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Dados sobre Hamburgo:
(em 31/12/2017)

• Habitantes: 1,83 milhões (segunda maior cidade da 

Alemanha)

• Percentual de habitantes com 
histórico de migração: 34,9 %

• Estrutura demográfica:
abaixo de 1-17 anos: 16,50 %

18-64 anos: 65,01 %
acima de 65 anos: 18,40 %

Fonte: Statistisches Jahrbuch Hamburg 2018/2019 Statistikamt Nord



Bücherhallen em Hamburgo em 2018:

- 33 unidades + 2 bibliotecas móveis

Unidade Online www.ebuecherhalle.de

“Unidade” com o maior número de

empréstimos online em 2018 

- 331 empregos 

- Despesas gerais: €: 35,2 milhões

Recursos para mídias: € 3,5 milhões

Ofertas digitais: € 610.368 

- Empréstimos de mídias: 13,09 milhões
(Empréstimo online/ overdrive: 1.15 milhões)

- Frequentadores ativos: 216.794

- Visitantes do site aproximadamente 7.500 por dia.

http://www.ebuecherhalle.de/


69 % de nossos clientes são femininos
42 % têm entre 30 e 49 anos



Tarefas da área de Internet e
serviços digitais

- Controle e desenvolvimento das apresentações da 
Bücherhalle na Internet:

Site 
Native App
Mídias sociais
Intranet (desde novembro de 2018)
Digital Signage (sistema de informação digital)

- Gestão de mídias digitais:
Gestão de plataforma

Negociações de licenças
Treinamentos de funcionários
Autentificação

- Desenvolvimento estratégico de campos de negócios:
Análise de mercado e observador de tendências. Avaliação dos

desenvolvimentos de produtos e tecnologias.



Desenvolvimento de campos de 

negócios 

O empréstimo de mídias já não é mais suficiente. As 

bibliotecas públicas deverão desenvolver serviços:

- Ambiente (qualidade da estadia).

- Encenação de conhecimento (novos formatos de eventos).

- Digitalização do conteúdo. Tornar as mídias virtuais visíveis no ambiente.

- A pessoa está no centro (ao invés dos acervos).

- Mudança do perfil profissional (menos construção de acervos, mais 

intermediação). Intermediação de conteúdos digitais aos colaboradores e 

clientes.



Conteúdos digitais



… só é possível emprestar de fato mídias físicas, de forma 

que o empréstimo de mídias online … não esteja sujeito aos 
regulamentos do empréstimo.

(Gabriele Beger: Urheberrecht für Bibliothekare München: mur-V. 2006 , página 75)

Devido à lei de direitos 

autorais [UrhG] a 

disponibilização de 

conteúdos digitais está 

sujeita a desafios 

especiais.



Cada vez mais conteúdos estão disponíveis também ou 
exclusivamente em modo digital:

- Editoras de eBooks
- Portais de vídeos e filmes (Youtube, Netflix etc.)
- Portais de música (iTunes, Spotify etc.)
- Amazon (Kindle)
- Selfpublishing

Conclusão: não há a seleção clássica de acervos, 
novos modelos de licença, compras de pacotes.

We by connections, not 
collections



www.ebuecherhalle.de 

Disponível 24 horas, 7 dias por semana

http://www4.onleihe.de/hamburg/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html
http://www4.onleihe.de/hamburg/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html
http://elibraryhh.lib.overdrive.com/283546AC-6F5F-42FE-85DD-7B8077C83B02/10/50/de/Default.htm
http://elibraryhh.lib.overdrive.com/283546AC-6F5F-42FE-85DD-7B8077C83B02/10/50/de/Default.htm
http://buecherhallen.freegalmusic.com/homes/index
http://buecherhallen.freegalmusic.com/homes/index
https://buecherhallen-elearning.mit.de/
https://buecherhallen-elearning.mit.de/
http://www.digibib.net/template/search?SID=DEIMOS:394248d93cb764028b336dac335d356a&LOCATION=H10
http://www.digibib.net/template/search?SID=DEIMOS:394248d93cb764028b336dac335d356a&LOCATION=H10
http://www.munzinger.de/search/
http://www.munzinger.de/search/
http://www.buecherhallen.de/schulungsfilme_standard/
http://www.buecherhallen.de/schulungsfilme_standard/
http://www.munzinger.de/search/publikationen/kll/
http://www.munzinger.de/search/publikationen/kll/
http://www.munzinger.de/search/personal/51440/query?query.id=query-nml
http://www.munzinger.de/search/personal/51440/query?query.id=query-nml


Gaming e Gamification



O que é Gaming e o que é um jogo?

Gaming não significa somente jogar videogames,
mas inclui também as atividades decorrentes e o
comportamento dos jogadores fora do jogo (inclusive jogos analógicos).

