Välkommen till Bibliotekarieprogrammet på distans!
Du som läser detta brev har valt att läsa Bibliotekarieprogrammet som distansutbildning. Vi är väldigt
glada att kunna välkomna dig till en spännande utbildning!
Att bli bibliotekarie idag innebär att skaffa sig kunskap om hur man navigerar i informationsflöden,
hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den blir
användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar ofta om att möta andra människor,
att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva
kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek,
forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommer
du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera
och förmedla kunskap.
Utbildningen innehåller också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och
fungerar i samhället, liksom om hur människor använder sig av informationsresurser i vidare mening
– digitala tjänster, skönlitteratur eller vetenskapligt material. Förmågan att identifiera och läsa
vetenskapliga texter beskrivs ofta som en av nyckelkompetenserna i informations- och
kunskapssamhället, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår
moment i utbildningen som ger dig analytiska, biblioteks- och informationsvetenskapliga redskap. Du
tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva en kandidatuppsats.
Under utbildningen erbjuder institutionen ett antal valbara kurser där du också kan fördjupa dig i
något ämne, alternativt bredda dina kunskaper.
Genom studiebesök, gästföreläsare, projektarbeten och många exempel från den svenska
biblioteksvärlden kommer du under utbildningen att få kontakt med din framtida arbetsmarknad.
Under utbildningen kommer du dessutom att erbjudas möjligheten att träffa en mentor från
biblioteksfältet, som kan hjälpa dig att se hur dina kunskaper från utbildningen kan tillämpas i
praktiken. Ofta leder kontakten med mentorn till ett ömsesidigt lärande och idéutbyte.
Bibliotekshögskolan har ett stort internationellt nätverk som innefattar kontakter med utbildningar i
Norden, Europa och andra delar av världen. Som student på Bibliotekarieprogrammet har du
möjlighet att delta i internationaliseringen genom att läsa utomlands, genom att skriva din
kandidatuppsats som en ”Minor Field Study” i ett utvecklingsland, eller genom att delta i en

biblioteks- och informationsvetenskaplig konferens, av och för studenter från hela Europa. Dessutom
kommer du att träffa lärare och studenter från andra länder vid vår egen skola.
Du kan läsa mer om utbildningen här:
http://www.hb.se/Vill-studera/Program-och-kurser/Program-VT-2015/Bibliotekariedistansutbildning/
På högskolans webbplats finns praktiska tips om livet som student vid Högskolan i Borås:
http://www.hb.se/Student/Ny-student/
Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till vår utbildning. Vi ser fram emot att träffa dig
virtuellt i januari och på campus i februari (träff 1 infaller 23-24 februari och träff 2 20-21 april) och
hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Jenny Lindberg och Alen Doracic, programansvariga
jenny.lindberg@hb.se, alen.doracic@hb.se

Registreringen på webben öppnar vecka 2 så tidigast den 7 januari 2015 kan du
registrera dig enligt anvisningar i det mail du skall ha fått. Notera ditt
användarnamn och lösenord som skapas vid registreringen! Registreringen stänger
sedan den 14 januari 2015.
Observera att du måste registrera dig i januari för att få behålla din plats. När du
registrerat dig så får du tillgång till lärplattformen PING PONG – du loggar in med
ditt användarnamn (S15xxxx).
Notera att vi inte skickar någon utbildnings- eller kursinformation via posten. All
information finns på webben/PING PONG.
När du loggat in så kommer du att ha tillgång till din aktivitet/kurs och där hittar du
all information du kan behöva inför kursstart. Du behöver därför logga in snarast i
PING PONG så att du inte missar någon viktig information.
Problem med registreringen? Skicka e-post till registrera@hb.se
Allmänna studentfrågor? Skicka e-post till studentcentrum@hb.se
Adress till PING PONG? https://pingpong.hb.se
Vi har många sökande, därför ber vi dig att kontakta oss via mail om du inte tänker
ta din plats i anspråk. Skicka det då till bhs@hb.se

