
NGI-biblioteket, oktober 2020

Orientering for 
siste studieår om 
å bruke bibliotekets 
ressurser og tjenester



Vi skal se på dette 
1. Registrer deg som bruker i NGI-biblioteket!

2. Hva NGI-biblioteket består av:
A. Biblioteklokalet her på Kjørbokollen

NB: smitteverntiltakene nå pga. koronasituasjonen
B. NGIs nettbibliotek
C. Bibliotekaren 

3. Veiledning til å benytte nettbibliotekets 
ressurser for oppgavearbeidet/fagskriving
A. NGI-bibliotekets NETTSTEDSKART

• med oversikt og direkte tilgang til alt av ressurser og tjenester i e-biblioteket. 

B. Om punktene under 4. Veiledning og retningslinjer for oppgaveskriving
i e-biblioteket

C. Om bibliotekets tjenester i TOW («Tidemann On Web»; vår webtjeneste)
• om å søke i NGIs litteratursamling og bestille det du ønsker å låne. 

D. Ett konkret tips avslutningsvis for litteratursøking!

https://gestalt.no/bibliotek/
https://gestalt.no/bibliotek/nettstedskart-for-ngi-biblioteket/
https://gestalt.no/bibliotek/oppgaveskriving/
http://asp.bibliotekservice.no/gestalt/search.aspx


1. For å låne i NGI-biblioteket 
må du registrere deg hos oss

• Kom innom til biblioteket og registrer deg hos oss som 
bibliotekbruker hvis du ikke allerede har gjort det!

• Registrerte brukere kan logge seg inn på TOW («Tidemann On Web»), 
bibliotekets webtjeneste for å søke i vår litteratursamling 
• Som innlogget i TOW ser du dine lån i biblioteket og du 

kan enkelt selv forlenge lånetiden.👍

• Du kan også sende bestillinger online 
til biblioteket om medier du ønsker å låne.👍

→MERK: Brukernavn for innlogging på TOW 
vil være lik ditt studienummer på studiekortet. 
Det er lett å huske!😉👍

http://asp.bibliotekservice.no/gestalt/search.aspx
http://asp.bibliotekservice.no/gestalt/search.aspx


2. Hva «er» NGI-biblioteket? 

A. Det fysiske biblioteklokalet
• som er betjent tirsdager og fredager kl. 08.30–15.00

B. Det digitale nettbiblioteket
• tilgjengelig 24/7 på gestalt.no/bibliotek/

C. Bibliotekaren
• e-post bibliotek@gestalt.no, tlf. # 404 81 897 tirsdag/fredag kl. 08.30–15.00

Med disse tre som ramme er målsettingen 
å bistå deg i å utvide din faglige horisont! ☺

https://gestalt.no/bibliotek/
mailto:bibliotek@gestalt.no


A. NGI-biblioteket på Kjørbokollen
Vi har for utlån 

• Pensumlitteratur til alle studier – både bøkene og artikler i tidsskrifter.

• Et bredt utvalg av annen gestaltlitteratur samt relatert litteratur fra beslektede 
fagområder.

Vi veileder med
• Pensumlitteratur/pensumlistene og søk etter annen litteratur

• Å bruke NGIs digitale nettbibliotek, med alle studieressursene som finnes der

• Kildehenvisning og litteraturliste for oppgaveskriving og annet faglig arbeid

I biblioteket har vi PC for å søke i bibliotekets samling og plass for å lese og samtale. 
→ Du kan skrive ut fra bibliotekets PC-er for 2 kr. per side.

***

MERK ellers bibliotekets smittevernstiltak nå under korona før du besøker oss!

Benytt også 
litteratur 
herfra for 
oppgave-
arbeidet 
ditt! 

Klikk på lenken 
for å lese dem!

https://gestalt.no/bibliotek/
https://gestalt.no/smitteverntiltak-i-biblioteket/


B. NGI-bibliotekets hjemmeside er 
inngang til hele e-biblioteket vårt

✓E-biblioteket ligger under fanen «For studenter/ansatte» på NGIs nettside:

✓Bibliotekets NETTSTEDSKART på hjemmesiden gir oversikt og 
tilgang direkte til alt innhold i e-biblioteket.

