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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 till förbättrade 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 Eu:s 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.
Biblioteket ansvarar för 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, projekt och forskningsprojekt under lång tid har gett oss ett
stort nationellt och internationellt nätverk. Exempel på det är att biblioteket fortsatt att under 2017
representera BTH som partner i Svensk Nationell Datatjänsts projekt att utveckla infrastruktur för
tillgängliggörande, bevarande och återanvändning av forskningsdata. Vi har fortsatt engagerat oss att
utveckla Skrivguiden 2017 tillsammans med Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå
Universitet. Vi har deltagit 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. Under året
har 11 artiklar publicerats av BTH-forskare.
2017 har inneburit en stor satsning på bibliotekets innemiljö. Vår sk. It-verkstad har ändrat skepnad
och utrustats för att fungera som en multifunktionell lärosal. Nya gemenskapsytor för studenter har
skapats utanför biblioteket samt plats för studentkårens verksamheter.
… 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. 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
Under 2017 har avsnittet Skriva i Skrivguiden och i den engelska översättningen ”Writing guide”
omarbetats helt och hållet. Dessutom finns det nu en alldeles ny lärarhandledning ”Stöd dina
studenters skrivutveckling”. Syftet med lärarhandledningen är att ge lärare verktyg till att arbeta mer
strategiskt med studenters skrivande. Handledningen behandlar bland annat ämnesnära skrivande och
kamratrespons, varje avsnitt innehåller konkreta exempel och övningar.

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. Under året skapades 18 nya konton i
Legimus.

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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”Vargstyrning” – Målning av Linn Fernström i J-huset intill biblioteket
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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 drygt två års medlemskap i DiVAkonsortiet har det mesta fallit på plats under 2017. Alla BTHs examensarbeten och vetenskapliga
publikationer finns sökbara som bibliografiska poster i DiVA och i många fall också själva fulltexten.
Det senaste året har vi infört sk. Personposter i systemet vilket underlättar dubletthantering och
identifiering av författare.

Open Access
Öppen tillgänglighet ökar synlighet och genomslag i forskningen. Det har regeringen slagit fast i den
nya forskningspropositionen för 2017-2020. 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. 2017 publicerade vi 9 doktorsavhandlingar, 3
licentiatuppsatser och 1 forskningsrapport.

Öppen forskningsdata
Under 2017 har personal på BTHs bibliotek avslutat 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 nu som partner i det nationella projekt vars mål är att
skapa en infrastruktur för hanteringen av öppen och väldokumenterad forskningsdata.

Doktorandkurs
I kursen informationssökning för doktorander arbetar deltagarna med att fördjupa sina sök- och
publiceringsstrategier inom de egna forskningsområdena. 2017 genomförs den för andra gången som
distanskurs.

Nyhetsblad
”BTH newsletter on Science Publishing and Information about Research funding” gavs ut för första
gången 2015. Det är nu ett stående informationskanal som kommer ut med fyra nummer per år med
nyheter om open access och vetenskaplig publicering.
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Studenterna trivs i den förbättrade studiemiljön i bibliotekets ovanvåning

Kunskapsmiljö
Bibliotekets utveckling står aldrig still. Ständigt skapas nya tekniska och pedagogiska behov hos
våra användare vilket utmanar oss att förändrade lokaler och arbetsytor för att möta den digitala
utvecklingen och nya arbetssätt.
2016 invigdes ”Quiet Area” som är en tyst läsesal. Utrymmet kunde frigöras efter en period av
kraftfull gallring.
Under 2017 har vår ambition inte bara varit att erbjuda en attraktiv kunskapsmiljö utan också att
skapa utvecklande aktiviteter för våra studenter. Dit hör evenemang i samband med Nobelpriset
och Augustpriset och utställningar. Vår fotoutställning med bilder från Aleppo under namnet
Every Person Has Lost Something (http://fotografiska.eu/utstallningar/utstallning/every-personlost-something/) av Moustafa Jano väckte uppmärksamhet hos både studenter, personal och
utifrån kommande besökare. Även enklare utställningar ger en dynamik i miljön. 2017 fick vi
tillstånd av Egmont förlag att göra stortryck av Bamses tidning om källkritik vilket blev ett
uppskattat inslag. En ny tradition är ”pysselväggen” där våra studenter kan uttrycka tankar och
känslor i en utsmyckning inför jul och nyårshelgen.
Under året har vår IT-verkstad byggts om till en multifunktionell miljö med bättre tekniska
möjligheter. Målet är att skapa ett föredöme för hur ytor kan användas för Active Learning. ITverkstan har också passat på att byta namn till Lövsalen. Namnet hänsyftar till de akustiklöv som
är uppsatta i hela lokalen.
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”Lövsalen” är det nya namnet på bibliotekets lokal för workshop, undervisning och föreläsningar.

