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Innehåll
Kursen behandlar olika bibliotekstypers användarstödjande arbetsmetoder och redskap, såsom referenssamtal och bemötande,
digitala tjänster och e-resurser dessutom marknadsföring och muntlig presentationsteknik.
Mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 beskriva och tillämpa olika biblioteksverksamheters etablerade arbetsmetoder och redskap
 analysera arbetsmetoder och redskap ur olika användarperspektiv, organisatoriska och strategiska perspektiv samt
analysera och problematisera begreppen tillgänglighet och service
 söka, värdera, skriftligen och muntligen presentera aktuell forskning och best practice rörande i kursen behandlade
redskap och arbetsmetoder.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av seminarier, föreläsningar och övningar. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men
undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, seminarier och slutseminarier.
Seminarier kan ersättas med annan i kursplanen angiven examinationsform om studenten underkänts på seminarium eller inte
varit närvarande vid seminarium under kursens gång.
Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya
innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig
kurs. (Detta är i enlighet med prefektbeslut, Dnr 516-13, av den 11 juni 2013.)
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.