✓Og via lenken ⇒ Søk i bibliotekets samling der, kommer du til TOW
(Tidemann on Web) som er bibliotekets webtjeneste til å søke i vår 
litteratursamling.

https://gestalt.no/bibliotek/
https://gestalt.no/
https://gestalt.no/bibliotek/nettstedskart-for-ngi-biblioteket/
http://asp.bibliotekservice.no/gestalt/search.aspx
http://asp.bibliotekservice.no/gestalt/search.aspx


Mer om e-biblioteket
• Våre nyeste bøker presenteres på hjemmesiden, og du kan lese mer om 

dem ved å følge lenke:

• Inngangene til e-bibliotekets innhold:
1. Om å låne ved NGI-biblioteket
2. Elektroniske litteraturressurser
3. Om Norsk Gestalttidsskrift – fagtidsskrift for gestaltterapi
4. Veiledning for oppgaveskriving og gjeldende retningslinjer v/NGI
5. Mulighet for supplementær læringsstøtte hos VID Diakonhjemmets bibliotek

https://gestalt.no/bibliotek/alt-om-lan-i-ngi-biblioteket/
https://gestalt.no/bibliotek/elektroniske-ressurser/
https://gestalt.no/bibliotek/norsk-gestalttidsskrift/
https://gestalt.no/bibliotek/oppgaveskriving/
https://gestalt.no/bibliotek/vid-diakonhjemmets-bibliotek/


Oppsummert
om NGIs e-bibliotek
• Hjemmesiden (gestalt.no/bibliotek)

med det vi har sett på:
➢ lenken ⇒ Søk i bibliotekets litteratursamling tar 

deg til TOW, websiden for samlingssøk, litteratur-
reservering og onlinebetjening av biblioteklån.

➢ Sjekk regelmessig her for ⇒ BIBLIOTEKNYTT

➢ Under lenken ⇒ OFTE STILTE SPØRSMÅL
er det svar på diverse du kan lure på.

➢ Bibliotekets åpningstider og 
vår kontaktinformasjon finner du HER

➢ E-bibliotekets fullstendige NETTSTEDSKART

➢ Inngang etter tema er her, til alt innhold 
i e-biblioteket

➢ Nederst på hjemmesiden kommer fortløpende
omtaler av bibliotekets nyeste bøker.

http://asp.bibliotekservice.no/gestalt/search.aspx
http://asp.bibliotekservice.no/gestalt/search.aspx
https://gestalt.no/bibliotek/biblioteknytt-og-viktig-informasjon/
https://gestalt.no/?page_id=10205&preview=true
https://gestalt.no/her-er-kontaktinformasjon-til-ngi-biblioteket/
https://gestalt.no/bibliotek/nettstedskart-for-ngi-biblioteket/


3. Veiledning til å benytte e-bibliotekets 
tjenester og ressurser for oppgavearbeidet

A. NGI-bibliotekets NETTSTEDSKART
• med oversikt og direkte tilgang til alt av ressurser og tjenester i e-biblioteket. 

B. Om punktene under 4. Veiledning og retningslinjer for oppgaveskriving
i e-biblioteket
• særlig aktuelt nå i studiets avslutningsår.

C. Om bibliotekets tjenester i TOW («Tidemann On Web»; vår webtjeneste)
• om å søke i NGIs litteratursamling og bestille det du ønsker å låne. 

