
BISON-seminar: 

Grunnleggende intro til 
litteratursøk

Program tirsdag 26. oktober 2021

0900-0910 Velkommen Arrangør

0910-0950 Hva er et litteratursøk? Er søket systematisk eller ei? Når bør det 

være systematisk? Hva gjør bibliotekaren og hva gjør brukeren vår? 

Presentasjon med eksempler fra praksis. 

Elin Opheim, HiNN

0950-1000 Pause 

1000-1030 Å forberede et litteratursøk. Fra problemstilling til start av søket. Solvor Solhaug, NTNU

1030-1055 Prat i plenum om litteratursøk – deltakerne deler tanker og 

erfaringer, stiller spørsmål, diskuterer det som er presentert så langt. 

Alle

1055-1110 Pause 

1110-1130 Valg av databaser. Hva er viktig å huske på? Hvordan velger man 

ut databaser? Hvordan brukes tidsskrifter som en del av kildene?
Lene Elisabeth 

Bertheussen, NTNU

1130-1155 Prat i plenum om valg av databaser – deltakerne deler tanker og 

erfaringer, stiller spørsmål, diskuterer det som er presentert så langt.

Alle

1155-1200 Oppsummering Arrangør

Program onsdag 27. oktober 2021

0900-0910 Velkommen Arrangør

0910-0940 Emneord og tekstord. Når brukes hva? Hvordan fungerer en 

tesaurus?
Marte Ødegaard, UiO

0940-1005 Øvelser i å bruke emneord og tekstord. Alle

1005-1020 Plenumsgjennomgang av hvordan øvelsen over kunne vært løst. Marte Ødegaard, UiO

1020-1030 Pause 

1030-1050 Boolske operatorer og nærhetsoperatorer. Hva er det og når bruker 

man det? 
Didrik Telle-

Wernersen, USN

1050-1100 Øvelser i å bruke nærhetsoperatorer Alle

1100-1110 Plenumsgjennomgang av hvordan øvelsen over kunne vært løst. Didrik Telle-

Wernersen, USN

1110-1120 Pause

1120-1140 Etter søket. Lagring, dokumentasjon og presentasjon. Vibeke Saltveit, USN

1140-1200 Oppsummering og avslutning Arrangør

Med forbehold om endringer

26. – 27. oktober 2021, kl. 09.00-12.00 i Zoom. Det er åpent, gratis og nyttig.

Seks dyktige kursholdere fra flere forskjellige fagområder vil i dette 

seminaret gi en nyttig, grunnleggende introduksjon til litteratursøking.

Gjennom korte foredrag, plenumsdiskusjoner og øvelser er seminaret 

primært rettet mot de med liten erfaring innen litteratursøking, men alle er 

hjertelig velkomne!

Logg deg inn på www.bibliotekutvikling.no og meld deg inn i gruppen 

BISON under Forum. Her finner du oppdatert informasjon om og Zoom-

lenke til seminaret. 

Spørsmål? Kontakt: Kjersti Dahlskås Urnes eller Malene Wøhlk Gundersen

http://www.bibliotekutvikling.no/
mailto:Kjersti.D.Urnes@phs.no
mailto:mwgu@oslomet.no

