Tips: Noter ned referansespørsmål man kommer på mens man jobber med søkeoppgaver

NY veiledning for søking i Oria:
https://www.bibsys.no/wp-content/uploads/2017/12/Veiledning-Nytt-GUI.pdf
“Ditt bibliotek” i veiledningen betyr for folkebibliotek Nasjonalbiblioteket for søking og bestilling og
Bibsys ved pålogging.
NY Veiledning for fjernlån i Oria:
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/02/Fjernl%C3%A5nsbestilling%20i%20Oria
%20for%20bibliotek%20utenfor%20BIBSYS%20-%20NCIP.pdf
Pålogging for folkebibliotek: http://nb.oria.no
Se på E-tidsskrifter og Databaser. Sjekk ut hvordan bruke Bla i lister.
OPPGAVER:
Hjelpemidler:
http://nb.oria.no
http://oria.no
www.nb.no (Bokhylla)
https://www.nb.no/nbsok/advanced_search
https://web.retriever-info.com/services/archive.html
https://www.idunn.no/
http://deweysearchno.pansoft.de/webdeweysearch/mainClasses.html - har kobling mot
Biblioteksøk
https://app.uio.no/ub/emnesok/humord/ - har kobling mot Oria
https://app.uio.no/ub/ujur/l-skjema/ - har kobling mot Oria

1.
Boka “Hva er hjernen” av Espen Dietrichs har Dewey-nummer 612.82.
Finn hvilket overordnet emneord som brukes for dette Dewey-nummeret.
2a.
Hvor mange titler med dette emneordet finner du i Oria og i Biblioteksøk, på norsk?
2b.
Hvor kan du finne flere titler med dette Dewey-nummeret utenom bibliotekskatalogene?
3.
Les førstesiden til Nasjonalbiblioteket http://nb.oria.no og til Oria http://oria.no og noter dere
forskjeller.
4.
Finn artiklene:
Miller, S B: Humiliation and shame. Comparing two affect states as indicators of narcissistic stress. –
I: Bulletin of the Menninger Clinic. – January 1988, Vol.52 (1), pp.40-51.

Offerman, L.R. og Coats, M.R. (2018): Implicit theories of leadership: Stability and change over two
decades. I: The leadership Quarterly. - 29:513-522 (11 sider)
Orazi, D.C., Turrini, A. og Valotti, G. (2013): Public sector leadership: new perspectives for research
and practice. I: International review of adminstrative sciences. - 79(3): 486-504 (28 sider)
5.
Hvilke opplysninger i posten indikerer om du trenger å bestille fjernlån av denne eller ikke?
Hagemann, Gro: Norsk nyfeminisme - amerikansk import? - I: Nytt norsk tidsskrift. - 2004, Vol. 21 (
03-04), pp.275-287
6.
Hvilken utgivelse fra 2013 har et kapittel om Tana/Polmak-kofta? Er det nødvendig å bestille fjernlån
av dette kapitlet? Hvorfor/-ikke?
7. a
Søk på ‘Finnmark dagblad’. Hvor mange ulike treff får du hos NB og hos NF?
Angi hvordan du har søkt når du har fått de ulike treffene, hvilken søkemetode som gir mest
relevante treff, og hvilke avgrensninger du kan gjøre for å få mest mulig relevante treff.
7. b
Søk på avisen Finnmarken for 2010. Låner skal ha stoff om ulovlige dispensasjoner fra loven om
motorferdsel i naturen.
Sjekk mot Atekst og NB (Bokhylla). Andre muligheter?
8. a
Søk på ‘Salangen’, avgrens på ‘Fulltekstdokumenter’ og se hvor mange treff du får hos NB og hos NF.
8. b
Finn to poster for ‘Folketellingen 1. november 1960 : tellingsresultater : tilbakegående tall :
prognoser : kommunevis: 1921 Salangen’ fra 1964. Se på forskjellene på disse to postene.
Si noe om forskjell på ‘vis fulltekst’ og ‘fulltekst’ og de forskjellige ikonene.
9.
Finn denne tittelen og hvem som har den:
Yvonne M. Agazarian and Susan P. Gantt:
Autobiography of a theory: Developing a theory of Living Human Systems and its
Systems-Centered Practice
10.
Finn flere fagbøker som handler om hvordan is ble brukt til å lage hus / ulike konstruksjoner.
Lånerens utgangspunkt er en bok av L. Makkonen.
Sammenlign treffene.
10. a
Finn emneord ved bruk av webdewey og/eller emneord i Oria

10. b
Gjør søk med utgangspunkt i boka av Makkonen
10. c
Gjør søk ved bruk av AND og OR

