#002 Prestatgeria virtual

Noves formes d’accedir a col·leccions digitalitzades
Una prestatgeria interac8va que respon als gestos de l’usuari

Noves formes per accedir a col·leccions digitalitzades.
Nuevas formas para acceder a colecciones digitalizadas.
New ways to access digi;sed collec;ons.

Repte
Explorar la interacció corporal com a mitjà per accedir a con;nguts digitals.
Explorar la interacción corporal como medio para acceder a contenidos digitales.
Explore full-body interac;on as a means for accessing digital content.

Acció
Una prestatgeria interac;va que respon als gestos de l'usuari.
Una estantería interac8va que responde a los gestos del usuario.
An interac;ve bookshelf responding to the gestures of the user.

Resultat

La inspiració és crear una conﬁguració que estén la funció de la biblioteca fora del seu
local i fora del seu horari. Això s'aconsegueix a través de la creació d'una prestatgeria
virtual que es pot manipular a distància. Fer aquesta conﬁguració accessible des de
Descripció l'exterior de l'ediﬁci, permet als usuaris de la biblioteca buscar llibres en qualsevol
moment, sense entrar a la biblioteca. Això crea un punt natural de interacció entre els
usuaris de la biblioteca, on l'ac;vitat de recerca pot arribar a ser una experiència de col·laboració.
La inspiración es crear una conﬁguración que ex8ende la función de la biblioteca fuera de su local y fuera de su
horario. Esto se consigue a través de la creación de una estantería virtual que se puede manipular a distancia. Hacer
esta conﬁguración accesible desde el exterior del ediﬁcio, permite a los usuarios de la biblioteca buscar libros en
cualquier momento, sin entrar en la biblioteca. Esto crea un punto natural de interacción entre los usuarios de la
biblioteca, donde la ac8vidad de búsqueda puede llegar a ser una experiencia de colaboración.
The inspira;on is to create a setup that extends the func;on of the library outside its premises and outside its ;me
schedule. We achieve this by crea;ng a virtual shelf that can be manipulated from a distance. Making this setup
accessible from the outside of the building, it allows library users to browse for books at any ;me, without entering
the library. This creates a natural point of interac;on between library users, where the search ac;vity can become a
collabora;ve experience.
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