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Hur du ansöker till
masterprogrammet i ABM
Förkunskapskrav är kandidatexamen med valfri inriktning.
Ansökan görs via www.antagning.se samtidigt som den
sökande skickar in en skriftlig avsiktsförklaring enligt särskilda
direktiv, se vår hemsida.
Antagning sker på grundval av avsiktsförklaringen och efterföljande intervjuer som prövar den sökandes lämplighet för
utbildningen och för yrkesverksamhet inom ABM-sektorn.

ABM I KORTHET
Programmets längd: 2 år (4 terminer)
Högskolepoäng: 120 högskolepoäng
Programstart: Varje hösttermin
Inriktningar:
•
arkivvetenskap
•
biblioteks- och informationsvetenskap
•
museologi
Examen: Filosofie masterexamen
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälan: Mars-april, se sista anmälningsdag på
www.antagning.se
Ytterligare information: www.kultur.lu.se/abm

KONTAKTINFORMATION
Institutionen för kulturvetenskaper
LUX, Helgonavägen 3, 223 62 Lund
046-222 31 40, kultur@kultur.lu.se
www.kultur.lu.se
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För den senaste versionen av foldern, se webben.
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Masterprogram i
ABM
ARKIVVETENSKAP, BIBLIOTEKS- OCH
INFORMATIONSVETENSKAP & MUSEOLOGI
LUNDS UNIVERSITET

Programmets upplägg

Arkivvetenskap

Museologi

Inom Masterprogrammet i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) väljer du att
läsa en av tre inriktningar.
Under utbildningen läser du kurser utformade för den
inriktning du har valt, men också kurser tillsammans med de
övriga två inriktningarna. Programmets huvudsakliga fokus är
kommunikation som sker i arkiv, på bibliotek och museer och
som syftar till att göra information och kultur tillgänglig för olika
målgrupper. Under utbildningen integreras olika teoretiska och
praktiska inslag i nära kontakt med yrkeslivet. Förmedling och
verksamhetsutveckling är något som genomsyrar utbildningen.
Du möter en studentaktiv pedagogik vilken innebär att du tillsammans med övriga studenter och lärare formulerar problem
och projekt som relaterar till fall från praktiska verksamheter.
Specialisering sker genom en valbar kurs och den masteruppsats
som skrivs under sista terminen. Verksamhetsförlagd utbildning
(praktik) är möjlig som valbar kurs.

Om du väljer inriktningen arkivvetenskap studerar du teorier och
metoder som ligger till grund för arkivens funktioner i olika organisationer och kontexter. I utbildningen lär du dig hur man hanterar
arkivhandlingar ur olika aspekter när det gäller urval, registrering,
organisation och tillgänglighet. Såväl förmedling och åtkomst som
bevarande av arkivhandlingar är därför centralt i masterprogrammet. Även utvecklingen mot digitala arkiv och processorienterad
arkivredovisning är en del av utbildningen.

Om du väljer inriktningen museologi studerar du museers
arbetssätt och hur de verkar i samhället. Centralt i masterprogrammet är dokumentation och tolkning av materiella ting och
kulturarv. Den digitala utvecklingen har inte bara förändrat
hur museer kommunicerar, utan även arbetet med samlingar.
Utbildningen fokuserar på förhållandet till publiken och förmedling av kunskap och de nya krav på en bred kompetens inom
flera områden som ställs på de som arbetar på dagens museer.

INOM ARKIVVETENSKAP STUDERAR DU:
•
dokumentationsprocesser och arkivbildning
•
förmedling och arkivpedagogik
•
arkivlagstiftning
•
bevarande och gallring av arkivhandlingar

INOM MUSEOLOGI STUDERAR DU:
•
utställningsteknik och förmedling
•
kulturarvsbruk och museers roll i samhället
•
organisation av museisamlingar
•
museet som fysisk mötesplats och besöksmål

Tillsammans med de gemensamma inslagen i programmet utgör
detta en gedigen grund för dig som vill arbeta som arkivarie och
i liknande funktioner.

Tillsammans med de gemensamma inslagen i programmet utgör
detta en gedigen grund för dig som vill arbeta på museer och
med kulturarvsrelaterade frågor.

OAVSETT VILKEN INRIKTNING DU VÄLJER STUDERAR DU
INOM PROGRAMMET:
•
digitala aspekter
•
projektledning
•
pedagogiskt arbete
•
strategiarbete
•
forskningsmetodik
•
rapportskrivande

Biblioteks- och
informationsvetenskap
Om du väljer inriktningen biblioteks- och informationsvetenskap
studerar du organisation, förmedling, sökning och användning
av kunskap och information. I masterprogrammet analyseras
bibliotek och andra informationsverksamheters förutsättningar i
förhållande till verksamhetsutveckling. Du kommer att undersöka
hur den digitala utvecklingen har påverkat, stimulerat och förändrat kommunikationen mellan användare och bibliotekarier. Därtill
lär du dig tekniker och metoder för att samla, sammanställa och
förmedla information.
INOM BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
STUDERAR DU:
•
informationssökning och förmedling
•
digitala bibliotek och sociala medier
•
kunskapsorganisation och katalogisering
•
medieplanering
Tillsammans med de gemensamma inslagen i programmet utgör
detta en gedigen grund för dig som vill arbeta som bibliotekarie
och i liknande funktioner.

