
Låna dig rik är ett samarbete mellan biblioteken i 
sydöstra Sverige. Genom riktade projekt försöker 
vi hitta nya arbetsformer med olika målgrupper. 
Med gemensamma värderingar som grund skapar 
sedan varje bibliotek ett antal olika aktiviteter som 
passar för de lokala förutsättningarna.

Digidel är ett nationellt projekt med målet att nå en 
halv miljon människor och få dem digitalt delaktiga. 
Målgruppen är personer över 16 år med ingen eller 
begränsad erfarenhet av datorer och Internet. 
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Datorerna har förändrat mycket i vårt samhälle. Och rätt använt 
innebär Internet fördelar för de allra flesta människor. Är du van att 
använda nätet får du stora möjligheter att använda den information 
som du hittar där.

På samma sätt är det en nackdel för den som saknar de grund- 
läggande kunskaperna eller tillgång till en uppkopplad dator. Därför 
har alla människor möjlighet att möta den digitala världen på biblio-
teket. Här finns datorer där du kan surfa, göra ärenden och skicka 
mail. 

Biblioteken samarbetar med det nationella projektet Digidel. Biblio-
teket kan hjälpa dig med en grundläggande kunskap. Och vi kan 
hjälpa dig att komma vidare – oavsett dina förkunskaper. För hos 
oss kan alla nyfikna bli rika!

Prova på datorn
Här får du som är nybörjare på datorn en möjlighet till 
grundläggande kunskap. Vi träffas individuellt eller i grupp 
under ca en timme. Du får prova att använda tangentbord 
och mus. Och kanske hinner vi även använda Internet.

Minicirkel
Passar dig som har grundläggande kunskaper och vill gå 
vidare. Här får du stöd och tips för hur du lär dig mer om 
datorn och Internet. Minicirklarna drivs i samarbete med ett 
eller flera studieförbund. 

Boka en dator
Du har möjlighet att boka en dator på biblioteket utan kost-
nad. Vill du vara säker på att någon dator finns ledig kan 
du boka in en tid. I mån av tid och möjlighet hjälper vi dig 
gärna att komma igång.

Vad händer på ditt bibliotek
Din kommun ansvarar för de lokala aktiviteter som genom-
förs på ditt bibliotek. Hör med biblioteken vilka möjligheter 
som finns i din kommun!


