Kursplan

Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans
Knowledge Organization 1: Bibliographic Collaboration, distance course
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: 31DBS1
Version: 4.0
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT 2016-11-25
Gäller från: VT 2017
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Biblioteks- och informationsvetenskap (G1N)
Utbildningsområde: Övrigt
Ämnesgrupp: Biblioteks- och informationsvetenskap
Förkunskapskrav: Det finns inga explicita förkunskapskrav.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen fokuserar på katalogisering/resursbeskrivning som verksamhet och de konceptuella modeller, datamodeller, regler och
standarder som styr den. Kursen belyser även hur denna verksamhet kan utöva inflytande på och påverkas av andra (såväl
nationella som internationella) relaterade verksamheter. Särskild hänsyn tas till initiativ för förbättrad informationsåtkomst,
exempelvis länkad data.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,
Kunskap och förståelse
1.1 Förklara vad som definierar skilda bibliografiska entiteter
1.2 Förklara den roll som auktoritetskontroll av bibliografiska data spelar för informationsåtkomsten
1.3 Visa kännedom om olika former för datarepresentation och dess implikationer
Färdighet och förmåga
2.1 Tillämpa entitets-/relationsmodellen på bibliografiska objekt
2.2 Använda regler för beskrivning av tryckta monografier inom givna tidsramar och i tillämpliga former
2.3 Konstruera korrekta RDF-trippler för resursbeskrivning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Visa medvetenhet om hur produktion och representation av metadata ur ett nationellt och internationellt perspektiv
påverkar möjligheterna till informationsåtkomst
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av
 föreläsningar
 övningar
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
- Tentamen: Bibliografiska begrepp och modeller

Lärandemål: 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1
Högskolepoäng: 4,5 hp
Betygsskala: UVG
- Inlämningsuppgift: Resursbeskrivning
Lärandemål: 1.2, 2.1, 2.2
Högskolepoäng: 3,0 hp
Betygsskala: UG
För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl godkänd krävs dessutom Väl
godkänt på Tentamen: Bibliografiska begrepp och modeller.
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.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteraturen är i huvudsak på engelska.
Berntsson, G., Gunnarsson, M., Larsson, J. & Nordeborg, Y. (2016). Resursbeskrivning/katalogisering : introduktion, exempel
och övningar. Borås: Inst. Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap [valda delar, ca 50 sidor]
Glushko, R. J. (Eds.). (2015). The discipline of organizing. Sebastopol , CA : O'Reilly Media, Inc. Kapitel 1,3-5,8. (220 s.)
[Tillgänglig elektroniskt]
International Federation of Library Associations and Institutions. Study Group on the Functional Requirements for
Bibliographic Records (2006). Funktionella krav på bibliografiska poster: slutrapport. Stockholm: Svensk biblioteksförening.
(100 s.) [Tillgänglig elektroniskt]
International Federation of Library Associations and Institutions. Working Group on Functional Requirements and Numbering
of Authority Records (2011). Funktionella krav på auktoritetsdata: en konceptuell modell: slutrapport, december 2008.
Stockholm: Svensk biblioteksförening. S. 1-23 (24 s.) [Tillgänglig elektroniskt]
Totalt antal sidor: 394
Tillkommer: Regler för beskrivning som är tillämpliga för aktuella övningsuppgifter, samt övningsmaterial, á ca. 100 sidor.
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i kandidatprogrammet Bibliotekarie, distans.

