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Kursplan

Bibliotek i samhället 2, distans
Libraries in society 2, distance course
7,5 högskolepoäng
7,5 credits
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Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Biblioteks- och informationsvetenskap (G1F)
Utbildningsområde: Övrigt
Ämnesgrupp: Biblioteks- och informationsvetenskap
Förkunskapskrav: Kursen Bibliotek i samhället 1, distans (31DBI1) (eller motsvarande) med minst godkänt resultat.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll







Bibliotekets samhälleliga och politiska villkor
Folkbibliotekets värdegrund
Hållbar utveckling och bibliotek
Bibliotek som kunskaps-, informations- och kulturfrämjande institution
IKT och biblioteket
Bibliotekarieprofessionen

Mål
Efter genomgången kurs ska studenten:
med avseende på kunskap och förståelse
 beskriva och analysera bibliotekets samhälleliga villkor
 beskriva och analysera bibliotekets politiska och demokratiska roll i ett hållbart samhälle
med avseende på färdigheter och förmågor
 identifiera och analysera aktuella samhällspolitiska frågor rörande bibliotek
med avseende på värdering och förhållningssätt
 söka, värdera, tillägna sig och presentera aktuell forskning om bibliotekets samhälleliga och politiska villkor
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av seminarier och föreläsningar.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom tentamina, seminarier och inlämningsuppgifter.
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, distans.