Biblioteket är inne i en process där vi avvecklar våra egna publika datorer (utom sökdatorer) för
att istället satsa på att studenterna använder sina egna datorer kombinerat med lånedatorer, under
2018. Under våren 2017 har resterande ombyggnation av våra studieplatser på andra våningen
projekterats och verkställs.

Campus Karlshamn
2017 blev ett turbulent år för Campus Karlshamn. Prefekten för DITE avgick plötsligen vid årsskiftet
och propåer om nedläggning av campus gjordes. Förslaget drogs emellertid tillbaka och intentionerna
är nu att Karlshamn ska utvecklas till ett fullvärdigt campus. För biblioteket innebär detta att
verksamheten kan fortsätta i oförändrad form med en bibliotekarie två dagar i veckan och ett bibliotek
som motsvarar utbildningarnas inriktning. Utöver de högskolegemensamma databaserna har en hel del
fysiska böcker köpts in. Studenter och lärare informeras om dessa inköp via e-mail, listor i biblioteket
och på Pirens facebookplats. Studenterna erhåller också återkommande undervisning om
informationshantering.
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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.

Bibliotekets media
Bibliotekets samlingar av media ska motsvara BTH:s behov av litteratur och e-resurser för utbildning
och forskning. Vi uppdaterar kontinuerligt samlingarna och köper in ny litteratur utifrån inköpsförslag.
I första hand köps e-resurser in, men om de inte är möjliga att tillgängliggöra i våra system köper vi in
tryckta exemplar istället. Det gäller bland annat alla svenska böcker. Under året har vi särskilt
uppdaterat böckerna i ämnena vård och hälsa.
För att det ska bli tydligare att vi erbjuder mycket e-resurser har vi placerat QR-koder i bokhyllorna
som länkar direkt till e-resursen om man läser av koden med sin mobil eller platta.
Tryckta böcker (antal titlar): 25 804 varav Gräsvik: 25 043 och Piren: 1 071
E-böcker (antal titlar): 356 557
Tryckta tidskrifter (antal titlar): 62
E-tidskrifter (antal titlar): 79 441
Vi har behållit i stort sett samma bestånd av databaser och e-resurser som tidigare år, eftersom
användningen är fortsatt hög. Vid årets slut avslutade vi ingenjörsdatabasen Inspec eftersom den inte
längre levererade samma innehåll och kvalitet som tidigare. Vi tror att Scopus kan fungera som en
fullgod ersättare.
Under 2017 startade förhandlingar om tre nya databasavtal: ingenjörsdatabasen Knovel, kollektionen
JSTOR Sustainability med tidskrifter och rapporter inom ämnet och eboksplattformen Safari. Vi
kommer att få tillgång till dessa i början av 2018.
Pilotprojektet Springer Compact som innebär att BTHforskare kan publicera open access i Springers
open choice tidskrifter har löpt på under 2017 och 11 forskare har fått sina artiklar godkända för
publicering under året
Antal databaser 175

Bibliotekssystem
Under året har vi inlett en diskussion om vårt bibliotekssystem. Ska vi gå över till en opensourcelösning eller ska vi fortsätta med vårt nuvarande system BookIt? Vi har startat ett projekt med
omvärldsbevakning och testning av system med målet att kunna byta bibliotekssystem under senare
delen 2018.
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Nya studieplatser utanför biblioteket

