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Innehåll
Kursen behandlar hur användare samspelar med bibliotek och bibliotekarier och belyser olika förutsättningar för detta. Kursen
behandlar dels användares sätt att söka och använda information, litteratur och kultur, dels bibliotekens och bibliotekariers
metoder för att förmedla och tillgängliggöra dessa i olika biblioteksverksamheter. Dessutom behandlas läsning, medievanor,
förmedling. Centrala begrepp i kursen är användare, informationsbehov, informationssökning, informationsanvändning samt
hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv.
Mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 Redogöra för centrala begrepp rörande samspel mellan bibliotek och biblioteksanvändare, samt använda dem för att
kommunicera och formulera biblioteks- och informationsvetenskapliga problem och kunskaper.
 Förklara hur samspelet mellan användare och bibliotek varierar mellan olika målgrupper,kontexter och verksamheter.
 Redogöra för verksamhetsnära aktiviteter för tillgängliggörande i bibliotekssammanhang.
 Redogöra för och problematisera användares medievanor och informationsvanor.
 Söka, värdera, tillägna sig och
presentera aktuell forskning om olika aspekter på samspel mellan användare och bibliotek
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av seminarier, föreläsningar och grupparbeten.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, seminarier och tentamina.
Seminarier kan ersättas med annan i kursplanen angiven examinationsform om studenten underkänts på seminarium eller inte
varit närvarande vid seminarium under kursens gång.
Studenten har rätt till minst fem (5) examinationstillfällen, varav minst tre (3) inom loppet av det första året.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
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Studentinflytande och utvärdering
Studenternas synpunkter på kursen ska systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftlig form. Studenterna
ska delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av utvärderingarna ska ligga till grund för kursens vidare utveckling.
Se vidare Policy för kursutvärdering, Högskolan i Borås 2005-06-07, dnr 56-02-10.
Övrigt
Kursen ingår i kandidatprogrammet Bibliotekarie.

