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Inledning
Allt sedan Blekinge tekniska högskola (BTH) startade 1989 har biblioteket varit i frontlinjen när det
gäller att anpassa ny teknik för att förbättra och utveckla bibliotekstjänster. Vi var ett av de första
svenska forskningsbiblioteken att utveckla ett digitalt publiceringsarkiv för forskningspublikationer
och studentuppsatser. Vi var ett av de första svenska biblioteken att medverka i Eus
ramprogramsprojekt och utveckla stöd för open access; för distanskurser i informationssökning;
poänggivande kurser i informationssökning för doktorander; för digitaliseringsprojekt kring Arkiv /
Bibliotek / Museum och att delta i utbytesprojekt med bibliotek i Afrika och i de baltiska staterna.
Huvudfokus är dock att ge biblioteksservice och stöd till studenter, lärare och forskare vid BTH.
Konkret betyder det att biblioteket deltar aktivt i den pedagogiska utvecklingen vid högskolan, och ger
utbildning och korta kurser i informationskompetens, informationssökning och vetenskapligt
skrivande, särskilt för studenter.
Sedan cirka 12 år tillbaka har Learning Lab varit en pedagogisk utvecklingsresurs inom biblioteket
och fungerar som ett instrument för att skapa en dynamisk, virtuell och fysisk mötesplats för
informationsutveckling och lärande. Via Learning Lab har biblioteket varit engagerat i projekt med
anknytning till området nätbaserat lärande, både nationellt och internationellt. I början av 2016
förändrades organisationen och en centralt placerad enhet ”Utbildningsutveckling” startades och
bemannades med förutvarande medarbetare inom biblioteket. Biblioteket är i dagsläget fortfarande
objektägare till ett flertal av stödsystemen för lärande som LMS, e-mötesverktyg, lärarportal m.m.
Biblioteket leder också IT-referensgruppen.
Under sin relativt korta historia har biblioteket organiserat flera internationella och nationella
konferenser. Engagemang i konferenser och projekt under lång tid har gett oss ett stort nationellt och
internationellt nätverk.
Under 2016 har biblioteket representerat BTH som partner i Svensk Nationell Datatjänsts BAS-projekt
där processer för hur svenska lärosäten bäst tillgängliggör och bäst hanterar forskardata prövas.
Vi har fortsatt engagerat oss att utveckla Skrivguiden 2016 tillsammans med Högskolan Kristianstad,
Linnéuniversitetet och Umeå Universitet. Ett tecken på att vi varit framgångsrika är att skrivguiden
tilldelades Open Libraries Solutions innovationspris 2016.
Under året har vi gått med i Kungliga bibliotekets konsortieprojekt och tecknat ett avtal med det
vetenskapliga förlaget Springer. Avtalet innebär att deltagande organisationers forskare kan publicera
sina artiklar öppet tillgängligt (open access) i drygt 1 650 av Springers hybridtidskrifter.
Den tysta läsesalen som invigdes i början av året har blivit en succé. Längst bak i biblioteket finns det
nu 12 platser för dem som vill studera lite mer i lugn och ro. Även det utökade öppethållandet till
22.00 på vardagar och avskaffandet av bokningssystemet för grupprum har uppskattats av studenterna.
Under året har en omfattande ombyggnad av bibliotekets it-verkstad planerats i samband med
ombyggnationen av de omgivande lokalerna utanför bibliotekets övervåning där man planerar nya
gemenskapsytor för studenter samt plats för studentkårens verksamheter. Detta planeras stå färdigt
under 2017.
… Och det finns mer att berätta. Vi vill med denna årsberättelse försöka återspegla en del av allt det
som bibliotekets personal bidrar med under ett år för att skapa en attraktiv forsknings- och
lärandemiljö vid BTH
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Lärandestöd
Biblioteket erbjuder programanpassad undervisning i informationssökning och informationshantering
som utvecklas tillsammans med program- och kursansvariga. Det övergripande målet för bibliotekets
undervisning är att utveckla studenternas "förmåga att söka, värdera och använda information för ett
effektivt självständigt lärande i såväl studier som arbetsliv".
Biblioteket bedriver en omfattande undervisningsverksamhet. Den omfattar alla institutioner och
nivåer, från grundnivå till avancerad nivå med både poänggivande kurser och kursmoment. Trenden
har varit att antalet undervisningstimmar har stigit år efter år. Förutom den mer organiserade
undervisningen utförs parallellt annat pedagogiskt arbete i samband med att studenter och lärare
konsulterar bibliotekarier i informationsdisken. För mer avancerade frågor om informationssökning
och informationshantering kan BTHs studenter och personal boka tid med en bibliotekarie för
individuell handledning.
Undervisningens innehåll varierar till viss del beroende på nivå, önskemål från lärarna och de aktuella
uppgifterna studenterna arbetar med i sina kurser. Vanliga inslag är informationssökning, källkritik,
upphovsrätt, databaskunskap och hur man söker effektivt i dessa. Andra viktiga områden som länge
varit en del av bibliotekets undervisning är plagiering och referenshantering.