Learninglab förändras, men försvinner inte!
Learninglab har i olika former funnits i mer än 15 år i biblioteksorganisationen. Under de senaste
åren har verksamheten förändrats från supportfunktioner och mediaproduktion till mer strategisk
och projektinriktad verksamhet. Målet är dock detsamma - att med hjälp av digitala verktyg
utveckla och stödja undervisning för lärare, studenter och fungera som stöd i forskningen. Stora
delar av denna verksamhet bedrivs i ett samarbete med HEUU (högskoleenheten för
utbildningsutveckling) och där biblioteket är systemägare för ett flertal av de
utbildningstödjande e-tjänsterna och verktygen.
Under 2017 genomfördes upphandlingen av en ny lärplattform i samarbete med Nordunet,
SUNET och 17 andra lärosäten. Upphandlingen beräknades vara klar i februari 2017 men efter
ett överklagande till både förvaltningsrätt och kammarrätt så startar införandet av vårt nya LMS
Canvas, under våren. Biblioteket har en aktiv roll i införandet. Flera bibliotekarier medverkar i
den grupp som ska genomföra utbildningsinsatser för lärarna. Biblioteket planerar också att
skapa moduler i Canvas där studenter på egen hand ska kunna lära sig mer om
informationskompetens, källkritik och värdering och referenshantering. Vårt mål är att detta ska
göras så interaktivt som möjligt.
biblioteket leder också arbetet i IT-referensgruppen som utgör kontaktyta och beställare av ITtjänster för lärare och studenter. Gruppen träffas 4 ggr per år.
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Ny medarbetare
Under året som gått har biblioteket fått en ny medarbetare - Maryam Shabanzad. Hon kommer från
Iran och har en masterexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap därifrån samt 10-års
arbetslivserfarenhet som bibliotekarie och journalist.
Persiska är hennes modersmål och svenska har varit hennes vardagsspråk i nästan 4 år.
-Jag har bred språkkompetens och pratar persiska, engelska, svenska, dari och lite arabiska med
studenterna, berättar Maryam Shabanzad. -Jag uppskattar jobbet extra mycket när jag kan hjälpa våra
internationella studenter att kommunicera, speciellt de som kommer från Iran eller Afghanistan.
Ett av Maryams arbetsuppgifter är att utveckla bibliotekets elektroniska resurser. Ett exempel på detta
är QR-kod projektet som gör det möjligt för studenterna att enklare hitta e-böcker.

Maryam Shabanzad

Projekt, nätverkande och annan kompetensutveckling
Nationell infrastruktur för forskningsdata
SND har nu fått medel från Vetenskapsrådet för att fortsätta arbetet med en nationell infrastruktur för
forskningsdata. I detta arbete ingår att svenska lärosäten under de närmaste åren bygger upp lokala
enheter/funktioner (så kallade ”Data Access Units” (DAU)) som ska hjälpa forskare att göra sina data
tillgängliga vid slutet av ett projekt eller i samband med publicering. BTHs bibliotek påbörjade under
2017 uppbyggnaden av en DAU-funktion i vilken det ingår representanter från både biblioteket,
arkivet och projektrådgivningen vid BTH.
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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 har fortgått under 2017. Så här långt har elva forskare från BTH
publicerat OA-artiklar hos Springer.

Akademiskt skrivande
Med anledning av att Skrivguiden fick Open Library Solutions Innovationspris 2016, bjöd biblioteket
14 februari in till en föreläsning med Susanne Pelger och Sara Santesson, från Lunds universitet. De
har utvecklat en öppen nätbaserad kurs om akademiskt skrivande och föreläsningen handlade om hur
vi kan hjälpa våra studenter med skrivandet.

Cascade
BTHs bibliotek är en av partnerna i en ansökan till Marie Dklodowska-Curie actions Innovative
Training Networks. Projektet syfte är att stödja yngre forskare att utveckla metoder för datastödd
analys av semantiska variationer i olika sammanhang – Computational Analysis of Semantic Change
Across different Environments (CASCADE)

Rwanda-projektet
Svensk biblioteksförening delar varje år ut en julgåva till något de anser är en bra internationell
satsning inom biblioteksområde. 2017 års julgåva på 10 000 kronor gick till BTH:s och
Bibliotekshögskolans samarbete med universitetsbiblioteket i Rwanda. BTH:s bibliotek fortsätter
samarbetet med Bibliotekshögskolan i Borås och biblioteket på University of Rwanda (UR),
förmodligen till juni 2019. Det forskningsstödjande Sida-projektet finns dokumenterat i en film, och
bibliotekets arbete kan följas i en blogg.

