
 
Välkommen till Bibliotekarieprogrammet 
Du som läser detta brev har valt att läsa Bibliotekarieprogrammet. Vi är väldigt glada att kunna 
välkomna dig till en spännande utbildning! 
 
Vetenskap för profession? 
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 vi ett antal valbara kurser där du också kan fördjupa dig i något ämne, 
alternativt bredda dina kunskaper. 
 
Samverkan med fälten 
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 delta i vårt Mentorprogram. 
Denna medverkan ger dig såväl fördjupade perspektiv och en vidgad syn på professionen och 
yrkesverksamheten, som möjligheter till inblick i olika karriärsvägar, nätverkande och 
kontaktskapande. 
 
Internationalisering 
Inom programmet finns möjlighet att göra en utbytestermin utomlands, under termin 5 
(höstterminen 2018). Man byter då ut kurser som läses i Borås mot kurser som det utländska 
lärosätet erbjuder och får dem tillgodoräknade vid hemkomst. Samtidigt erhåller man ett 
Erasmusstipendium på drygt 450 euro/månad. Vid intresse, kontakta internationell koordinator Karl-
Fredrik Ahlmark (karl-fredrik.ahlmark@hb.se, tfn: 033-435 4397).  



 
Det finns även möjlighet att under uppsatsterminen söka ett Minor Field Studies-stipendium från 
högskolan, för att bedriva fältarbete i ett utvecklingsland under tiden som man arbetar med sin 
examensuppsats. Därutöver finns möjlighet att söka Erasmus praktikstipendium för genomförande 
av praktik (inom eller utanför utbildningen) i ett annat europeiskt land samt möjlighet till att delta i 
en biblioteks- och informationsvetenskaplig konferens av och för studenter från hela Europa.  
Läs mer om de utbytesmöjligheter som högskolan och programmet erbjuder här: www.hb.se/utbyte, 
eller kontakta internationell koordinator direkt. 
 
Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till Bibliotekshögskolan och vårt Bibliotekarieprogram. 
Har du några frågor redan nu, eller under programmets gång, är våra dörrar och maillådor alltid 
öppna. Vi ser fram emot att träffa dig i september och hoppas att du kommer att trivas hos oss! 
 
Katarina Michnik & Amanda Glimstedt 
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