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Expertnätverket för de 
tekniska universitets-
biblioteken
Informationskompetens i arbetslivet
Vi kommer bland annat att gästas av Michael Fosmire och 
Margaret Phillips från Purdue University Library, West La-
fayette, Indiana. De kommer att framföra hur de jobbar med 
Engineering Information Literacy och leda oss i en work-
shop.
 
Datum: 20 januari 2021
Tid: 13.00–16.30
Plats: Zoom – länk skickas till anmälda deltagare senast 2 
dagar före träffen.

Program 20 januari 

13.00 Välkommen och allmän information

13.10 Presentation:  Workplace of Information Needs of 
Engineering and Technology Graduates: A Case Study on 
Two Continents.
Marco Schirone och Christina Johansson, Chalmers 

13.30 Frågor om presentationen

13.40 Kort paus

13.45  Introduktion: Margaret Phillips, Michael Fosmire 
and David Zwicky, Purdue University

13.50 Presentation: Information-Rich Engineering Design 
(I-RED) Model 
Michael Fosmire 

14.20 Kort paus

14.30 Workshop: Information Needs for Engineering 
Design 
Margaret Phillips, David Zwicky och Michael Fosmire

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 Wrap up

Anmälan

Anmäl dig via denna länk senast 11 januari:
Till anmälan

Du, eller din institution, måste vara medlem i 
Svensk biblioteksförening.

Kontaktperson:
Christina Johansson 
Christina.Johansson@chalmers.se 
031-772 3755 

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  
utveckling 
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 profe-
ssionella 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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