Mocambique-projektet
Under hösten 2017 började BTH:s bibliotek planera ett nytt projekt, tillsammans med
Bibliotekshögskolan i Borås och Högskolebiblioteket i Borås. Projektet går ut på att utveckla
biblioteket på Eduardo Mondlane University (UEM) i Maputo, Mocambique, till ett modernt
forskningsbibliotek - till exempel genom utbildning av bibliotekspersonalen. Projektet kan följas på
UEM Central Library Programme Blog.

Elpub
Sedan 1999 är BTHs bibliotek engagerat i både exekutiv- och programkommitten för The
International Conference on Electronic Publishing. 7-8 juni var BTHs bibliotek representerat i
Limassol på Cypern då den 21:a konferensen genomfördes.

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.

OA Syd
9 maj var BTHs bibliotek värd för OA Syds vårtermingsmöte där samarbeten och möjligheter runt
universitetens open access arbete diskuterades.

DiVA specialistmöte
18-19 maj var BTHs bibliotek värd för DiVA specialisternas årsmöte med ca. 50 personer som deltog
från ett fyrtiotal lärosäten.
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Forskningsdataseminarium
30 maj bjöd biblioteket in länsstyrelse, boverket, arkivarier, bibliotekarier och museifolk i region till
informationsdagen om forskningsdata. Ett 40-tal åhörare var på plats för att lyssna till och diskutera
med var Max Petzold och Elisabeth Strandhagen, Svensk Nationell Dataservice, Kristina Ullgren,
jurist Göteborgs universitet, Björn Lundell, Professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde samt EvaLisa Ahnström, projektrådgivare BTH, Olivia Simsson, arkivarie BTH, Peter Linde, Anette Pettersson,
bibliotekarie BTH.

Medlemskap 2017
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. Forskningsdata – Hur gör vi på BTH?
Presentation på seminariedag om forskningsdata, BTHs bibliotek 30 maj, 2017.
Linde P. Illegal text - slutet för fjärrlånen? Biblioteksbladet nr. 07, s. 34-35, 2017.
http://biblioteksbladet.se/redaktionellt/ar-illegal-text-slutet-for-fjarrlanen/
Fotoutställning från inbördeskrigets Syrien, ”Every Person Has Lost Something.
Fontomontage av Moustafa Jano från Aleppo, 8 -15 maj 2017.
Utställning om 1766 års tryckfrihetsförordning i november-december.
Nobelpriset i litteratur firades med TV-utsändning och mingel i november och Augustpriset
med tävling och bokpriser.
BTH:s bibliotek medarrangerade och medverkade i den stora litteraturfestivalen Bok och Hav
med nära 50 författare, poeter, översättare, skribenter och andra medverkande 10 - 12 maj.
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Några siffror
Undervisning
Biblioteket har fortsatt att prioritera undervisning till våra studenter. Omfattningen ligger ungefär på
samma nivå som 2016, men i förhållande till våra ambitioner så är detta inte helt tillfredsställande.
Orsaken kan förklaras med att det under 2017 varit en ansträngd personalsituation. Under året
omfattade undervisningen 333 timmar och med faktor 3 dvs undervisning i grupper och som kräver
förberedelsearbete 621 timmar. De undervisande och handledande insatserna på individnivå (max 2
personer) utgör 126 timmar. Sammanlagt deltog 2448 deltagande studenter vid dessa tillfällen.

UNDERVISNINGSTIMMAR
2016

2017
894

621
480
333
181

Undervisning

126

Handledning

Faktor (x3)

DiVA
Under 2017 besöktes vår publiceringsdatabas av ca. 50 000 unika besökare. Databasen innehåller
drygt 12 000 poster, varav ca. hälften är examensarbeten och andra hälften vetenskapliga
publikationer. Drygt 7 000 av dessa poster innehåller en fulltextbilaga. Ca. 200 000 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
888

829
570

521
378

2014

2015

2016

14

2017

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

Jenny Gunnarsson (Sjukskriven)
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, Matematik,
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
Bibliotekarie
0455-385107

maryam.shabanzad@bth.se
Webutveckling

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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