Library Living Lab
Biblioteca Pública Miquel Batllori
Sant Cugat del Vallès - Barcelona
Què? On? Com? / ¿Qué? ¿Dónde?¿Cómo? / What? Where? How?
Què? El Lab és un laboratori real, un lloc físic per a
l’experimentació en noves maneres d’accedir/crear
documents i continguts físics i digitals.

On? La biblioteca pública
proporciona el context cultural a
les activitats.

¿Qué? Es un laboratorio real, un lugar físico para la experimentación en nuevas
maneras de acceder/crear documentos/contenidos físicos y digitales.

¿Dónde? La biblioteca pública proporciona el
contexto cultural a las actividades.

What? The lab is real laboratory, physical place for experimentation in novel
ways of accessing/creating digital and physical documents and contents.

Where? The public Library provides the
cultural context to the activities.

Com? La tecnologia és l’element possibilitador. Volem explorar com la tecnologia pot transformar
l’experiència dels usuaris en contexts culturals com ara la biblioteca, possibilitant nous serveis i
aplicacions.
¿Cómo? La tecnología es el elemento posibilitador. Queremos explorar cómo la tecnología puede transformar la experiencia de los
usuarios en contextos culturales como la biblioteca, posibilitando nuevos servicios y aplicaciones.
How? Technology is the enabling factor. We want to explore how technology can transform the experience of users in cultural contexts
such as a Library, by enabling new services and applications.

Línia de temps / Línea de tiempo / Project Timeline
Definició de reptes
institucionals

Integració al Campus
d'Excel·lència de la UAB

Obertura de
la biblioteca

Definició dels
requisits d'espai
Conveni de
col·laboració

Constitució del grup
de treball

Taller “Sóc el
meu dibuix”

Estudi modus
operandi (ESADE)

Presentació a
l'ajuntament

Afiliació a la xarxa europea
de Living Labs (ENoLL)

Inici del
projecte

2011

2012

Establiment:
Modus operandi, grup de treball,
conveni, finançament

2013

2014

Construcció de massa crítica:
Grups d'interès, projectes d'investigació,
participació del sector privat

2015

2016

Consolidació:
Sostenibilitat, revisió de pràctiques i
de modus operandi

Participants / Participantes / Stakeholders

Societat
Sociedad / Society

Integració en la biblioteca pública
Integració de l’ecosistema de la
Universitat al Territori

Integración en la biblioteca pública /
Integration in the public library
“Miquel Batllori”

Espai d’experimentació
obert i participatiu

Integración del ecosistema de la
Universidad en el Territorio /
Integration of the University
ecosystem in the territory

Espacio de experimentación
abierto y participativo / An
open, participatory,
experimentation space

Indústria

Recerca

Industria / Industry

Investigación / Research

Activitats destacades / Actividades destacadas / Selected Activities

Explorant l’Arxiu del Liceu

Robòtica educativa

Impressió 3D

“Jo Sóc el Meu Dibuix”

“Memory Fields”

Interacció amb partitures

Ensenyant el bon gust als
ordinadors

Lector de llibres amb realitat
augmentada

Prestatgeria virtual

Library Living Lab - Barcelona
Associació de
Veïns del Barri
de Volpelleres

@LibraryLivLab

librarylivinglab@cvc.uab.es

