Välkommen till invigningen av

Digidel Kristianstad
Fredag 15 oktober
Välkommen till den officiella invigningen av Digidel Kristianstad – ett digitalt lärcenter som
arbetar för att öka den digitala kunskapen och delaktigheten i samhället. Verksamheten drivs
av Biblioteken i Kristianstad / Kristianstads kommun.

Digidel-mässa

Invigning av Digidel Kristianstad

@ Kulturkvarteret/Stadsbiblioteket
Vi uppmärksammar eMedborgarveckan,
temadagen Digitalidag och invigningen av
Digidel Kristianstad med en mässa!

@ Stadsbiblioteket/Digidel Kristianstad
Vi inviger den nya verksamheten Digidel
Kristianstad! Ulrika Cedell och Lena Ohlsson
håller tal och klipper invigningsbandet.

Du kan till exempel testa digitala
hjälpmedel, få information om digitala
betaltjänster, ställa frågor om IT-säkerhet,
få hjälp med myndighetsärenden och
prova på VR och green screen.

Fredag 15 okt kl 17.30-18

Medarrangörer: Statens servicecenter, Rådrum, ABF,
NTI-gymnasiet, Surfgruppen, Mötesplatserna, SSF,
Omsorgsförvaltningen, Länsstyrelsen Skåne, Musik i Syd,
Folkuniversitetet, Svenska Bankföreningen,
Medborgarcenter, Medborgarskolan, Digitaliseringsoch IT-avdelningen m.fl.

Fredag 15 okt kl 14-18
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Digital kunskap åt alla!

Digital tsunami: VR, AR, AI… och AW!
Föreläsning med Katarina Gospic i Café & Bistro
@ Kulturkvarteret/Café & Bistro
Vi firar invigningen av Digidel Kristianstad
med Digidel-meny och afterwork-föreläsning.
Tänk dig att kunna förutse cancer innan
tumören uppstått, se till att val blir rakt
igenom demokratiska eller varför inte göra
oss koldioxidneutrala? Katarina Gospic,
hjärnforskare och entreprenör, framtidsspanar och diskuterar digitaliseringens
möjligheter utifrån sin bok Digital tsunami.
Mat och dryck
Café & Bistro håller öppet både innan och under
evenemanget samt en timme efter att föreläsningen
är slut. Beställ på plats eller boka bord i förväg på
cafebistro@kulturkvarteret.com eller 044 – 20 58 88.

Fredag 15 okt kl 18-19

Program
eMedborgarveckan 11-17 oktober
Digidel Kristianstad / Biblioteken i Kristianstad / Kulturkvarteret Kristianstad

eMedborgarveckan 11-17 oktober 2021

Är du säker på nätet?

Den nationella kampanjveckan eMedborgarveckan och temadagen Digitalidag har fokus på
insatser för att främja ökad digital delaktighet i samhället. Under veckan bjuder Digidel Kristianstad,
Biblioteken i Kristianstad, Kulturkvarteret Kristianstad och medarrangörer in till handledning, kurser,
föreläsningar och workshops på temat. Välkommen till eMedborgarveckan!

@ Stadsbiblioteket/Biblioteksscenen
Har du koll på hur du skapar säkra lösenord,
skyddar ditt konto från hackare och undviker
att bli utsatt för bedrägerier på internet? David
Jacoby, IT-säkerhetsexpert och aktuell i SVTserien ”Hackad”, delar med sig av sina bästa
tips och råd för att bli säkrare på internet.

Digital handledning

Tio appar som gör ditt liv enklare

@ Stadsbiblioteket/Digidel Kristianstad
Vi stöttar dig i din digitala vardag, handleder i
frågor om digital teknik och utforskar digitala
tjänster och verktyg tillsammans. Du kan även
boka tid för enskild digital handledning på andra
tider och platser. För fler drop in-tider och
bokning, se www.snokabibliotek.se.

@ Stadsbiblioteket/GH-rummet
Om du bara ska ha tio appar i din mobiltelefon,
då ska du ha de här! Johan Hansdorf, kursledare
på Medborgarskolan, guidar dig genom appdjungeln. Medarrangör: Medborgarskolan.