Digitalt undervisningsmaterial
Förutom den direkta och analoga undervisningen, möjliggör biblioteket plats- och tidsoberoende
inlärning via digitalt undervisningsmaterial, både som inslag i kurser och som separata lärobjekt, fritt
tillgängliga på Bibliotekets webb. Ett exempel på fristående lärobjekt är referenshantering och
plagiering via webresursen Refero.

Skrivguiden.se
Skrivguiden fick Open Library Solutions Innovationspris 2016. Motiveringen till priset lyder:
”Skrivguiden är en webbplats som samlar det man behöver veta om akademiskt skrivande. Där går det
att få råd kring allt som rör själva skrivprocessen, vidare till hur referenser och källor hanteras och hur
vetenskapliga texter publiceras. En mycket användbar sida, inte bara för studenter, utan även för dem
som vill få en inblick i hur akademiskt skrivande går till.”
Under året har Redaktionen för Skrivguiden, där personal från BTHs bibliotek ingår, arbetat med en
ny version som kommer att lanseras under 2017. Skrivguiden finns också i en engelsk version,
Writingguide.se

Stöd till studenter med läshandikapp
Biblioteket har delansvar för att studenter med någon form av läshandikapp får sin kurslitteratur
anpassad till tillgängligt format. Via nätresursen Legimus.se kan studenten ladda ner kurslitteratur för
att sedan läsa/lyssna i datorn, mobilen, på läsplatta eller i spelare.

Examensarbeten
I Diva sprider vi information om, tillgängliggör och arkiverar examensarbeten som publiceras på
BTH. Biblioteket och utbildningsstöd arbetar gemensamt för att studenterna och personal ska få det
stöd de behöver i publiceringsprocessen. Vi har under det gångna året fortsatt arbetet med att utarbeta
och dokumentera processer för publicering, hantering och arkivering av examensarbeten.
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Textstorleken illustrerar statistik över antal examensarbete/ämneskategori publicerade på BTH.

Publiceringsstöd och stöd till doktorander och forskare
DiVA
Biblioteket ansvarar för BTHs publiceringssystem. Under våren 2015 gick vi över från vårt gamla
egentillverkade publiceringssystem i Lotus till DiVA. Efter ett drygt års medlemskap i DiVAkonsortiet har det mesta fallit på plats under 2016. Alla BTHs examensarbeten och vetenskapliga
publikationer finns sökbara som bibliografiska poster i DiVA och i många fall också själva fulltexten.
Ett arbete att kvalitetssäkra våra poster för export till det nationella analysverktyget SwePub har
påbörjats under 2016.

Open Access
Öppen tillgänglighet ökar synlighet och genomslag i forskningen. Det har regeringen slagit fast i den
nya forskningspropositionen för 2017-20. BTH har en open access policy sedan 2007 och det är en
naturlig del av bibliotekets dagliga arbete att ge forskare stöd och hjälp i open access-frågor, som nu
blir alltmer aktuella.

Avhandlingar
Biblioteket administrerar BTHs avhandlings-, licentiat- och forskningsrapportserie. Vi hjälper
doktorander med tryckerikontakter och ser till att avhandlingar får rätt utseende och att de sprids och
blir sökbara och synliga i olika kataloger och på nätet. 2016 publicerade vi 8 doktorsavhandlingar, 5
licentiatuppsatser och 2 forskningsrapporter.

