Invitasjon til webinar i
e-læringskurset 23 ting om søk
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Invitasjon til å delta på
webinar til nettkurset
Søkekompetanse er en av de
grunnleggende kompetansene
i bibliotekverden, men det er
ferdigheter som må oppdateres
og holdes vedlike.

Målet med dette kurset er å heve
søkekompetansen ved å søke i
ulike kilder med ulike søkespråk og
funksjoner.

Påmeldingsfrist:
04.05.2020

Kursprodusenter
Utviklingen av kurset har vært
organisert som et prosjekt
med en prosjektgruppe med
medlemmer fra mange ulike
typer bibliotek:

Heidi Kristin Olsen

23 ting om søk
E-læringskurset 23 ting om søk har vært under utvikling siden
høsten 2019. Det er nå klart og lagt ut på bibliotekutvikling.no sin
kursplattform.
Søkekurset består av 23 deler og handler om søkekompetanse og
andre temaer relatert til søking som er nyttig for å forstå hvordan søk
og søkesystemer fungerer.
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Nettkursets oppbygning og innhold
Karine Dalene
Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Anita Hvarnes Evensen
Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

I tillegg har Nasjonalbiblioteket
bidratt med både innhold og støtte til
utformingen av kurset, og OsloMets
Gerd Berget og Katriina Byström har
bidratt med det teoretiske perspektivet.

•

Kurset er bygd opp som selvstudie med kurstekster som guider
inn i temaer innenfor og relatert til søk.

•

Det inneholder ikke alle kilder, ressurser eller temaer, men er lagt
på et overordnet nivå for å heve den generelle kompetansen og
forståelse for søking og leting etter informasjon og for funksjoner
som kan gjøre søkingen mer målrettet.

•

Kompetansen knyttes ikke bare til de enkelte verktøy og kilder,
men er overførbar til nye kilder og verktøy.

Webinarene - en oversikt
6. mai

13. mai

20. mai

27. mai

3. juni

9. juni

Webinar del 1 / Søketeknisk
o

Ting 1 / Søketeknisk kompetanse

o

Ting 2 / Søk i databaser med SQL-spørringer

Webinar del 2 / Søkemotorer
o

Ting 3 / Google

o

Ting 4 / Bing

o

Ting 5 / Ikke-vestlige søkemotorer

o

Ting 6 / Litt annerledes søkemotorer

Webinar del 3 / Søk og personvern
o

Ting 7 / Søk uten å bli overvåket

o

Ting 8 / Algoritmer

o

Ting 9 / Søkemotorer som ikke overvåker

Webinar del 4 / Teoretisk
o

Ting 10 / Informasjonsadferd

o

Ting 11 / Informasjonsbehov

o

Ting 12 / Relevans

Gjennomføring av
webinarene
Tidligere har vi gjennomført
denne typen kurs som en
kombinasjon av selvstudier og
fysiske samlinger.
Det er ikke mulig å
gjennomføre denne våren.
Som alternativ til de fysiske
samlingene har vi satt opp
ukentlige webinarer gjennom
6 uker hvor vi presenterer
ukas tema og kursinnhold.
Varighet på webinarene er
satt til 45 minutter pr gang,
hvor noe av tiden er satt av
til at deltakerne kan stille
spørsmål gjennom chat.
Ansvarlig for webinarene
er Anita Hvarnes Evensen,
som presentatør, og Cecilie
Weinholdt, som styrer chat og
noe teknisk.

Webinar del 5 / Vitenskapelige kilder
o

Ting 13 / Vitenskapelige publikasjoner

o

Ting 14 / Åpen tilgang

o

Ting 15 / Oria

Webinar del 6 / Andre typer søk og gjenfinning
og avslutning
o

Ting 17 / Nettbiblioteket til Nasjonalbiblioteket

o

Ting 18 / Bildesøk

o

Ting 19 / Talesøk og søk etter lyd

o

Ting 20 / Finne litteratur og anmeldelser

o

Ting 21 / Åpne data

o

Ting 22 / Kildekritikk

o

Ting 23 / Oppsummering og avslutning

Meld deg på!
Påmelding til webinarene
kan du gjøre her, innen
4. mai. Når påmeldingen
er registrert vil du få en
instruksjon på hvordan du
skal få tilgang til å delta på
seminaret.
Velkommen til webinarer!

