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eMedborgarveckan
Snart är det dags för årets nationella  
eMedborgarvecka som arrangeras av Digidel-
nätverket. I år hålls den 3-9 oktober 2016,  
samtidigt med Dyslexiveckan. 
Syftet med att de arrangeras parallellt är att 
poängtera att digitala tjänster och information 
ska kunna användas av alla och måste  
utformas utifrån det perspektivet.

Syftet med eMedborgarveckan är att:
• öka den digitala delaktigheten
• öka användningen av och kunskapen om e-tjänster 
• skapa ett tillfälle för dialog mellan e-tjänsteut- 
vecklare och användarna

En högaktuell fråga är också hur man ökar kunskapen om 
källkritik och om hur man kan söka och hantera informa-
tion på nätet. eMedborgarveckan kan vara en  
möjlighet för bibliotek att erbjuda aktiviteter  
kopplade till MIK (medie- och informationskunnighet) 
som till exempel föreläsningar, diskussioner eller  
särskild hjälp från bibliotekarier.

Vem är eMedborgare?
I Digidelnätverket menar vi att alla kan vara  
eMedborgare – oavsett land eller språk. När man kan an-
vända e-tjänster, internet och digitala forum och vägar för 
att hantera sin vardag, söka och använda information och 
göra sin röst hörd, är man  
eMedborgare. Att kunna vara digitalt delaktig är en 
demokratisk rättighet och den digitala kompetensen kan 
alltid utvecklas vidare.

Det är tredje året som eMedborgarveckan arrangeras och 
folkbibliotekens engagemang har en mycket stor del i att 
veckan uppmärksammas och lockar nya  
arrangörer och deltagare.

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. 
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2015 års eMedborgarvecka och vårens  
internationella kampanjvecka, Get Online Week, 
under en vecka ge användaren kunskap om den 
digitala infrastrukturen där Digidelnätverket var 
Sveriges samordnande arrangör för sjätte året, 
lockade många deltagare som talar andra språk 
än svenska. Många bibliotek erbjuder också 
språkstöd, medborgarguider och annan hjälp 
för personer med andra språk att hitta till och 
kunna använda offentlig service.
Det är inte nödvändigt att skapa stora nya  
arrangemang för denna nationella kampanj-
vecka. Det kan räcka med att lyfta fram det  
arbete biblioteken redan gör och den kompe-
tens man har, och marknadsföra de lite extra 
tillsammans med loggan för eMedborgar- 
veckan. Det är en möjlighet att visa biblioteks-
verksamhetens styrka och kompetens och ett 
tillfälle för bibliotek att ge och få draghjälp av 
varandra genom att delta tillsammans. Som 
vanligt är det den nationella gruppen i Digidel-
nätverket som arrangerar och samordnar kam-
panjveckan. Info om den finns också på Digidel-
sajten. 

Digidelnätverket har en Facebookgrupp med 
snart 700 medlemmar från många olika verk-
samheter: https://www.facebook.com/
groups/Digidelnatverket/?fref=ts 

Via http://digidel.se/emedborgarveckan/ kan 
man både anmäla sig och följa anmälningarna 
för att hitta samverkanspartners i sin omgivning. 

Logga i jpg-format att använda fritt finns http://
digidel.se/emedborgarveckan/kampanjma-
terial/  
Kampanjmaterial skickas med normalpost till alla 
som anmäler sig före 5 september.

Svensk biblioteksförening

Vår bibliotekssyn

Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som  
inspirerar till att ta del av det. Därmed ges 
människor möjlighet att använda sin demokra-
tiska 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 ange-
lägna 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 möjligheter. Det gör vi bland 
annat genom att verka för ändamålsenlig  
lagstiftning och finansiering och genom att 
sprida kunskap om bibliotekens verksamhet och 
effekter, till exempel genom faktamaterial,  
undersökningar och rapporter samt genom  
utdelning av bibliotekspriser. För att öka den 
biblioteksrelaterade forskningen delar vi årligen 
ut ett forskningsinitierande stöd för framta- 
gande av forskningsansökningar.

Välkommen som medlem!
Som medlem får du bland många andra 
förmåner möjlighet att delta i våra expert- 
nätverk. Fyll i medlemsansökan på vår 
webbplats.


