
Program til Open Source hacklab 

Bemærk: Hacklabbet er fyldt op. 

Hacklabbet er et OpenSource hacklab og er arrangeret i et samarbejde mellem projekterne BIBOS og 

bibOS1.   

BIBOS er et community inden for bibliotekssektoren med fokus på Open Source og generel formidling, facilitering og 

dokumentation af Open Source projekter i bibliotekssektoren. 

bibOS1 er et selvstændigt projekt, der konkret arbejder på at implementere et Open Source baseret operativsystem 

med Open Source applikationer på bibliotekets publikumsmaskiner. 

Hacklabbet er en del af udviklingsprocessen i bibOS1. Derfor er formålet med hacklabbet, at vi skal forholde 

os konkret til et Open Source baseret operativsystem med Open Source applikationer til 

publikumsmaskiner på de danske biblioteker.  

Nogle af de spørgsmål, vi skal finde svar på i løbet af dagen er: 

Hvilke behov og ønsker har borgerne? Hvilke behov og ønsker har bibliotekspersonalet? Hvordan 

imødekommer vi bedst de behov og ønsker? Hvilke tekniske krav og behov har vi? Hvilke tekniske 

udfordringer kan opstå? Hvordan kan de løses? Hvilke organisatoriske krav har vi, når løsningen er i drift? 

Dagen vil forløbe i tre parallelle spor: 

• Brugerbehov 

• Tekniske/strukturelle behov 

• Organisatoriske krav 

Sporene afvikles i to runder, hvor første runde bruges til kravspecifikation, og anden runde bruges til 

løsningsforslag. Runderne afsluttes med præsentation og opsamling.  

Som start på dagen kommer Jens Kjellerup, IT-chef i Lyngby-Taarbæk Kommune og fortæller os om deres 

erfaringer med Open Source. 

Se procesdiagram for dagen herunder 



Dagens program 

9.00-9.30 Kaffe 

9.30-9.45 Velkomst og introduktion til dagen 

9.45-10.15 Oplæg ved Jens Kjellerup, IT-chef, Lyngby-Taarbæk Kommune 

10.15-10.30 Pause 

10.30-10.45 Introduktion til gruppearbejde 

10.45-11.45 1.runde i grupperne 

11.45-12.15 Præsentation 

12.15-13.00 Frokost 

13.00-13.15 Introduktion til 2. runde 

13.15-14.15 2. runde i grupperne (+ kaffe) 

14.15-14.45 Præsentation/Opsamling 

14.45-15.00 Afrunding 

 

Dagen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Deltagelse er gratis. Transportudgifterne 

er på egen regning.  

 

I må meget gerne tage jeres eget isenkram/hardware med. Hvis I har noget spændende Open Source, I vil 

demonstrere for os, er I også velkomne til at medbringe det. 

Husk adapter. 

 

Resultaterne fra hacklabbet offentliggøres på ting.dk. 

 


