Informatie voor medewerkers

WOLK
DE APP VAN DE
BIBLIOTHEEK DIE
GEDICHTEN TOT
LEVEN BRENGT

Deze factsheet helpt jou als medewerker van de bibliotheek om klanten
te begeleiden bij het downloaden en gebruiken van Wolk, de AR-app van de
bibliotheek die gedichten tot leven brengt.
Wat is Wolk?
Wolk is een app met bijbehorend
lesprogramma. De app brengt met behulp
van augmented reality (AR) tien gedichten
tot leven in de bibliotheek. AR is een
technologie waarbij digitale elementen
worden toegevoegd aan de werkelijkheid,
in dit geval via een app. Die app legt
een virtuele laag (de gedichten) over de
werkelijkheid (de bibliotheek) heen.
Gebruikers downloaden de gratis app
in Google Play of de App Store op hun
smartphone of tablet, scannen met deze
app een fysieke toegangspoort (ook wel:
totem) om deze te activeren en kunnen
vervolgens via hun telefoonscherm
gedichten in de ruimte zien zweven.
Met behulp van het lesprogramma gaan
leerlingen uit groep 7, 8 en het voortgezet
onderwijs zelf aan de slag met de app en
het thema poëzie.

Tip:
download
en test de app
eerst zelf!

Wolk maakt poëzie laagdrempelig,
toegankelijk en leuk. Het is een
vernieuwende manier om bezoekers met
poëzie in aanraking te laten komen. Wolk
laat hen kennismaken met de technologie
van augmented reality én is een mooi
middel om te laten zien hoe innovatief en
actueel de bibliotheek is.
Voor wie is Wolk?
Wolk is voor iedereen met een smartphone
of tablet te gebruiken en kan voor elke
bezoeker van de bibliotheek interessant
en relevant zijn. Kinderen in groep zeven
en acht van het primair onderwijs en
jongeren van 12 tot en met 18 jaar (vo) zijn
de focusdoelgroep, omdat de innovatieve
AR-technologie het thema poëzie juist voor
hen extra laagdrempelig en aantrekkelijk
kan maken.

Er zijn verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld die je kunt inzetten
richting de doelgroep, waaronder banners
voor social media, website, nieuwsbrief
en narrowcasting. Maar het belangrijkste
is misschien wel het contact dat jij als
medewerker met de doelgroep hebt.
Het enthousiasmeren en ondersteunen
van (potentiële) gebruikers gaat het
gemakkelijkst via persoonlijk contact.

Tip: Leg tablets en/of smartphones klaar
waarop de app gedownload is. Handig
wanneer iemand geen eigen device heeft of
als de app niet werkt op de eigen telefoon/
tablet.
Heb je meer vragen over Wolk?
Er is een document met veelgestelde vragen
voor medewerkers. Deze vind je in de toolkit
op www.probiblio.nl/wolk

Door wie is Wolk gemaakt?
Wolk is in opdracht van Probiblio
ontwikkeld door Bureau International
Silence, speciaal voor bibliotheken.
Twee bibliotheken hebben intensief
meegedacht om de app zo goed mogelijk
aan te laten sluiten op de bezoekers van de
bibliotheek.

Hoe werkt Wolk?
1. Download Wolk gratis via
www.downloadwolk.nl (in Google Play
of de App Store) op je telefoon of tablet.
2. Open de app op je telefoon of tablet.
3. Na het openen van de app krijg je een
tekening te zien van een jongen.
Ga in de bibliotheek op zoek naar deze
jongen. Hij kan op een poster staan
of bijvoorbeeld op een zuil in het
midden van de ruimte. Kijk nu door je
beeldscherm en zorg dat de jongen op
je scherm precies samenvalt met de
jongen in de bibliotheek.
4. De app is nu geactiveerd! Kies in het
menu de gedichten die jij graag wilt
bekijken.
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