Måndag 11 okt kl 13-16
Tisdag 12 okt kl 10-13
Onsdag 13 okt kl 16-19
Torsdag 14 okt kl 13-16
Fredag 15 okt kl 10-13

Säkerhetskollen

Måndag 11 okt kl 14-15

Fråga en IT-tekniker

@ SNOKA-bibliotek (digitalt evenemang)
Paul Pintér, rådgivare på Säkerhetskollen,
svarar på frågor om IT-säkerhet via chatt eller
videosamtal. För länk till Säkerhetskollen, se
www.snokabibliotek.se. Medarrangör:
Säkerhetskollen/Stöldskyddsföreningen.

@ Stadsbiblioteket
Har du problem med din surfplatta? Undrar du hur
en router fungerar? Ta chansen att få hjälp, råd
och svar på dina frågor av Kristianstads kommuns
egna IT-tekniker. Medarrangör: Digitaliseringsoch IT-avdelningen/ Kristianstads kommun.

Måndag 11 okt kl 10-12
Tisdag 12 okt kl 14-16
Onsdag 13 okt kl 10-12
Torsdag 14 okt kl 16-18
Fredag 15 okt kl 14-18

Torsdag 14 okt kl 18-19.30

Genomskåda propaganda

Prova på green screen

@ Stadsbiblioteket/Bibliotekscenen
I de sociala medierna pågår ständiga försök att
få oss att tycka, tänka och agera på ett visst vis.
Jimmy Vulovic, journalist och propagandaforskare, föreläser om vikten av analys och
kritiskt tänkande i en digital tid. Medarrangör:
Folkuniversitetet/kursverksamheten vid Lunds
universitet.

@ Stadsbiblioteket/GH-rummet
Prova på att ta coola bilder med en green screen
och chroma key-teknik. Aktiviteten ingår i After
School och är för barn i årskurs 3-6. Anmälan till
044-13 67 10 eller afterschool@kristianstad.se.
Medarrangör: Aktivera Mera/Kristianstads
kommun.
Tisdag 12 okt kl 14.30-16.30

Onsdag 13 okt kl 18-19

Prova på TV-spel och VR
@ Stadsbiblioteket/GH-rummet
Var med och invig Digidel Kristianstads nya VRoch tv-spelskonsoler! Prova på olika spel på
storbild, snacka spel med personalen och kolla in
vilka spel som finns att låna på biblioteken.
Torsdag 14 okt kl 14-16

Prova på robotar

Tisdag 12 okt kl 10-12
Onsdag 13 okt kl 14-16

Pop up-bibliotek
@ Kristianstads- och Gamlegårdens centrum
Vi beger oss ut på gatorna med vår lådcykel för
att berätta om eMedborgarveckan och den nya
verksamheten Digidel Kristianstad.

@ Stadsbiblioteket/GH-rummet
Lär känna våra biblioteksrobotar! Programmera
en Blue Bot-dans, bygg ihop en mBot eller rita
en hinderbana till en Ozobot. Kanske vill du även
hälsa på vår sorteringsrobot, Tor?
Onsdag 13 okt kl 14-16

Måndag 11 okt 11-13
Onsdag 13 okt kl 11-13

GPS-quiz
Teknikjakten
@ SNOKA-bibliotek (digitalt evenemang)
Lär dig att använda digital teknik för att
hitta svar på olika frågor, lös mysteriet och
tävla om fina priser. För länk till Teknikjakten,
se www.snokabibliotek.se. Lycka till!

@ Kulturkvarteret/Stadsbiblioteket
Vem var Ada Lovelace? Vad är bitcoin för något?
Testa dina kunskaper i vår digitala tipspromenad
och tävla om fina priser! Tipspromenaden startar
på Bibliotekstorget (utomhus). Lycka till!
Måndag 11 okt - söndag 17 okt

Måndag 11 okt - söndag 17 okt

www.snokabibliotek.se

www.kulturkvarteret.com

