Træ, lys og bøger. Mindre læsesal til studerende, der gerne vil sidde i ro. Foto: Luminex

Farvel til Langagervej…
… og goddag til Kroghstræde. Universitetsbiblioteket
i Aalborg er flyttet til et nyt hus med vægt på studiemiljø
– og god wayfinding
Nedpakning af godt 13 kilometer samling (!), diverse undervisningslokaler,
grupperum og personalekontorer med
mange års gode arbejdserindringer –
det er lidt af en mundfuld at pakke et
helt universitetsbibliotek ned.
Hele flytteprocessen begyndte i foråret
2020, hvor nedpakning og flytning af
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Universitetsbiblioteket (AUB) på Lang
agervej 2 tog fart. Det var ikke uden
vemod, vi forlod Langagervej.
Over for os stod indflytning og indretning i nye lokaler på Kroghstræde 1 og
3, der til forskel fra vores gamle bygning på Langagervej er i tre etager.

Tekst Mia Bech, AUB
mbb@aub.aau.dk

Hvor vi tidligere har haft huset alene,
har vi nu bygningsfællesskab med Institut for Kultur og Læring, IT Support
og Folkeuniversitetet. Vi opdagede også
hurtigt, at det var lidt svært at finde
rundt i – og jeg må tilstå, at jeg flere
gange havde svært ved orientere mig.
Hvordan kunne vi bedst muligt indrette bibliotek til vores studerende her?

Gandhi – også et lokale

Det blev hurtigt klart for os, at det var
nødvendig med wayfinding på en anden måde end vi havde arbejdet med
det før, der var ganske enkelt brug for
at vores studerende hurtigt kunne finde vej til undervisning, vejledning og
gruppearbejde i de store bygninger. Vi
har derfor haft et tæt samarbejde med
det eksterne firma By Catfish der har
udarbejdet wayfinding, som det hedder
på nudansk.
Udover den almindelige skiltning og
oversigtskort, er der også gjort brug
af visuel wayfinding som er med til
at understøtte fornemmelsen af, hvor
man er i bygningen. Alle rum er opkaldt efter en person med tilknytning
til et af de fakulteter, vi har på AAU.
Kravet er, at personen ikke er nulevende og kan udtales både på dansk og
engelsk. Ét biblioteksområde hedder
Gandhi efter Mahatma Gandhi. Et andet hedder Dewey efter John Dewey,
som er en af grundlæggerne inden for
Problembaseret Læring (PBL). Derefter
har By Catfish kreeret en stregtegning
af den person lokalet er opkaldt efter
sammen med en tekst om, hvad denne
person er kendt for.

Understøtte PBL

I forhold til indretningen af de mange
nye studiearbejdspladser har vi haft et
tæt samarbejde med en arkitekt og en
bygningsprojektleder fra AAU, der har
tegnet de store linjer og hjulpet med
materiale- og farvevalg. Her har vi lært,
at det vi selv synes var masser af plads
til – på vores egne tegninger – ikke
nødvendigvis havde den samme plads
i arkitektens tegneprogrammer, hvor
de rigtige målangivelser ind imellem
satte begrænsninger for vores egne
ideer.
I indretningen af den nye bygning
og de mange studiearbejdspladser er
der lagt vægt på at sidstnævnte skal
understøtte PBL, sådan at der kan arbejdes i grupper. Det er også vigtigt, at
der er imødekommende studiearbejdspladser, hvor man kan sidde selvstændigt at arbejde og fordybe sig. Desuden
er der to mindre læsesale til studerende,
der gerne vil arbejde helt i ro.

Vi ses i Gandhi-rummet. At opkalde biblioteksområderne efter kendte personer
er en del af wayfinding-programmet. Foto: By Catfish

Møbler fra vores gamle lokaler er
blevet genbrugt i det omfang, vi har
kunnet.

internet og solafskærmning, sådan at
studiearbejdspladsen i det fri bliver
bedst mulig for vores studerende.

Atriumhaver til arbejde og pauser

Vi er allerede i gang med at hilse alle
brugere velkomne i Kroghstræde og
håber også, at du vil kigge forbi.

På Kroghstræde har vi også fået flere
hyggelige atriumhaver, det er nyt og
dejligt for os, da vi ikke har haft den
mulighed før. Her har vi store forventninger om at kunne skabe et ekstra og
anderledes studierum, som forhåbentlig er attraktive for vores studerende.

Mia Bech er specialkonsulent
ved AUB, Aalborg.

Lige nu er atriumhaverne ved at blive
indrettet med forskellig typer drivhuse,
havemøbler, sejl til skygge, lamper og
beplantning, så man også kan sidde
udenfor og arbejde, eller bare gå ud og
få en pause, hvis der er brug for det,
når vejret arter sig. Det er prioriteret,
at der er masser af strømstik, godt
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