Öppen forskningsdata
Under 2016 har personal på BTHs bibliotek deltagit i det sk. BAS-projektet under ledning av Svensk
Nationell Datatjänst (SND) . Projektets mål är att överföra kompetens och utbilda bibliotekarier,
arkivpersonal och forskare för att dessa ska stå bättre rustade att leva upp till omvärldens ökande krav
vad gäller delning av forskningsdata. BTH deltar också som partner i den ansökan till vetenskapsrådet
som förberetts andra halvan av 2016 av SND och som avser att skala upp BAS-projektet på nationell
nivå samtidigt som man bygger en infrastruktur som kan bära en fullskalig övergång till öppen
forskningsdata år 2025.
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Doktorandkurs
I kursen informationssökning för doktorander arbetar deltagarna med att fördjupa sina sök- och
publiceringsstrategier inom de egna forskningsområdena. 2016 kördes den första gången som
distanskurs och på så sätt kunde fler gå kursen, bland annat ett par industridoktorander.

Nyhetsblad
Det första nyhetsbrevet ”BTH newsletter on Science Publishing and Information about Research
funding” gavs ut i slutet av 2015. Det är nu ett stående informationskanal som kommer ut med fyra
nummer per år med nyheter in open access och vetenskaplig publicering.
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Kunskapsmiljö
För att tillgodose behovet av en lugn arbetsmiljö för enskilda studier har under 2016 Quiet Area
invigts, vilket är en tyst läsesal på bibliotekets nedre plan. Denna plats har snabbt blivit populär.
En ambition under året har varit att inte bara erbjuda en attraktiv kunskapsmiljö utan också skapa
trivsamma bildande aktiviteter för våra studenter. Dit hör evenemang i samband med Nobelpriset, en
enkel utställning om tryckfrihetsförordningens 250-års jubileum och en möjlighet för våra studenter att
uttrycka tankar och känslor i en utsmyckning inför jul och nyårshelgen.
Under 2016 har också de första stegen tagits för att bygga om lokaler i anslutning till biblioteket.
Bibliotekets studieplatser räcker inte längre till och ny skapar vi nya spännande koncept som
Worklounge och Touchdown precis utanför biblioteket. Vi har också inlett arbetet med att fräscha upp
vår övervåning samt att bygga om vår IT-verkstad till en mer multifunktionell miljö med bättre
tekniska möjligheter. Målet är att skapa ett föredöme för hur ytor kan användas för Active Learning.

Campus Karlshamn
Det nya biblioteket har nu verkat ett drygt år på Campus Karlshamn. Den gamla innegården
förvandlades till vad som nu kallas Oasen. En plats som kombinerar bibliotek, vardagsrum och
studieplats och som ligger mycket centralt för studenter och personal. Den goda tillgängligheten har
gjort att bibliotekets böcker blivit betydligt mer synliga och resulterat i ökad utlåning. Under våren har
också den omtalade fiskdammen fått sina efterlängtade fiskar.
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En populär daglig händelse är att få vara med när fiskarna får sin mat på Pirens bibliotek.
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Mediastöd
Biblioteket står för informationsförsörjningen på BTH genom att köpa in litteratur och e-resurser inom
relevanta ämnen för våra studenter och forskare.

Böcker och e-böcker
Biblioteket strävar efter att erbjuda ett brett litteraturutbud med många olika titlar (istället för många
exemplar av samma titel). Vi är i första hand ett referensbibliotek och har inte omfattande samlingar
av kurslitteratur. Vi köper litteratur efter förfrågan från BTH:s forskare, lärare och studenter och vid
nyinköp av böcker är det i första hand e-versionen som köps in. Svenska e-böcker erbjuds dock sällan
med en licens som är anpassad efter de akademiska bibliotekens behov. E-böcker på engelska
prenumererar vi på i stora kollektioner eller köper in ämnesvis i paket. Vi har bytt över från
eboksplattformen ebrary till en motsvarande plattform - ebook central, där vi har merparten av våra
eböcker. Vi använder också PDA (patron driven access) vilket innebär att vi synliggör ett urval eböcker i vår katalog och när någon börjar läsa eller ladda ner dem köps de in automatiskt.
Antal tryckta böcker: 22 930. Antal eböcker: 312 851

