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Nätverksträff: Tema  
informationssökning och 
omvärldsbevakning
Välkommen till vårens nätverksträff med expertnätverket 
för specialbibliotek!  

Vi kommer att få ta del av föreläsningar om hur omvärlds-
bevakning bedrivs i olika verksamheter samt hur biblioteket 
kan arbeta som en stödjande funktion i systematiska littera-
turöversikter. Tanken är att träffen ska vara givande både för 
dig som redan jobbar med detta själv och för dig som inte 
har börjat, men som är nyfiken och vill ha inspiration och 
tips. Det finns även tid för diskussion och erfarenhetsutbyte! 

Datum: 9 maj 2019
Tid: 13.00–16.00
Plats: Svensk biblioteksförenings kansli, Oxtorgsgränd 2 i 
centrala Stockholm. Promenad från Stockholm Central eller 
tunnelbana till T-banestation Hötorget, uppgång Sergelgatan 
– Malmskillnadsgatan.

Program torsdag 9 maj

13.00–13.10 Mötet inleds

13.10–13.40 Omvärldsbevakning på Trafikverket,  
Moniqa Norrgård

13.40–14.10 Informationssökning på Vitterhets- 
akademiens bibliotek, Ylva Schmidt och  
Annalena Cronemo 

14.15–14.40 Informationssökning på Uppsala 
universitetsbibliotek, Agnes Kotka

14.40–15.30 Fika med diskussioner kring omvärldsbe-
vakning och informationssökning 

15.30–15.50 Nytt från Svensk biblioteksförening,  
Katarina Wiberg

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 



Oxtorgsgränd 2
111 57 Stockholm
Tel växel: 08-545 132 30
info@svbib.se 
www.biblioteksforeningen.se 
facebook.com/Svbiblioteksforening
@SvBib

15.50–16.00 Avslutning
Anmälan

Via nedan länk senast 2 maj:
https://forms.gle/u9fAqwLsYBdsQSnC8

Först till kvarn (max antal deltagare är 40).

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktpersoner för nätverket:
Maria Grennall: 
maria.grennall@sprakochfolkminnen.se

Svensk biblioteksförening 

Vår bibliotekssyn 
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som inspi-
rerar till att ta del av det. Därmed ges människor 
möjlighet att använda sin demokratiska rättighet 
att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. 
Svensk biblioteksförening vill se en värld där alla 
människor har tillgång till bibliotek i livets olika 
skeenden. 

En pådrivare för bättre bibliotek 
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna 
bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra 
medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om 
bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att 
stärka bibliotekens förutsättningar och möjlig-
heter. 

Ett nav för engagemang och professionell ut-
veckling 
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för 
människor med engagemang i och intresse för 
att förklara, utveckla och agera för bibliotek. 
De främsta experterna på biblioteksverksamhet 
är våra medlemmar och vi stödjer deras profes-
sionella utveckling genom resestipendier, utveck-
lingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, 
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och 
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expert-
nätverk samlas landets främsta kompetens inom 
olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem! 
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