Quatro características básicas de um jogo:

- Objetivo: Resultado concreto objetivado pelo jogador.
- Regras: Limitam o jogador na tentativa de alcançar o seu objetivo.
- Sistema de feedback: Informa o jogador sobre a sua proximidade de seu objetivo.
- Participação voluntária: Cada jogador conhece o jogo, as regras e o feedback.

Jane McGonigal / Reality is Brolken

Jogar um jogo significa tentar deliberadamente superar
obstáculos desnecessários.
Bernad Suits: The Grashooper / Games, Life and Utopia



Gamification:
“Gamification é o uso de mecanismos típicos de jogos fora do mero 
ambiente de jogo com o objetivo de influenciar o comportamento de 
pessoas.” Fonte: http://de.wikipedia.org/wiki/Gamification

Enterprise Gamification: O foco está no contexto empresarial interno com a inclusão de 
abordagens lúdicas em processos de trabalho e estudo de funcionários.

Serious Games: São jogos, cuja intenção extrapola o mero entretenimento.  Os serious games 
não só oferecem informações e conhecimentos teóricos, mas também conhecimentos baseados 
em experiências com base em situações simuladas de acordo com a realidade.

Nudging:  Método (cutucar) para provocar um comportamento específico dos usuários
Fonte: Fonte: Gamification und Serious Games / Grundlagen, Vorgehen und Anwendungen hrsg. Susanne Strahringer, Christian Leyh.

Mecanismos típicos de jogos (juntar pontos, listas de ranking, distintivos) são 
frequentemente utilizados em programas de fidelidade na área de marketing para 
fidelizar os clientes.

http://de.wikipedia.org/wiki/Gamification


Gamification nas 
Bücherhallen de Hamburgo
Desenvolvimento de um programa de milhagem clássico

Com o uso de mecanismos típicos de jogos, as Bücherhallen

pretendem:

• aumentar o vínculo com os clientes,

• atrair novos clientes,

• motivar os clientes a uma interação e identificação direta 

com as Bücherhallen em Hamburgo,

• aumentar a visibilidade das Bücherhallen.
(Marketing)



Como primeiro grupo destinatário para o programa de 
milhagem foram escolhidos jovens entre 13 – 23 anos.

Criação de identidades virtuais (personas) com ajuda das 
quais foram desenvolvidos:

• Um sistema de pontos
• Sucessos (achievements)
• Crachás (badges)
• Listas de ranking (highscores)

.



Plataforma beta: www.elbunity.de

Imagem de perfil própria

Podem ser coletados prêmios:

- Cobaia
- Você tem o poder 
- Caçador e coletor
- Vagabundo
- O quarto ???

Os pontos podem ser comparados com outros jogadores



Desenvolvimento da plataforma
elbunity
por enquanto suspensa por
falta de recursos.



Lemontree https://library.hud.ac.uk/archive/lemontree/index.html

Librarygame desenvolvido pela University of Huddersfield: http://librarygame.tumblr.com/

https://library.hud.ac.uk/archive/lemontree/index.html
http://librarygame.tumblr.com/


https://aadl.org/get_started

Summer Game
Ann Arbor District Library
Estado de Michigan, EUA:

https://aadl.org/get_started


Antolin: https://antolin.westermann.de/

Juntar pontos com leitura: São feitas perguntas de gincana sobre os conteúdos dos livros.

https://antolin.westermann.de/


Gaming em bibliotecas:

Abordagem cultural
Games já são mais do que um mero entretenimento de lazer. Foi criada 
uma própria cultura de Gaming que existe ao lado da cultura de livros.  
Com isso, as bibliotecas dão acesso a essa “nova cultura”.

Abordagem educacional
Muitos games modernos exigem e treinam a capacidade de trabalhar com 
sistemas complexos. Games colocam desafios e
explicam, para o que eles são necessários (conteúdos didáticos com 
contexto).  

Abordagem pedagógica e social
Games motivam as pessoas a utilizarem as mídias digitais.  Ajudam a 
superar o “gap digital”. Os games reúnem as pessoas e incentivam o 
intercâmbio.
(Fonte: Christoph Deeg, BuB 11/2017 página 596)

Minecraft: Jogo Open-World para a construção 
de mundos 3D

Competição de Wii para a terceira idade em uma Bücherhalle 



Gaming tornou-se uma parte importante da
cultura popular

A idade média
aumenta 
constantemente. 
2019: 36,4 anos

Mídias de qualidade 
reportam e resenham games 
regularmente. 

O cenário Cosplay torna-se cada 
vez mais popular entre 
adolescentes e jovens adultos.

Os canais Let´s Play 
têm sucesso no 
youtube.



Games na biblioteca: para jogar e emprestar.

Games para emprestar para os consoles
PS3/4, Xbox 360/One, Wii/U, Nintendo 3DS/DSKuti –Arcade:  Console de jogos com 18 jogos simples. 