Tidskrifter och e-tidskrifter
De tryckta tidskrifterna är placerade i bibliotekets läshörna med fåtöljer och havsutsikt. Där finns
också dagstidningar (lokalpress) och tidskrifter för nöjesläsning. Efterhand som fler och fler tidskrifter
blir elektroniska tillgängliga online slutar vi med de tryckta tidskrifterna i bibliotekslokalen. En
förbättrad tidskriftslista för 2016 har utvecklats och kommit på plats. Där kan man enkelt se om
tidskriften är tillgänglig för alla (open access) och om den är granskad (peer review).
Under 2016 har vi kunnat erbjuda alla anställda och studenter på BTH att läsa flera av de
dagstidningar och magasin vi prenumererar på (internationella och svenska) i mobil eller på platta via
appen Pressreader.
Antal tryckta tidskrifter: 72. Antal e-tidskrifter: 66 243

Artikeldatabaser och bibliografiska databaser
Biblioteket erbjuder sökningar i 167 databaser. Databaserna hittas i en ny databaslista på bibliotekets
hemsida.
Ny databas för 2016 är en samhällsvetenskaplig databas med fokus på plan- och bygglagstiftningen JP
Samhällsbyggnadsnet . Matematikdatabasen MathSciNet kan man numer också söka via Ebscos
plattform (förutom på MathSciNets egen webbplats).

Discoverysystem - Summon
För att underlätta för studenter och forskare att snabbt och enkelt hitta rätt litteratur har vi samlat allt
under en hatt i discoverysystemet Summon@BTH. På så sätt får vi en samlad sökingång till all
information. Under 2016 gjordes 186 746 sökningar i Summon.

Länkserver och proxy
Vår länkserver (GetIt@BTH) kontrollerar om biblioteket prenumererar på tidskriften och levererar i så
fall den eftersökta artikeln direkt till användaren som klickat på GetIt-knappen. Finns inte artikeln hos
oss är det enkelt att beställa hem den. Under 2016 byggde vi om tjänsten för open-url-beställningar.
Proxyn gör att du blir igenkänd som BTH-användare när du använder din egen dator för att söka
information i bibliotekets databaser. Vi har bytt användargränsnitt för proxyn under 2016.

Systemstöd
Under året har vi arbetat med att byta ut alla våra specialanpassade systemstöd som tidigare byggts i
Lotus Notes för att istället använda Microsofts Azure. Förutom att bygga en ny databaslista har vi
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också gjort om en särskild tjänst för bibliotekskatalogen online – via tjänsten går det att se bestånd,
reservera och låna om böcker. Användargränssnitt för proxyn, nya tjänster för administration av
fjärrlån och beställningar, särskilda lån för distansstudenter är andra tjänster vi byggt i Azure. Vi har
också anpassat oss till kommande krav på personuppgiftsbehandling och gjort systemen säkrare.

Learninglab förändras
Learninglab har i olika former funnits i mer än 15 år. Under de senaste åren har verksamheten
förändrats från supportfunktioner och mediaproduktion till mer strategisk och projektinriktad
verksamhet. Målet är dock det samma att med hjälp av digitala verktyg utveckla och stödja
undervisning för lärare, studenter och fungera som stöd i forskningen.
Under 2016 har vi fokuserat på upphandlingen av en ny lärplattform (eller förnyelse av den gamla) i
samarbete med Nordunet, SUNET och 17 andra lärosäten. Upphandlingen beräknas vara klar i februari
och införandet av den nya lärplattformen beräknas pågå under resten av året.
Ett annat projekt som drivits under 2016 är införandet av digital tentamen. Projektet har genomfört
mer än 20 digitala tentor med ca. 500 studenter. Vi har inom ramen för projektet genomfört en del av
dessa tentamina som BYOD (bring your own device). Projektet fortgår under delar av 2017 innan det
övergår i driftsfas hos studerandeavdelningen.
Ett uppdrag som vi har är att leda arbetet i IT-referensgruppen som utgör kontaktyta och beställare av
IT-tjänster för lärare och studenter. Gruppen träffas 4 ggr per år.
Andra viktiga uppgifter är att kontinuerligt följa vad som händer inom Ed-tech området och
implementera bra verktyg i verksamheten.
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Projekt, nätverkande och annan kompetensutveckling
SND-BAS projekt
SND:s satsning Bibliotek – Arkiv – SND (BAS) inleddes under 2016 med mål att utveckla och
utvärdera en modell för hur forskningsdata skulle kunna göras tillgängliga och långtidsbevaras vid
lärosätena i framtiden. I projekten samarbetar SND med bl. a. BTHs bibliotek och behandlar bland
annat frågor om datahantering, juridik och arkivering. Syftet är att hitta vägar att överföra SND:s
kompetens inom datahantering till enheter vid lärosätena, eftersom det mycket väl kan krävas ett mer
omfattande lokalt arbete med forskares data inom en snar framtid.

