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livsplanlegging, og har kapitler om motivasjon, hukommelse, lesning, forelesninger,
gruppearbeid, skriftlig fremstilling og eksamen. 175 sider. NLA/Sand, 371.30281 G
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NLA/Sand, 371.30281 H
Wilhelmsen, L. S., og Manger, T. (2011). Effektiv læring: Råd til nye studenter (2. utg.).
Bergen: Fagbokforlaget. Boka gir tips om hukommelsesteknikker, tidsplanlegging,
effektiv lesning, notatteknikker, skrivevaner, arbeid i grupper og eksamensforberedelse.
Den er først og fremst beregnet på begynnerstudenter ved universiteter og høgskoler, men
kan også gi nyttige ideer til mer erfarne studenter. 110 sider. NLA/Sand, 378.17 W
Boka kan kjøpes i Studia bohandels butikker her i Bergen.
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Stein Mehren: Forvandlingens tegn i forandringens tider (1985)
Ord er ord for andre. Kan ord
forandre? Forandrer et ord noe som
helst? Nei, ord forandrer ikke.
Men ord forvandler mennesker
som forandrer verden. Og verden
forandres til godt og til ondt.
Så hør ordet: Å gi av sitt liv
til andre, det er vår eneste frihet.
Det eneste som forvandler verden.

