
Hitta din nästa aktivitet i 
bibliotekskalendern!
Här ser du några av de återkom-
mande  aktiviteter som du kan delta i.  
Vi har något för alla åldrar och mycket mer  
än detta. Du hittar hela utbudet på  
gavle.se/gavlekalendern

eMedborgar- 
veckan 2022
Stadsbiblioteket Gävle

www.gavle.se/bibliotek

Under eMedborgarveckan sker insatser över hela Sverige för att främja ökad 
användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet för alla.  
Det arrangeras föreläsningar, kurser, minimässor och drop-in-tillfällen på 
flera hundra olika platser runt om i landet.  

Självklart deltar Gävle bibliotek! 
Välkommen till biblioteket under eMedborgarveckan och delta i föreläsningar,  
visning av Digitalt museum, digital handledning, digital grundkurs, och VR-test!

Kontakt 
Gävle Stadsbibliotek   026-17 96 00    stadsbiblioteket@gavle.se 
Claes Vallgren, programansvarig Stadsbiblioteket    076-518 95 03    claes_eric.vallgren@gavle.se
Lina Färdig, programansvarig närbiblioteken    076-518 97 20    lina.fardig@gavle.se



Digital grundkurs

Torsdag 13 oktober kl 14-16 Kom igång med 
din platta eller smartphone! Kursstart, träff 
1 av 4. Lär dig att använda din platta eller 
telefon för att surfa på internet, betala  
digitalt, strömma musik och film, med 
mera! 4 kursträffar.  
Datum: Torsdagar 13 oktober, 20 okt,  
27 okt, 10 november. Föranmälan krävs:  
Anmäl dig via epost till digitalstudio@gavle.se 
eller sms till 076 51 89 709.  
Plats: Programrummet

Prova på VR

Lördag 15 oktober 
kl 10-11.30 för barn, ca 9-14 år.  
kl 12.30-14 för unga, ca 15 år och uppåt. 
Kom och testa VR med oss! Vi testar några 
olika spel och upplevelser i Virtual Reality. 
Dropin.  
Plats: Programrummet

Digital handledning med gäst

Onsdag 12 oktober kl 13-15 Swedbank finns 
med på plats för att svara på frågor om 
dina digitala bankärenden! 
Plats: Programrummet 

Surfa säkert med Sven & Eva-Lena

Onsdag 12 oktober kl 15.15-16.15
Vad alla borde veta om vår nya digitala 
värld på webben. Vad ska man tänka på vad 
gäller BankID och Swish. Säkra lösenord. 
Varför man ska ha tvåfaktorsautentisering! 
Fingeravtrycksläsaren. Antivirusprogram. 
Hur man slänger känsliga papper. Förhindra 
att någon stjäl din adress. 

Program 10-15 oktober  
eMedborgarveckan

Föreläsning Jonathan Lundberg

Måndag 10 oktober kl 18-19
På 1920-talet beskrevs massmedierna som 
demokratins dödgrävare. På 2020-talet 
beskrivs de sociala medierna likadant. Där 
sprids hat, lögner och propaganda snabb-
are än någonsin förr.

Men när dagens historiker förklarar varför 
demokratin befann sig i kris för hundra år 
sedan pekar de inte främst på massmedi-
erna, utan snarare på ekonomiskt kaos, den 
stora depressionen.

Vad kommer morgondagens historiker att 
säga om vår tid? Följ med på en historisk 
odyssé, genom hundra år som formade 
internet. 

Jonathan Lundberg är journalist och förelä-
sare inriktad på internetkulturen och dess 
historia, extremism och konspirationste-
orier på nätet, teknikjättarnas makt och 
ansvar, sociala medier som politiska arenor.
Plats: Programrummet  

Länsmuseet lär dig söka i Digitalt Museum

Tisdag 11 oktober kl 15-17  Kom och få tips 
om hur du hittar ett foto från gatan där 
du växte upp, hur du söker fram gripande 

historier från förr, samt ta del av hur du kan 
bidra till framtidens historia. 
På Digitalt Museum finns en stor del av 
Sveriges museisamlingar – allt från föremål, 
till foton och inspelade intervjuer. Med Anna 
Larsdotter och Sofia Hedén, Länsmuseet 
Gävleborg. Plats: Programrummet

 

Jonathan Lundberg 

Sven Lidström

Välkommen till  
Digital studio!
Här kan du prova på, lära, skapa och 
uppleva, med hjälp av olika digitala 
verktyg och tjänster. 

Ta del av aktiviteter, workshops och 
 kurser eller kom på drop-in. Personal 
finns på plats för att svara på frågor, 
handleda och diskutera digital teknik.

Digital handledning 
Måndag 14-16.30

Tisdag 14-16.30

Fredag 12.30-14.30

Plats: Digital studio   

Vad man ska tänka på för att surfa säkrare. 
Exempel på lurendrejeri på webben.  

Sven Lidström som har lång erfarenhet 
inom IT-säkerhet tipsar om hur du undviker 
risker när du surfar på nätet. Konsument-
vägledare Eva-Lena Thunberg berättar vad 
du kan göra och hur du kan få hjälp om det 
ändå går snett. Plats: Programrummet. 

Mobilfoto för nybörjare 

Onsdag 12 oktober kl 12-12.45  
Med Sven Lidström. Vad är digitala bilder? 
Några enkla tips för att ta bättre bilder, 
bättre selfies och förbättra bilder du redan 
tagit. Se hur du kan använda några av de 
oftast missade kamerafunktionerna i din 
mobil. Plats: Programrummet

Digital handledning med gäst

Fredag 14 oktober 12.30-14.30 
Statens servicecenter i Gävle informerar om 
sina tjänster! De besöker digital handledning 
12.30-14.30 och är på plats på biblioteket 
under delar av dagen.
Plats: Stora programrummet


