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Innehåll













Urvals- och bevarandeproblematik
Digitaliseringsprojekt: exempel, design, strategier och nivåer
Pågående och avslutade internationella digitaliseringsprojekt
Grunder i bildfångst och digital bildbehandling
Grunder i textfångst, transkribering och optisk teckenigenkänning (OCR)
Textkodning och XML-tekniker
Text Encoding Initiative (TEI)
Webbpublicering av textkodat material
Optimering av digitaliserat material genom t.ex. XSL
Metadata och kringtexter för digitaliserat material
Kontextuella faktorer för och kvalitetsaspekter på digitaliserade samlingar
Tillgång till och återanvändning av digitaliserade samlingar

Mål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
med avseende på kunskap och förståelse





Redogöra för de typiska grundläggande faserna i digitaliseringsprocessen inom kulturinstitutioner och andra
organisationer samt identifiera internationella standarder, tekniker och verktyg lämpliga för de olika faserna
Förklara hur XML-kodning av texter kan integreras med olika tekniker och standarder inom digitaliserade
kollektioner för att stödja lagring, hållbarhet, optimering, flexibilitet och återanvändning för grupper som exempelvis
humanistiska forskare
Redogöra för tekniker för att manuellt eller maskinellt transkribera texten ur ett bilddigitaliserat material

med avseende på färdigheter och förmågor




Kritiskt analysera resultaten av existerande digitaliseringsprojekt med varierande ambitionsgrader vad beträffar
storlek och detaljrikedom
Upprätta strategiska planer för bestämda digitaliseringsprojekt och de verktyg som behövs
Märka upp en digital text med relevant XML-applikation, metadata och annan bibliografisk information på ett sätt
som kan anses adekvat i relation till materialets karaktär och tänkta användning



Publicera digitaliserat och textkodat material på webben, försett med adekvata metadata och förklarande kringtexter

med avseende på värdering och förhållningssätt



Identifiera och värdera olika argument för urvalsbeslut inom digitaliseringsprojekt
Förklara hur val av metoder och tekniker inom kulturarvsdigitalisering villkoras av och samspelar med det omgivande
samhället, med avseende på exempelvis etik och tillgängliggörande av resultat.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av laborationer, inlämningsuppgifter, seminarier, föreläsningar, praktiska genomgångar,
övningar och handledning.
Undervisningen bedrivs på engelska.
Examinationsformer
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, paper, rapporter och projektarbeten.
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
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Övrigt
Kursen ingår i Masterprogram: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster.

