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Informationsförsörjning 
på arbetsplatsen
Välkommen till höstens nätverksträff med expert-
nätverket för specialbibliotek!  

Denna träff kommer att fokusera på intern informations- 
försörjning på arbetsplatsen snarare än externa brukares 
behov. Hur påverkas medarbetares informationsbehov och 
sökbeteenden av övergången till digitala arbetsplatser? Och 
vilka krav ställer det på specialbiblioteken – idag och i fram-
tiden? Vi kommer att få lyssna på Katriina Byström, profes-
sor i biblioteks- och informationsvetenskap, som forskar om 
”information management in the workplace”, se  
https://www.hioa.no/eng/employee/katby. Det kommer även 
att finnas tid för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Datum: 18 november 2019
Tid: 11.30–16.00
Plats: Kriminalvårdens huvudkontor, Slottsgatan 78, 601 80 
Norrköping.
Från Stockholm tar resan ca 70 minuter med snabbtåg, eller 
1,5-2 timmar med övriga tåg. Kriminalvårdens huvudkontor 
ligger 8 minuters promenad från stationen (500 m). OBS: Ta 
med legitimation för inpassering i Kriminalvårdens lokaler.

Program måndag 18 november

11.30 Lunch 

12.15 Visning av biblioteket och lokalerna 

13.15 Föreläsning med Katriina Byström, professor i 
biblioteks- och informationsvetenskap 
 
14.15 Diskussion

15.00 Fika och diskussion
 
15.45-16.00  Avslut 

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. 

https://www.hioa.no/eng/employee/katby
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Anmälan

Via nedan länk senast 8 november: 
https://forms.gle/iEF1mRQe8hKutUtu8

Först till kvarn (max antal deltagare är 30).

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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