D. Ett konkret tips avslutningsvis for litteratursøking!

https://gestalt.no/bibliotek/nettstedskart-for-ngi-biblioteket/
https://gestalt.no/bibliotek/oppgaveskriving/
http://asp.bibliotekservice.no/gestalt/search.aspx


1. INFORMASJON OM Å LÅNE VED NGI-BIBLIOTEKET
• Låneregler
• Registrer deg som bibliotekbruker
• Om TOW – bibliotekets webside for samlingssøk, litteraturreservering og onlinebetjening av lån:

• Litteratursøking
• Fornying av lån
• Reservering av medier du vil låne

• Presentasjoner med orientering og veiledning for å bruke biblioteket
• Om å låne og returnere medier utenom bibliotekets betjente åpningstid

2. ELEKTRONISKE LITTERATURRESSURSER
• NGIs tidsskriftsdatabase (krever innlogging på intranettet for tilgang)

• Norsk Gestalttidsskrift
• British Gestalt Journal
• Gestalt Review

• Open access – helt eller delvis. Se utfyllende informasjon HER om e-ressursene under:
• Norsk Gestalttidsskrift (de utgavene som er utsolgt i papirversjon)
• Fagmagasinet Gestalt
• Tidsskrift for Norsk Psykologforening
• Tidsskrift for Den norske legeforening
• Suicidologi
• International Journal of Psychotherapy
• Idunn – tidsskriftsbase på nett
• NOASP – Nordic Open Access Scholarly Publishing
• Helsebiblioteket.no
• Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle

3. OM NORSK GESTALTTIDSSKRIFT
• Tidsskriftets redaksjon
• Vil du skrive i Norsk Gestalttidsskrift?

• Tekstmal for artikler til tidsskriftet
• Om kildebruk og referanser i NGT

• Vil du abonnere på Norsk Gestalttidsskrift eller bestille enkeltnumre?
• E-tilgang til alle årganger av tidsskriftet (for abonnenter – passordbeskyttet)
• Open access til enkeltutgaver

4. VEILEDNING OG RETNINGSLINJER FOR OPPGAVESKRIVING
• Søk etter informasjon og relevante kilder
• Kildekritikk
• Retningslinjer for APA – referansestilen som benyttes ved NGI
• Skjema for Studenterklæring vedr. håndtering av eksamensoppgave
• Forsidemal for avsluttende eksamen

5. SUPPLEMENTÆR LÆRINGSSTØTTE HOS VID DIAKONHJEMMETS BIBLIOTEK

Se her for diverse aktuell 
litteratur med e-tilgang. 
I tidsskriftsdatabasen er 

bl.a. alle årganger av Norsk 
Gestalttidsskrift tilgjengelig 

elektronisk. ☺

Her er veiledning for litteratursøk og 
kildekritikk, referansehåndtering og 
litteraturliste ved oppgaveskriving.

Denne 
presenta-
sjonen er 
her!☺

Alt her er 
for opp-
gaveskriv-
inga!

Merk også tilbudet dere har her!

