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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-08-27 att gälla från och med 2010-
08-27, höstterminen 2010.

 

Allmänna uppgifter
 
Ämne: Biblioteks- och informationsvetenskap 
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.  
Undervisningsspråk: Svenska
Kursen ges normalt på svenska, men kan efter överenskommelse mellan lärare och
student även ges på engelska, danska eller norska. En sådan överenskommelse kräver
att lärare och samtliga studerande behärskar det överenskomna språket/språken. 

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna redogöra för juridiska, tekniska, pedagogiska och kulturella förutsättningar
för bibliotek i nätverkssamhället, 
kunna redogöra för olika förståelser av digitala tjänster vid bibliotek och dess
roller i nätverkssamhälle, 
kunna beskriva olika webb-applikationer och hur de kan tillämpas i form av
digitala tjänster vid bibliotek i nätverkssamhället, 
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kunna beskriva förändringar av professionella roller i samband med nya digitala
tjänster vid bibliotek, 

 

Färdighet och förmåga
kunna utveckla digitala tjänster genom tillämpning av applikationer (ex wikis,
Delicious, bloggar, Youtube), 
kunna applicera digitala tjänster till en existerande biblioteksverksamhet, 
kunna dokumentera ett verksamhetsförlagt projekt, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna utvärdera existerande digitala tjänster och deras användbarhet vid
bibliotek. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen vänder sig i första hand till dig som är intresserad av digitala tjänster vid
bibliotek eller andra näraliggande kultur- eller forskningsinstitutioner. I kursen
kombineras analytisk förståelse av bibliotek i nätverkssamhället med praktisk
tillämpning av digitala tjänster som utnyttjar webben som plattform. Bibliotek i
nätverkssamhället behandlas utifrån dels analys och utvärdering av befintliga digitala
tjänster och dels utifrån tillämpning av centrala komponenter i utformandet av dessa
tjänster. Dessa tillämpningar ska appliceras vid en specifik biblioteksverksamhet. 

 

 

Kursens genomförande
 
Utbildningen ges på halvfart och delvis på distans med stöd av nätbaserad
lärplattform och digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa
villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar
information om de tekniska kraven. Undervisningen består av webbaserade
föreläsningar, laborationer, online diskussioner, individuell handledning och
Seminarium. Deltagande i laborationer, onlinediskussioner och det avslutande
seminariet är obligatoriskt. 

 

Kursens examination
 
Följande examinationsformer förekommer: individuella inlämningsuppgifter,
presentationer, seminarier och laborationer. 
  
Studenten har rätt till fem examinationstillfällen 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs betyget godkänd på samtliga
examinationsuppgifter.
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Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet
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Prov/moment för kursen ABMA14, Biblioteks- och informationsvetenskap:

Bibliotek i nätverkssamhället
 

Gäller från H10

 
1001   Delaktighet i webbaserade diskussioner, 3,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1002   Laborationer, 4,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1003   Projektplan, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1004   Loggbok, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1005   Projektarbete, 4,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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