FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Oppsummering fra søkekurset 14. mai 2019
A. David Wulff Sæther presenterte VPN-tilkobling
Her er veiledninga
B. Apropos at det er en del studenter som ikke kjenner til Oria.
Mange studenter mener de er for dårlig forberedt til høyere utdanning. Artikkel fra NOKUT
https://www.nokut.no/nyheter/mange-studenter-mener-de-er-for-darlig-forberedt-forhoyere-utdanning/?fbclid=IwAR1ryuOZSsnM2GdBhbr9N8d6F7zMdfF6Ho_eo5dT0aAuFAM2EdmMDNiVMQ
C. Arbeidsgruppe om felles søkekriterier
På søkekurset 23. januar 2019 hadde vi en dugnad hvor det ble foreslått en del søkekriterier.
Vi skal prøve å komme fram til felles kriterier og trenger derfor ei arbeidsgruppe som kan ta
på seg arbeidet. Arbeidsgruppa består av: Anja Borg Andreassen, Tromsø bibliotek og
byarkiv, Sigrid Stangnes, Sørreisa bibliotek og Tor Holmstad, Harstad bibliotek. Tanmayo
Olsen har lagt til rette for at arbeidsgruppa kan jobbe i et felles dokument på Google disk.
D. Noen spørsmål etter søkekurset 14.05.19 – oppsummering
I arbeidet med å lage kurs, ønsker vi å finne ut om vi lykkes med kompetanseheving i
prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør. Derfor ber om tilbakemelding etter hvert
kurs. Her er svarene etter kurset 14. 05.19
Svarene gir ei klar melding om at kurset var relevant. Det er også viktig å kunne diskutere søk med
den som sitter ved siden. Diskusjonene i plenum var også viktige. De fungerer dessuten som et
avbrekk fra søkinga. Kunnskap om søk er blitt bedre hos alle. Mange forberedte seg til kurset, men
det viste seg å være bare en som sendte inn søkespørsmål. Det ser ut til at flere kan tenke seg å delta
på Pexip-kurs i Oria enn de som allerede har deltatt. Helt til slutt en noen kommentarer og ønsker.
1. Var kurset nyttig?

a) Hva var mest nyttig?

b) Hva var noe unyttig?

14 ja
Snakke med sidemannen, samtale i plenum
Det synes jeg / Veldig fint å få delta. Liker å kunne få gjort dette.
Rett og slett å sitte og prøve, og å ha noen å spørre når man stod
fast
Det var nyttig å bygge opp søk og prøve ulike innganger til det
samme søket
Bruk av emneord og se hvem so er eierbibliotek
Bestille artikler, VPN, avgrensing av søk
Fikk mange nyttige småtips
Oppgaver
Å jobbe med oppgaver og å gå gjennom dem
Praktisk søking, uformell men god jobbing
Veldig nyttig å få søke selv
Gode oppgaver og hjelp til å søke
At man må være oppfinnsom og at det ikke finnes fasitsvar
Praktiske søkeoppgaver + felles gjennomgang
Tips og VPN-innlogging for studenter + avgrensninger i søk
VPN-innlogging for studenter
8 nei
Ingenting
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2. Hva mener du om lenga på kurset?

