Brukervennlige søk i Nasjonalbibliotekets materiale
Dette verktøyet lar deg sette opp dine egne søk i Nasjonalbibliotekets materiale. Det benytter
OpenSearch-protokollen for å hente ut treffene, som så presenteres for deg i det formatet du
foretrekker: RSS, liten eller stor bokhylle, enkel treffliste eller informative bokser. Du får også QRkoder slik at du kan ta med deg trefflisten på smarttelefon eller nettbrett.

Sett opp søket ditt
•

Gå til http://www.bibvenn.no/nbsok

•

Fyll ut søkebildet som kommer opp:

Søkestreng (1): Her skriver du hva du vil søke etter. Du kan søke etter kombinasjonen av flere ord,
eller eksakte fraser med anførselstegn rundt. Akkurat som i Google. Du kan også trunkere med
stjerne (*). Eksempel: "norges bank" eller kronprins*
Søk i fulltekst? (2): Når Nasjonalbiblioteket scanner bøker og aviser kjøres det et program for
tekstgjenkjenning på bildefilene etterpå (OCR-behandling). Dette medfører at du kan søke inne i
hele boka eller hele avisa hvis du setter denne til "Ja". Velger du "Nei" søker du bare i metadata
(informasjon om objektet: Tittel, forfatter osv.)

Bare digitalt materiale? (3): Sett til "Ja" for å bare finne det som er digitalisert. Noen ganger
finner man interessante opplysninger i materiale som ikke er digitalisert: Opphavsmann, dato for
avisutgave og andre metadata. Vil du også søke i materiale som ennå ikke er digitalisert, setter du
denne til "Nei".
Tilgang (4): Angir hvilken tilgang materialet på trefflisten din skal ha. Det er litt overlapp og
uklarhet i måten Nasjonalbiblioteket deler ut materialet sitt på, men valgene du får her er: Alt – du
søker i absolutt alt, uavhengig av tilgangsnivå. Kan leses på nett – finner materiale som er
digitalisert og som du enten kan lese på nett ller laste ned i sin helhet. Kan vises i Flash-visning –
materiale som er digitalisert og som du kan se i Flash-visning. Foreløpig mest aktuelt for bøker,
bilder og forskjellig arkivmateriale. Kan lastes ned – materiale som er digitalisert og til fri bruk.
Dette materialet kan lastes ned i sin helhet og benyttes fritt.
Materialtype (5): Hvilken eller hvilke materialtyper du vil søke i. Du kan velge flere ved å holde
nede Ctrl-knappen mens du klikker på de forskjellige materialtypene. Flere vil bli lagt til i listen
etter hvert.
Forfatter (6): Søk etter verk av en bestemt forfatter. Navnet skrives i invertert form (f.eks. Duun,
Olav). Du kan trunkere med stjerne (*).
Sted (7): Søk etter omtalt sted. Du kan trunkere med stjerne (*).
Omtalt person (8): Søk etter omtalt person. Navnet skrives i invertert form (f.eks. Brundtland, Gro
Harlem), og du kan trunkere med stjerne (*).
Emne (9): Søk etter emne. Du kan trunkere med stjerne (*).
Deweynummer (10): Søk etter Dewey-klassifikasjon. Naturlig nok mest interessant for bøker. Du
kan trunkere med stjerne (*).
Fra dato (11): Bare inkludér objekter fra og med denne datoen. Format: dd.mm.åååå, for eksempel
28.12.1994 for 28. desember 1994.
Til dato (12): Bare inkludér objekter før og inkludert denne datoen. Format: dd.mm.åååå, for
eksempel 28.12.1994 for 28. desember 1994.
Maksimum antall treff (13): Hvor mange treff vil du ha? Merk at vi av tekniske årsaker (basert på
dine andre valg) noen ganger vil få færre treff enn det du spesifiserer her, derfor uttrykket
«maksimum antall».
Sortering (14): Hvordan vil du sortere trefflisten din? Kronologisk eller alfabetisk?
Gi søket et navn (15): Her kan du gi dette søket ditt eget navn (valgfritt). Navnet vil dukke opp for
eksempel hvis du bokmerker trefflisten eller som tittel på RSS-strømmen du lager.
Klikk her for å lage lenken (16): Når du er fornøyd med innstillingene dine, klikk her!

Velg hvordan du vil vise trefflisten din
Når lenkene dine er ferdig genererte, får du opp følgende skjerm:

Øverst på skjermen får du opp en beskrivelse av søket du har gjort (1). Under kommer det opp
forskjellige måter du kan vise trefflisten din på. Scan QR-koden med nettbrett/smarttelefon for å ta
med deg trefflista, eller klikk på den.
Infobokser (2): Det meste av informasjon om hvert objekt, samt muligheter til å dele på Twitter og
Facebook.

RSS (3): Lager en RSS-strøm av treffene dine. Denne kan du legge til i din yndlings-RSS-leser. Det
er dessverre ikke mulig å sortere strømmen slik at det nyeste havner øverst. Dette skyldes tekniske
begrensninger hos Nasjonalbiblioteket
Bokrygger (4): Stor eller liten bokhylle på skjermen din, med bøkene fra trefflisten. Dette valget
kommer ikke opp hvis du ikke har søkt etter bøker (det er vanskelig å lage en bokhylle med
radioklipp eller aviser). Denne siden kan du inkludere for eksempel på din egen hjemmeside, hvis
du vet hvordan man gjør det. Hvis ikke kan jeg hjelpe deg.

Enkel liste (5): Minimalistisk liste med ett treff per linje og lenker til det du kan se på eller laste
ned.

Her betyr en grønn knapp at materialet er fritt tilgjengelig. Oransje knapp betyr begrenset tilgang
(f.eks. bare på Nasjonalbiblioteket) og rød knapp betyr at materialet ikke er digitalisert, men du kan
ha tilgang til metadata. Hvis materialet ikke lenger er beskyttet av opphavsrett kan det fort komme
opp et PDF-ikon helt til sist. Dette kan du klikke på for å laste ned i sin helhet!

Gå til nb.no (6): Føler du deg tryggere inne på nb.no, kan du klikke her for å gå til det samme søket
ferdig utfylt der. Husk at du må nullstille først – det ville jo vært for enkelt om du gjorde et nytt søk
når du gjør et nytt søk.
Gå tilbake (7): Ikke helt fornøyd med søket ditt? Da kan du klikke her for å gå tilbake til
hovedskjermen og gjøre ytterligere tilpasninger.
Fortell andre om tjenesten (8): Det håper jeg jo du vil. Spesielt hvis du syntes den var bra, men
også hvis du syntes den var dårlig. All PR er god PR, som det heter i Geelmuyden Kiese.
Følg med på Bibvenn (9): Finner vi på noen andre sprell forteller vi om det her. Eller du kan ta
kontakt for å komme med forslag til forbedringer, tips om ting som ikke virker helt etter planen
eller andre ting du måtte ha på hjertet.

LYKKE TIL OG GOD FORNØYELSE!

Og ikke glem at vi alle lever av feedback (som det sikkert også heter i
Geelmuyden Kiese), så si fra til haakon@bibliotekarensbestevenn.no ved minste
antydning til kontaktbehov!

