
 
08.30 – 09.00: Registrering og kaffe  
Årets høstkonferanse finner sted på Statoil Forskningssenter, Rotvoll. Adressen er Arkitekt 
Ebbells vei 10, og både buss nr. 6 og lokaltog som stopper på Rotvoll stasjon tar deg hit. 
For kart kan du følge lenken under. 
http://kart.gulesider.no/m/IsUub 
 
09.00 – 09.15: Velkommen v/Hilde Kaalvik, Leder NFF/T  
NFF/T er stolte over å kunne ønske velkommen til et høstseminar med spennende 
program og kunnskapsrike foredragsholdere. Oppdatert informasjon om seminaret vil du 
finne på våre nettsider: 
http://www.fagbibliotek.no/trondheim/ 
 
09.15 – 11.15: Google personalization and new search features: help or hindrance? 
v/Karen Blakeman, RBA Information Services  
2010 has seen major changes to Google search. There are new options on the results 
page for focussing your search, real time social media is included in its standard search, 
and Google Instant tries to predict your results as you type. Google also now automatically 
tracks everything you search and click on in order to personalize your search, and can 
include content from your social media circle. (Do you know what you have revealed about 
your social media contacts to Google?).  This seminar will look at what has been added to 
Google search over the past year. Is our "search experience" really improved or has it all 
become too messy? Is personalization of our results a good thing and how does it work? 
What information does Google collect about us, what do we unwittingly supply, and can we 
control it? There will be tips on how to use the new search options more effectively and on 
how to minimize the activities of Big Brother Google.  
Vil du vite mer om Karen Blakeman? Ta en titt på: 
http://www.rba.co.uk/about/kbcv.htm 
 
11.15 – 11.30: Pause  
 
11.30 – 12.15: Etter 12 år med Google, hva nå….? v/Solveig Taylor, 
Universitetsbiblioteket i Trondheim   
På få år har ordet googling blitt synonymt med søking, men Google fungerer også som mer 
enn en søkemotor. I foredraget presenteres nyttige søkefunksjoner og bruksområder for 
Google-søk. Det blir også fokus på hva vi vet om studenter og forskeres bruk av Google.  
http://www.ntnu.no/ansatte/solveig.taylor 
 
12.15 – 13.15: Lunsj  
Lunsj serveres i kantina på Statoil. Ved matallergi/diett ber vi om at du i din påmelding 
opplyser om hva du ikke kan spise. 
 
13.15 – 14.30: Slik kommer du på topp i Google v/Gunnar Bråthen  
Med mye godt innhold og gode linker danker du ut de fleste av konkurrentene dine. 
Spesielt dersom du følger noen enkle regler for hvordan du plasserer viktige søkeord.  
Les mer om Gunnnar Bråthen på: 
http://www.ledernytt.no/slik-slar-du-konkurrentene-dine-i-google.4651592.html 
 
14.40 – 15.00: BIBSYS og Google v/Jan Erik Garshol, BIBSYS  
Visste du at når du søker i Google Books så får du også treff fra BIBSYS' bibliotekbase? 
Du kan naturligvis også søke via BIBSYS Ask og via SRU. Jan Erik Garshol fra BIBSYS 
forteller mer om dette og hvordan du kan hente informasjon fra Bibliotekkatalogen.  
http://www.bibsys.no 
 
15.00 – 15.30: Google i skyene v/Ole Husby, Universitetsbiblioteket i Trondheim  
Google er mer enn søking. Alle kjenner vel til epost-tjenesten gmail. Har  
du først konto der, har du også tilgang til Google docs (tekstebehandling  
mm), Picasa (bildelagring og deling), Google Reader (nyhetsstrømleser),  
Blogspot (blogging) og mye mer. 
http://www.ntnu.no/ansatte/ole.husby 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