3. Fikk du gjort alle oppgavene?

4. Dersom du ikke fikk løst alle oppgavene,
vil du ta deg tid til å løse dem?

5. Fikk du mulighet til å diskutere
oppgavene med sidepersonen?

6. Hadde du nytte av det?

7. Hadde du forberedt deg til kurset ved å
finne fram søkespørsmål du har fått i
skranken?

8. Hvordan vurderer du din
søkekompetanse i Oria etter to kurs?

Ikke alle spørsmålene var like nyttige
Egentlig ikke
Savnet at vi ikke løste flere oppgaver felles, men ok
Det var på et lett nivå
4 OK / 7 passe
Fin / lengda var grei / fin lengde, men kunne egentlig vært lengre
Greit, Fungerte bra med avbrekk i plenum imellom / bra lengde
/ lengden var helt grei
5 ja
Jeg hoppet litt fram og tilbake mellom oppgavene og ble ikke ferdig
med alle
Nei, tok de mest interessante oppgavene
Stort sett alle
Fikk vært innom alle spørsmålene, men ikke løst alle
Tja / nei / nei / Nei, kom til oppgave 9
Nesten / nesten alle
Mer eller mindre
Fikk gjort alle oppgavene, men noen grundigere enn andre
Kan hende jeg vil ta meg tid til å arbeide med oppgavene i
arbeidstiden når det er stille
Nei
De ble tatt i plenum, vil nok også så på dem hjemme
Vil ta fram oppgavene og se på dem for å friske opp
Tja / ja / ja
I teorien ja, i praksis kanskje ikke
Har absolutt plan om det!
Den siste jeg ikke fikk løst, ble løst i fellesskap
Ja, i hvert fall de som virker mest relevante med tanke på
skrankespørsmål
13 ja
Delvis, veksling mellom individuell og felles diskusjon
Vi diskuterte noe, men prøvde først å løse dem alene. Deretter tok
vi noen sammenligninger
12 ja
Det lille som ble utvekslet var nyttig
Diskusjon har man alltid nytte av
Absolutt / Helt klart
6 nei
8 ja
Hadde det i bakhodet, ikke grundigere forberedelser enn det
Ingen konkrete spørsmål, men heller referansesituasjoner med søk
på emner/temaer
Hadde noen spørsmål
Jeg får sjelden slike spørsmål, dessverre, så svaret er nei
7 av 10
Kommer seg
Jeg vi si den er middels over middels, men jeg har en tendens til å
låse meg fast og ikke tenke alternative søk
Bra
Mye bedre, føler meg tryggere, har fått større kompetanse
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9. Sendte du inn spørsmål?

10. Har du deltatt på pexip-kurs i Oria?
11. Vil du delta på pexip-kurs i Oria?
(varighet 90 min, en tirsdag morgen)

12. Di meining om kursrommet

13. Annet

Den har blitt mye bedre
Tør i hvert fall å søke
God
Litt bedre. I alle fall bedre rustet til å gyve løs
Middels, dessverre får jeg brukt det for lite / mye bedre
God +
Ganske god, i forhold til fr spørsmålene jeg har opplevd å få i
skranken, men mye man kan lære!
4,5 av 6, var 3 av 6 før
7 av 10
13 nei
Ja, ved kursstart / jeg fikk ikke tid til å sende inn forrige gang
Husker ikke helt, men mener det ja
Ikke til dette kurset
5 Ja
9 nei
5 ja / 1 tja
2 nei
Kanskje om ei tid når man har prøvd litt sjøl / kanskje det kunne
vært en mulighet / kanskje, krever litt planlegging
Hvis jeg har mulighet, har seinvakter på tirsdager
Vanskelig å få til rent praktisk på jobben, trur jeg
Jeg har ikke mulighet fordi kursene er alltid første tirsdag i
måneden – bokbussrute i Gratangen
Om jeg har mulighet til det
Så fremst det ikke kolliderer med viktige avtaler
6 ok
Skulle vært vinduer, litt mer luft er fint
Greit rom / Synes det var veldig greit, var ikke tung luft
Likte det godt, passe stort
Det fungerte greit, lett å ta en kjapp tur ut.
Synes det var dårlig/ lav belysning
Helt greit / ok, så lenge vi lufter innimellom
Helt greit rom / Bra / Gode lokaler
- Ønsker mer påfyll om Google, algoritmer på internett,
falske nyheter (noen av de beste fra KORG) og litt Bokhylla
- Har det vært mulig å ha dette på lyd/bilde så flere kan
delta?
- En del av de små detaljene var vanskelig å få notert ned for
det gikk i grunnen litt for fort for meg, eksempel: Hva er
ILL? Flere workshops – veldig nyttig!
- PC-en jobbet svært langsomt
- Datamaskinen var treg
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