Springer Compact
BTH har sagt ja till att medverka i ett pilotprojekt initierat av BIBSAM och förlaget Springer.
Projektet går ut på att ge tillgång till Springers prenumerationstidskrifter samtidigt som forskare från
deltagande institutioner kan publicera Open Access i särskilt utvalda tidskrifter hos Springer.
Pilotprojektet startade i juli 2016 och hittills har två forskare från BTH publicerat OA-artiklar hos
Springer.

E-hälsa
Tre projekt har bedrivits inom e-hälsa området. Det ena är ett internt projekt i samarbete med TIHA
om att utveckla inslag om e-hälsa i utbildningen samt införskaffa teknik som stöd för detta. I ett annat
nationellt projekt har vi sedan flera år arbetat att med modern teknik genomföra uppföljningar av
patientbesök www.webbkollen.se I slutet av 2016 har mer än 35 000 patientbesök följts upp via
uppringning och registrerats i databasen. Arbetet fortsätter under 2017. I samarbete med Landstinget
Blekinge och dess kompetenscentrum har de första stapplande stegen tagits att utveckla ett IT-stöd för
demensvården i form av digitala levnadsberättelser och utifrån dessa skapa stöd för digitala aktiviteter
och kommunikation.

REGPRESS
Biblioteket har representant i referensgruppen för Projektet REGPRESS 2015-2017 (Investigating
what the regional means in global media culture) Institutionen för media och journalistik,
Linnéuniversitetet/University of Sheffield.

Rwanda-projektet
BTH:s bibliotek har varit med i ett SIDA-finansierat, forskningsstödjande projekt på ett universitet i
Rwanda sedan 2002. Nuvarande projektperiod sträcker sig från juli 2013 till juni 2018. Det
övergripande målet för biblioteksprojektet är att skapa ett modernt forskningsbibliotek på University
of Rwanda (UR). Mer information om bibliotekets arbete finns t.ex. på vår blogg:
http://librarycapacitybuilding.blogspot.se/

Elpub
Sedan 1999 är BTHs bibliotek engagerat i både exekutiv- och programkommitten för The
International Conference on Electronic Publishing, som firade 20-års jubileum 2016 på universitetet i
Göttingen.

Digital examen och upphandling av lärplattform
Under året har ett pilotprojekt för digital examen pågått och en nationell upphandling av lärplattformar
har påbörjats. Biblioteket/Learninglab är representerad i styrgruppen i detta upphandlingskonsortie
bestående av 16 lärosäten som via SUNET nu genomför upphandling av ny lärplattform.

SBF
BTHs bibliotek är representerat i Svenska biblioteksföreningens styrelse sedan 5 år tillbaka. Under
2016 har de stora frågorna som engagerat varit uppföljningen av KBs roll som nationell
bibliotekssamordnare och bemannade skolbibliotek.
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NU2016
Nu2016 är en nationell konferens om högre utbildning, som genomfördes 15-17 juni med över 700
deltagare i Malmö av Lärosäten Syd. Vi är en av arrangörerna och har under förberedelserna 2015 2016 haft tre medlemmar i styrgruppen. www.nu2016.se

Medlemskap 2016
BTHs bibliotek stöder arbetet med open access genom medlemskap i Directory of Open Access
Journals (DOAJ) och confederation of Open Access Repositories (COAR) samt Svensk
Biblioteksförening. Medlem i svenska Daisykonsortiet som utvecklar Daisyformatet som internationell
standard..
Utöver detta deltar bibliotekets personal också i följande arbetsgrupper och nätverk:

Arbetsgrupper & Nätverk


















Arbetsgruppen för forskarstöd Lärosäte syd
Avtalssamverkan för e-resurser
Arbetsgruppen för kompetensutveckling för biblioteksmedarbetare inom Lärosäten Syd
Nationella nätverket för forskarstöd
Nätverket för forskningsbibliotekens pedagogiska roll
Discoveryverktyg på akademiska bibliotek
e-böcker på akademiska bibliotek
Statistik på akademiska bibliotek
Confederation of Open Access Repositories (COAR)
DiVA specialistnätverk
Directory of Open Access Repositories
Skrivguiden
ITHU – IT i högre utbildning
Chefsgruppen inom Lärosäten Syd
Svensk biblioteksförening, Regionförening Sydost
Open Access Syd
Biblioteksstyrelsen Lunds Universitet (nytt uppdrag från dec 2016)