Playstation 4 com jogos selecionados na biblioteca 

TOMMI: O prêmio alemão de software para crianças 
é concedido pelas bibliotecas públicas por um painel 
de jurados infantis.



App gratuito (ios e Android) que permite a criação 
própria de rallys  interativos.

Actionbound é utilizado para visitas guiadas na 
biblioteca e caças ao tesouro.

Caça ao tesouro pela biblioteca central com
um tema de fantasy:
Salvem o país lothea da derrota. 



https://get.plickers.com/:
App gratuito (ios e Android) que permite a criação de 
testes e pesquisas simples.

O princípio é facilmente compreendido.

No modo gratuito 
podem ser criados
até 5 conjuntos. 

As respostas são 
exibidas com códigos 
OR.

https://get.plickers.com/


Intermediação para funcionários e clientes



Desenvolvimento de recursos 
humanos é uma meta 
estratégica

Mudança do perfil profissional:
a pessoa está no foco
“Menos construção de acervo, em compensação mais 
intermediação”

Formação e qualificação dos funcionários

Contratação de profissionais de outros ramos 
(professor de mídia, música e outros)

Cooperação com instituições (universidade, 
associações, museus e outros)



Eventos clássicos de treinamento e informação

para os funcionários:

Empréstimo online

Overdrive

Fregall Music

Naxos classicos, jazz

App (Bücherhallen)

Munzinger

TigerBooks

Filmfriends

Diversos bancos de dados

E para tudo um app próprio!

A quantidade, dinâmica e diversidade de novos conteúdos digitais exigiu a revisão
das propostas de treinamento clássicas.



Porque 

eLearning?

A digitalização altera as mídias e os

cenários para o aprendizado nas

bibliotecas.

Desenvolvimento de novos formatos para

intermediação, formação e eventos 

CD/DVD-ROM

eLearning

eTutorial Distribuição de MOOCs na Internet
(Massive Open Online Course – cursos online livres)



Intermediação de competência digital
por meio de blended learning



Desenvolvimento de conteúdos de eLearning junto com a M.I.T eSolution:

Curso abrange três módulos:

- Módulo 1: As Bücherhallen digitais – uma vista 
geral (site e App)

- Módulo 2: Mídias eletrônicas (onleihe, overdrive)
- Módulo 3: Banco de dados 
- Módulo 4: Portais de mídias (streaming de 

música e filmes, plataforma eLearning)

Para o início do curso é realizado um evento kick-off.

Entre os módulos são oferecidos 4 treinamentos presenciais (2,5 h).

O curso termina com o evento de conclusão. É emitido um certificado de participação 
quando todos os módulos e eventos presenciais forem realizados.     

Equipamento de todas as 
unidades com tablets



Manual para a realização de eventos

Cooperação com a associação 
Verein für medienpädagogische
Praxis e.V – jaf

Cluster de competências midiáticas

Objetivo:

Intermediação de conhecimentos básicos para o manuseio
competente e criativo com mídias.

Os funcionários deverão ser qualificados para planejar 
e realizar séries de eventos próprias.

Internet e Smartphone: 

O que é VR, como publico um blogue,
programação para iniciantes

Fotografia:
O que é uma boa foto, como elaboro uma reportagem fotográfica, 
folioscópio digital.

Filme:
Filme stop-motion, como é possível gravar filmes com tablets,
fundamentos de um storyboard

Games:
Programar jogos próprios, construir controladores de jogos, 
mediação de jogos para iniciantes

Making:
Construção digital com circuitos, programação de pequenos robôs,
“Makey Makey”



Formação continuada durou 1 ano

18 funcionários participaram

Material com métodos,  
cronograma, materiais necessários.

Eventos podem ser contratados
nas unidades. 

Evento sobre Gamedesign: Textadventure
Imagem:  Initiative creative gaming



Cooperação com a escola de jogos de computador:
“Crie o seu próprio jogo de computador”

Workshop:
Construir controles de 
jogos com makey makey

Sábado digital na Bücherhalle:
Programação para jovens em cooperação
com o Coder Dojo e.V.



Todos precisam concordar:
Gaming é uma parte integrante importante da educação cultural

A digitalização é uma mudança estrutural complexa e abrange
todas as áreas organizacionais. O gaming pode lhes ajudar.

Qualificação dos funcionários:
Nem todo colaborador precisa se tornar um especialista em Gaming. Importante é saber
onde encontrar as informações: https://www.mobygames.com/

Manter o foco nos funcionários. As pessoas se sentem desvalorizadas quando 
o que foi aprendido é criticado.

Construir rede: 
Iniciar cooperações com iniciativas e universidades. 

Eventos:
Crie uma “experiência única” na biblioteca: Eventos, que eu não 
posso viver sozinho em casa (competições, caças ao tesouro, combinar
com jogos analógicos etc.)

Comece a jogar!

https://www.mobygames.com/


OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO

Contato: sven.instinske@buecherhallen.de


