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Innehåll
Kursen introducerar programmet genom att behandla för bibliotekarieprofessionen relevanta kunskapsområden: organisering
av dokument och samlingar, medieplanering, bibliotekens relation till sina användare, biblioteksledning och administration
samt bibliotekarieprofessionens utveckling och utmaningar.
I anslutning till detta introducerar kursen centrala forskningsområden inom biblioteks- och informationsvetenskapen:
kunskapsorganisation, informationssökning, biblioteket som institution, bibliotekshistoria samt kultur och informationspolitik.
Kursen ger ett historiskt perspektiv på ämnet biblioteks- och informationsvetenskap genom att placera in det i ett allmänt
vetenskapligt sammanhang.
Kursen lägger vidare vikt vid att behandla vad som utmärker ett vetenskapligt förhållningssätt med avseende på källkritik,
metodologi och etik.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,
Kunskap och förståelse
1.1 Identifiera centrala kunskapsområden relaterade till bibliotekariers profession ur historiskt och nutida perspektiv samt deras
relevans.
1.2 Beskriva biblioteks- och informationsvetenskapens historiska, samhällsvetenskapliga och politiska utveckling.
1.3 Identifiera centrala begrepp och delområden inom biblioteks- och informationsvetenskap och relatera dessa till varandra.
Färdighet och förmåga
2.1 Söka information i ett antal utvalda databaser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Värdera för området relevanta vetenskapliga och professionella texter.
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av
 föreläsningar
 workshops/laborationer
 seminarier

Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
- Inlämningsuppgift: Grundläggande begrepp inom yrket och utbildningen
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3
Högskolepoäng: 2,0
Betygskala: UG
- Seminarium: Grundläggande begrepp inom yrket och utbildningen
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3
Högskolepoäng: 3,0
Betygskala: UG
- Seminarium: Vetenskaplighet
Lärandemål: 3.1
Högskolepoäng: 3,0
Betygskala: UG
- Inlämningsuppgift: Boken, biblioteket och bibliotekshistoria
Lärandemål 1.1, 1.2, 2.1 och 3.1
Högskolepoäng: 7,0
Betygskala: UG
För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på samtliga moment.
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.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.
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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

