
 
 
 
 
Välkommen till kursen  
Bilddigitalisering av kulturarvet, 7,5 hp 
 
Kursen startar vecka 4 (19 januari) och avslutas vecka 12 (22 mars). Du behöver som vanligt ta 
aktivt ansvar för att hålla studietakten, göra de uppgifter som krävs, regelbundet följa 
instruktioner som finns i lärplattformen PING PONG, osv.  Kursen omfattar även en fysisk 
kursträff i Borås med föreläsningar, workshops och seminarier. Denna träff äger rum under tre 
dagar vecka 7 (9–11 februari – ett detaljerat schema inklusive lokalanvisningar finner du i PING 
PONG i början av kursstarten).  
 
Vi kan inte nog betona vikten av att du deltar i träffen i Borås.  Dess blandning av föreläsningar, 
anvisningar och workshops gör att du kan få svårt att genomföra kursen om du inte tagit del av 
denna kursträff. Stora delar av träffens aktiviteter kommer inte att kunna ersättas av 
aktiviteter online.  Vid träffen kommer du att bl.a. möta och undervisas av ledande experter 
inom digitaliseringsområdet. Eftersom du kommer att läsa denna kurs tillsammans med 
studenter inom bl.a. ett internationellt masterprogram kommer undervisningen vid träffen i 
Borås och även på nätet (samt en del av kursinformationen i PING PONG) att huvudsakligen 
vara på engelska. Vid en del av aktiviteterna under träffen i Borås deltar även några utländska 
doktorander.  
 
Har du frågor inför kursstart som du inte fått svar på är du välkommen att höra av dig till oss 
(se kontaktuppgifter i slutet av brevet).  
 
Kursen kommer att fokusera projekt inom digitalisering av skriftligt kulturarvsmaterial, där 
metoderna är bildfångst, t.ex. via skanning eller digital fotografering, och där resultatet är 
digitala bildfiler (inskannade äldre böcker, t.ex.). Kursnamnet bilddigitalisering syftar alltså i 
första hand på metod och resultat, inte på den ursprungliga materialtypen som digitaliseras. 
Även om kursen främst handlar om att du bekantar dig med och analyserar digitaliserings-
projekt inom kulturområdet, vill vi öppna för möjligheten för den som kan och vill att själv 
utföra en enklare digitalisering och publicering av materialet på webben.  Är du intresserad av 
detta, fundera på vilket material du i så fall vill jobba med (kanske något på en arbetsplats eller 
i ditt hem) och hör av dig i god tid före kursstart till undertecknade, så hinner vi ta ställning till 
materialets lämplighet. För de flesta kommer detta i så fall att kräva att man har tillgång inte 
bara till eget material att digitalisera (av begränsad omfattning) utan också egen 
skanningsutrustning eller liknande. Det kan komma att finnas möjligheter att på plats i Borås 
under februariträffen få hjälp med enklare skanning, men det är inget vi i dagsläget kan 
garantera. 



Du kan läsa mer om kursen här: 
http://www.hb.se/Vill-studera/Program-och-kurser/Kurser-VT-2015/Bilddigitalisering-av-
kulturarvet/ 
 
På högskolans webbplats finns praktiska tips om livet som student vid Högskolan i Borås: 
http://www.hb.se/Student/Ny-student/ 
 
Ser fram emot att ses i kursen! 
 
Mats Dahlström och Mikael Gunnarsson, kursansvariga 
mats.dahlstrom@hb.se, mikael.gunnarsson@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 
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