UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinske fakultet

Klinisk institutt 2
Institutt for biomedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Klinisk institutt 1
Institutt for klinisk odontologi

Referanse

Dato

2019/1806-EIDA

04.03.2019

Informasjon til emneansvarlige om digitale litteraturlister
Universitetet i Bergen innfører våren 2019 et system for digitale litteraturlister kalt Leganto
ved alle fakultetene. Systemet er i større grad enn dagens ordning integrert mot
Universitetsbibliotekets digitale ressurser, og erstatter dagens løsninger for vedlikehold av
lister i Mitt UiB, Litteraturkiosken og Akademika.
Omleggingen medfører at fra og med høstsemesteret 2019 skal alle litteraturlister ved UiB
opprettes og publiseres via Leganto. Fristen for dette arbeidet er 2. mai 2019.
Vedlagte brev inneholder innloggingsinformasjon, brukerveiledning og en liste over
kurs/arbeidsstuer for emneansvarlige, med påmeldingslenke. Vi vil særlig rette
oppmerksomheten mot arbeidsstue i Bibliotek for medisin (BB-bygget) onsdag 3. april og
oppfordrer så mange så mulig om å melde seg på en av arbeidsstuene.
Vi ber om at denne informasjonen spres til alle emneansvarlige ved instituttene.
Vennlig hilsen
Ørjan Leren
seksjonssjef

Eirik Dalheim
seniorrådgiver

Vedlegg: Informasjon om Leganto
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Innføring av Leganto, system for digitale litteraturlister
Til emneansvarlige ved UiB
(The information is available in English below)
UiB har anskaffet et system for digitale litteraturlister, Leganto. Slike systemer kommer nå for
hele sektoren, og målet er økt kvalitet, tilgjengelighet og mer effektive arbeidsprosesser. Les
mer om systemet i denne nyhetssaken på ansattsidene.
Systemet erstatter dagens løsning for:
 Opplasting av litteraturlister i Mitt UiB
 Innmelding av referanser til Litteraturkiosken
 Innmelding av referanser til Akademika
I høst ble systemet implementert ved tre fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet, Det psykologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, slik at
litteraturlistene for emner ved disse fakultetene ble publisert i Leganto vårsemesteret 2019.
I vår skal systemet implementeres på hele UiB. Fristen for å lage og levere litteraturlister i
Leganto er 2. mai 2019, slik at de kan behandles/klargjøres av biblioteket før endelig
publisering for studentene i Mitt UiB innen den sentrale fristen 1. juni.
Pålogging
Logg inn i Leganto med Feide.
Brukerveiledning
Vi har laget en brukerveiledning på Mitt UiB, som viser hvordan du går fram. Dersom du
følger denne sjekklisten ser du steg for steg hvordan du lager, redigerer og deretter sender
litteraturlisten til biblioteket.
Alle ressurser legges i den samme listen i Leganto. Systemet er tilrettelagt for så godt som
alle typer materiale (artikler og kapitler til Litteraturkiosken, film-/lydklipp osv.).
Se arbeidsflyten, og en demonstrasjonsvideo for hvordan systemet brukes.
Har du spørsmål? Send en e-post til littlistesystem@uib.no
Workshops - få ferdigstilt en liste
Vi arrangerer workshops for de som ønsker veiledning. Normalt sett vil man kunne ferdigstille
en liste i løpet av en workshop (med mindre man har svært mange referanser).
Velg mellom følgende datoer
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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Mandag 25. mars klokka 12.00-14.00 (engelsk)
Datalab 1003, Realfagbygget (Allégaten 41)



Torsdag 28. mars klokka 13.00-15.00 (norsk)
Undervisningsrom 121 Boktårn, Bibliotek for humaniora (Haakon Sheteligs plass 7)



Tirsdag 2. april klokka 09.00-11.00 (norsk)
Undervisningsrommet, Bibliotek for juridiske fag (Magnus Lagabøtes plass 1)



Onsdag 3. april klokka 12.00-14.00 (engelsk)
Kursrommet, Bibliotek for medisin (Jonas Lies vei 91)

Påmeldingsskjema finner dere her.

Med vennlig hilsen
Christen Soleim
avdelingsdirektør
Studieadministrativ avdeling

Maria-Carme Torras
avdelingsdirektør
Universitetsbiblioteket
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English version
Implementation of Leganto, system for digital reading lists
To the course instructors at UiB
University of Bergen has recently acquired a system for digital reading lists, Leganto.
Systems like this are implemented throughout the sector, and the aim is to achieve increased
quality and availability, and an efficient workflow. Read more about the system in this news
story.
The system replaces the current solution for:
 Uploading of reading lists to Mitt UiB
 Reporting references to Litteraturkiosken
 Reporting references to Akademika
This autumn the system was implemented at three faculties, the Faculty of Mathematics and
Natural Sciences, the Faculty of Psychology and the Faculty of Social Sciences, with reading
lists in Leganto for the spring semester 2019.
This spring the system will be implemented for all of the faculties of UiB. The deadline for
making and submitting reading lists in Leganto is May 2nd. The library will process the lists
before final publishing deadline on June 1th. The students will get access from the course in
Mitt UiB.
Log in
Log into Leganto by using your FEIDE id.
User guide
We have made a user guide on Mitt UiB. Follow this check list that shows how to make, edit
and then send the reading list to the library.
All resources are included in the same list in Leganto. The system is well accommodated for
almost all types of material (articles, chapters for Litteraturkiosken, film/sound clips etc).
See the workflow, and watch a video on how to use the system.
Do you have any questions? Please email us: littlistesystem@uib.no
Workshops
We will arrange workshops for course instructors who want guidance. We think that you will
be able to complete a list during a workshop (unless you have very many references).
Choose between the following dates
 Monday March 25th at 12 a.m. to 2 p.m. (English)
Datalab 1003, Realfagbygget (Allégaten 41)


Thursday March 28th at 1 p.m. to 3 p.m. (Norwegian)
Undervisningsrom 121 Boktårn, Arts and Humanities Library (Haakon Sheteligs plass
7)



Tuesday April 2nd at 9 a.m. to 11 a.m. (Norwegian)
Education room, Law Library (Magnus Lagabøtes plass 1)
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Wednesday April 3rd at 12 a.m. to 2 p.m. (English)
Education PC lab, Medical Library (Jonas Lies vei 91)

You can find the registration form for the workshops here.

Best regards,
Christen Soleim
Deputy Director General
Division of Student Affairs

Maria-Carme Torras
Deputy Director General
University of Bergen Library