Publiceringar, presentationer, föredrag och utställningar






Linde P. Att dela data - Forskares attityder och beteenden på Blekinge tekniska högskola
”Mötesplats Open Access”, Stockholms universitet 26-27 april, 2016.
Schindler, Linde, Wessels, Bambey, Gerecht. Sharing of Research Data: Challenges and
Boundaries in Educational Research. Round table session 12 SES O9 at ECER 2016, Leading
Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, Dublin,
August 22-26. http://www.eera-ecer.de/ecerprogrammes/print/conference/21/contribution/38191/
Linde P. Ingen vet var open access-jakten slutar. Biblioteksbladet nr. 8, s. 34-35, 2016.
http://biblioteksbladet.se/wp-content/uploads/2016/12/1608bbluppslag.pdf
Tryckfrihetsförordningen 250 år. En utställning från Kungliga biblioteket.
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Några siffror
Undervisning
Biblioteket har fortsatt att prioritera undervisning till våra studenter. Under 2016 ökade vi antalet
undervisnings- och handledningstimmar, trots att vi haft mindre personal. Under året omfattade
bibliotekets undervisning 480 timmar (med faktor 3 - undervisning i grupper med förberedelsearbete
etc. - = 894 timmar). De undervisande och handledande insatserna på individnivå utgör cirka 200
timmar. Sammanlagt deltog omkring 2600 studenter vid dessa tillfällen.

ANTAL TIMMAR
1075

298
181

Undervisning

Handledning

Faktor (x3)

DiVA
Under 2016 besöktes vår publiceringsdatabas av ca. 51 000 unika besökare. Databasen innehåller
drygt 10 000 poster, varav ca. hälften är examensarbeten och andra hälften vetenskapliga
publikationer. Drygt 7 000 av dessa poster innehåller en fulltextbilaga. Ca. 185 000 fulltexter laddades
ner under året.

Fjärrlån
Fjärrlånestatistiken har en nedåtgående trend. Detta beror antagligen på att vi ökat tillgången till
digitalt fulltextmaterial och att studentantalet sjunkit de senaste åren.

FJÄRRLÅN
Beställda

Utlånade

1579
1201

1026

829
570

2014

521

2015

2016
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Personal
Lasse Bourelius
Bibliotekschef
0455-385006
lasse.bourelius@bth.se

Jenny Gunnarsson
Bibliotekarie
0455-385109
jenny.gunnarsson@bth.se
Webb, Anpassad litteratur

Ingegärd Holmquist
Biblioteksassistent
0455-385133
ingegard.holmquist@bth.se

Peter Linde
Bibliotekarie
0455-385103
peter.linde@bth.se
Publiceringsstöd, DiVA, Forskarstöd
Kontakt för programmen: Industriell ekonomi,
Maskinteknik, Produktutveckling, MBA,
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
Eva Norling
Bibliotekarie
0455-385132
eva.norling@bth.se
E-resurser, System
Kontakt för programmen: Datavetenskap,
Spelprogrammering, It-säkerhet, Technical
artist i spel
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Lena Petersson
Bibliotekarie
0455-385118
lena.petersson@bth.se
Publiceringsstöd Examensarbete, RFID
Kontakt för programmen: Produktutveckling,
Tekniskt basår, sjuksköterskeprogrammet,
specialistsjuksköterskeprogrammet
Anette Pettersson
Bibliotekarie
0455-385119
anette.pettersson@bth.se
Publiceringsstöd, Katalog, Anpassad litteratur
Kontakt för programmen: Spel- och
programvaruteknik, International software
Engineering, Software Engineering,
Masterprogram i Software Engineering,
Webbprogrammering
Kent Pettersson
Bibliotekarie
0455-385128
kent.pettersson@bth.se
Ekonomi, Pedagogisk utveckling
Kontakt för programmen: Digital bildproduktion, Digital ljudproduktion, Digitala spel,
Interaktion med webbteknologier
Anna Stockman
Bibliotekarie
0455-385102
anna.stockman@bth.se
System, Katalog, Digitala lärresurser
Kontakt för programmen: Fysisk planering,
Masterprogram i stadsplanering/strategisk
fysisk planering, Masterprogram i Elektroteknik
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