta rakennus huikean hieno 
•Monipuolista teknologiaa  
 
 
 













•Noin 310.000 asukasta, pääkirjasto ja 18 lähikirjastoa 
•kirjasto18.500 m2 
•500.000 kävijää neljässä kuukaudessa 
•Aukioloajat: ma-pe 8-22, la-su 10-16 
•308 miljoonaa dollaria 
•Projekti alkanut 1998, valmis 2015 
•Tanskan tilanne: väestö ikääntyy, palvelun käyttö vähentyy, samoin rahat 
•Uusi toimintamalli: digitaalinen kirjasto, kumppanit, laajat aukiolot 
•Design tärkeä (palvelumuotoilu) 
•Älysovellukset 
•Tanskan uusi kirjastojärjestelmä Systematicin Cicero 
 
 
 













•Asukkaita noin 50.000 
•Vanhaan teollisuusrakennukseen tehty kulttuuritalo 
•Kronborgin linna (Hamlet) 
•Hieno merimuseo 
•Kokonaisvaikutelma: huippuarkkitehtuuri, taiteellinen ja luova henkilökunta, 
käsin kosketeltava innostus työhön 
•Kolmen vuoden välein uusittava kokonaisuus 











•41.000 asukasta 
•Pääkirjasto ja yksi lähikirjasto 
•50 työntekijää 
•370.000 kävijää vuonna 2014 
•Pääkirjasto rakennettu 70-luvun lopulla 







 Kiitos ♥ 
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