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Pappas appar
TID: måndag 7 oktober kl. 13.
PLATS: Stadsbiblioteket, Hörsalen.
Daniel Wieselberg som grundat 
och driver den populära webbsi-
dan Pappas appar vägleder 
oss till bra, roliga och lärorika 
appar för barn.

IT-drop in
TID: måndag 7 oktober kl. 15–16.
PLATS: Stadsbiblioteket, Foajén.
Vill du lära dig att ladda ner 
e-böcker, bli delaktig i sociala 
medier, använda youtube eller 
kanske kunna ringa dina släktingar 
på Skype eller WhatsApp? Personal 
från biblioteket svarar på frågor i 
foajén.

Konsumentrådgivning
TID: tisdag 8 oktober kl. 11.
PLATS: Stadsbiblioteket, Hörsalen.
Hur handlar vi säkert på webben? 
Konsumentvägledare från kontakt-
center i Södertälje ger handfasta 
tips om hur du handlar säkert på 
nätet. 

Appen Naturkartan
TID: tisdag 8 oktober kl. 12.
PLATS: Stadsbiblioteket, Hörsalen.
Nu kan du upptäcka nya vand-
ringsleder i Södertälje och hela 
Sverige med hjälp av telefonen. Låt 
dig inspireras av den nya appen 
Naturkartan och få tips om vand-
ringsleder.

Digital detoxing och digitali-
seringens konsekvenser 
TID: tisdag 8 oktober kl. 13–14.
PLATS: Stadsbiblioteket, Hörsalen.
Forskaren Claes Thorén, univer-
sitetslektor vid Institutionen för 
informatik och media på Uppsala 
Universitet, problematiserar be-
greppet digitalisering och tar upp 
fördelar och nackdelar med våra 
digitala liv.

Expertlunch 
Övervakningssamhället
TID: torsdag 10 oktober kl. 12–12.45.
PLATS: Stadsbiblioteket, Nova
Susanne Wigorts Yngvesson är 
professor i etik vid Teologiska hög-
skolan i Stockholm och författare 
till boken Övervakad.  I det digitala 
samhället kartläggs människors liv 
in i minsta detalj. Hur påverkar det 

Årets digitala vecka är fullspäckad med olika 

aktiviteter för dig som vill lära dig mer om 

digitala möjligheter. Föreläsningar, Storyspot, 

appar, workshop och mycket mer.



oss? Hämta fribiljett på biblioteket 
för att säkra din plats i förväg.

Ungas utsatthet på nätet 
TID: torsdag 10 oktober kl. 18–19.
PLATS: Stadsbiblioteket, Hörsalen.
Oliver Stenvall från Södertäljejour-
erna föreläser om unga och nätet. 
Är internet en arena utan riktiga 
spelregler? Finns det någon nät-
etikett och vad är det egentligen 
som är tillåtet?

Lär dig svenska online 
TID:  fredag 11 oktober kl. 12.
PLATS: Stadsbiblioteket, Hörsalen.
Vet du att du kan lära dig svenska 
med hjälp av en språkapp? 
Niss Jonas Carlsson från den ideella 
föreningen Språkkraft tipsar om bra 
appar och strategier för dig som vill 
lära dig, eller lära ut, svenska.

Södertäljes nya 
berättelse-app 
TID: fredag 11 oktober kl. 13.
PLATS: Stadsbiblioteket, Hörsalen.
Nu kan du ta med dig Södertäljes 
historia i mobilen! Personal från 
Södertäljebyrån berättar om appen 
Storyspot, en audioapp som samlar 

spännande historier om platser. 
Det går också bra att dela med sig 
av sina egna Södertäljeberättelser.

Fler program kan ha tillkommit i 
sista minuten. Titta in på webb- 
platsen bibliotek.sodertalje.se för 
de senaste uppdateringarna.

Digitala veckan arrangeras i 
samarbete med Folkuniversitetet.

Foto: Pixabay.com cc

Välkommen till ditt digitala 
bibliotek. Här hittar du allt 
som finns att låna. Du kan 
låna om, reservera titlar och 
se din lånetid. 
På webbplatsen ser du också 
allt annat som biblioteken 
i Södertälje erbjuder.

bibliotek.sodertalje.se
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Stadsbiblioteket: Storgatan 15, Södertälje centrum
Webbplats: bibliotek.sodertalje.se 
Facebook och Instagram: @biblioteksodertalje
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Appar med möjligheter
TID: onsdag 9 oktober kl. 13–17.
PLATS: Stadsbiblioteket, Dyslexi-
hörnan. 
Ulrika Ekman från Dyslexiförbundet 
visar appar som kan vara till hjälp 
för dyslektiker, både i skolan och i 
arbetslivet. Du får pröva appar för 
översättning, uppläsning av text, 
rättstavning med mera. Ta med 
din egen smartphone eller surf-
platta.  

Drop-in för registrering av 
konto i Legimus 
TID: onsdag 9 oktober och torsdag 
10 oktober kl. 13.30–17.
PLATS: Stadsbiblioteket, Dyslexi-
hörnan. 
Du som har en läsnedsättning kan 
få tillgång till Legimus som är det 
digitala biblioteket för talböcker. 
Välkommen att registrera ett konto 
hos en bibliotekarie. Vuxna behöver 
ta med sig legitimation. Om du är 
under arton år behöver en måls-
man, med legitimation, följa med 
dig. Registreringen tar cirka tjugo 
minuter. Väntetid kan förekomma.

Digitalt under Europeiska Dyslexiveckan

Dyslexidag med dikter
TID: torsdag 10 oktober kl. 13.30–17.
PLATS: Stadsbiblioteket, Dyslexi- 
hörnan.
Besök bibliotekarien Ann, som läser 
en dikt för dig. Ann berättar också 
om hur biblioteket kan hjälpa dys-
lektiker. Du kan testa appen Legimus 
och olika sorters talboksspelare.
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