A. E-bibliotekets nettstedskart

https://gestalt.no/bibliotek/alt-om-lan-i-ngi-biblioteket/
https://gestalt.no/bibliotek/laneregler/
https://gestalt.no/bibliotek/a-soke-og-lane-i-ngi-biblioteket/registrer-deg-som-bruker-i-ngi-biblioteket/
https://gestalt.no/bibliotek/a-soke-og-lane-i-ngi-biblioteket/ngi-bibliotekets-sokeside/
https://gestalt.no/bibliotek/alt-om-lan-i-ngi-biblioteket/veiledning-i-bruk-av-tow/
https://gestalt.no/bibliotek/a-soke-og-lane-i-ngi-biblioteket/forlengelse-av-lanetiden/
https://gestalt.no/bibliotek/a-soke-og-lane-i-ngi-biblioteket/reservering-av-medier-du-onsker-a-lane/
https://gestalt.no/?page_id=10865&preview=true
https://gestalt.no/lan-eller-retur-utenom-apningstid/
https://gestalt.no/bibliotek/elektroniske-ressurser/
https://gestalt.no/bibliotek/fagartikler/ngis-tidsskriftsdatabase/
https://gestalt.no/bibliotek/elektroniske-ressurser/open-access/
https://gestalt.no/bibliotek/norsk-gestalttidsskrift/utgaver-tilgjengelig-i-fulltekst/
https://ngfo.no/magasinet-gestalt/
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?s=1
https://tidsskriftet.no/utgaver
https://www.journals.uio.no/index.php/suicidologi/issue/archive
http://www.ijp.org.uk/
https://www.idunn.no/
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/about
http://www.helsebiblioteket.no/
https://www.nb.no/search?mediatype=b%C3%B8ker
https://gestalt.no/bibliotek/norsk-gestalttidsskrift/
https://gestalt.no/bibliotek/norsk-gestalttidsskrift/norsk-gestalttidsskrifts-redaksjon/
https://gestalt.no/bibliotek/norsk-gestalttidsskrift/vil-du-skrive-i-norsk-gestalttidsskrift/
https://gestalt.no/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Tekstmal_for_artikler_28.9.2019_Liv.pdf
https://gestalt.no/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Kildeha%CC%8Andtering-og-litteraturreferanser_NGT_28.9.2019_Liv.pdf
https://gestalt.no/bibliotek/norsk-gestalttidsskrift/abonnere-pa-norsk-gestalttidsskrift/
https://gestalt.no/bibliotek/elektroniske-ressurser/ngis-tidsskriftsdatabase/
https://gestalt.no/bibliotek/norsk-gestalttidsskrift/utgaver-tilgjengelig-i-fulltekst/
https://gestalt.no/bibliotek/oppgaveskriving/
https://gestalt.no/bibliotek/oppgaveskriving/hvordan-soke/
https://gestalt.no/bibliotek/oppgaveskriving/kildekritikk/
https://gestalt.no/bibliotek/oppgaveskriving/retningslinjer-for-apa-referansestilen-som-brukes-ved-ngi/
https://gestalt.no/bibliotek/oppgaveskriving/skjema-for-studenterklaering-vedr-handtering-av-eksamensoppgave/
https://gestalt.no/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/Forsidemal-avsluttende-eksamen_NGI.docx
https://gestalt.no/bibliotek/vid-diakonhjemmets-bibliotek/
https://gestalt.no/bibliotek/elektroniske-ressurser/
http://asp.bibliotekservice.no/gestalt/search.aspx


B. Om punktene under «4. Veiledning og retnings-
linjer for oppgaveskriving» i e-biblioteket

Merk dette!

• Under er punktene i 
e-biblioteket knyttet 
til oppgaveskriving. 
Klikk på bildet for å 
følge kobling dit.

✓ I en akademisk oppgave skal du finne og bruke ulike kilder og 
kunnskap knyttet til din problemstilling. Det stilles krav til 
innhold, struktur, språk og korrekt bruk av kilder.

✓ Informasjonskompetanse er vesentlig for oppgaveskrivingen. 
Informasjonskompetanse handler om evne til å søke og finne 
informasjon, vurdere kilders kvalitet og relevans og å bruke 
informasjonen i egen kunnskapsutvikling.

Her er veiledning og 
retningslinjer for 
oppgavearbeidet

Bruk disse når 
oppgaven skal leveres

https://gestalt.no/bibliotek/oppgaveskriving/
https://gestalt.no/bibliotek/oppgaveskriving/


C. Om bibliotekets onlinetjenester i TOW
(«Tidemann On Web»; vår webtjeneste)

• Veiledning til å benytte TOW-tjenestene er under
e-bibliotekinngangen «1. Om å låne ved NGI-biblioteket»:

http://asp.bibliotekservice.no/gestalt/search.aspx
https://gestalt.no/bibliotek/alt-om-lan-i-ngi-biblioteket/
https://gestalt.no/bibliotek/alt-om-lan-i-ngi-biblioteket/


D. Ett konkret tips for litteratursøking 
til eksamensarbeidet 

1. Avgrens ditt søk i TOW (NGIs littera-
turdatabase) til Eksamensoppgaver:

2. Skriv så inn ditt emne i søkeruten 
«Emneord», f.eks. Varhet:

3. Oppgavene du får treff på vil om-
handle ditt emneord. Og å se på 
litteraturlistene i dem kan gi lesetips 
til ditt arbeid nå. 

Litteraturlister i tidligere 
eksamensoppgaver kan vise vei til 
aktuell litteratur å lese om for ditt 

emne eller tema nå! ☺

Eksamensoppgaver

Varhet

http://asp.bibliotekservice.no/gestalt/search.aspx

