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Mitt barn får skaffa en PIN-kod till lånekortet. 
Med PIN-koden kan barnet:

använda Internet och förbinder
     sig att följa bibliotekets etiska regler*

låna i utlåningsmaskinerna
låna om och reservera medier via vår 
hemsida: www.linkoping.se/bibliotek

* Biblioteket tillåter inte sökning i
pornografiska, rasistiska eller vålds-
förhärligande texter och bilder. 

Målsmans  underskrift

•

•
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Med en personlig PIN-kod kan du:

Logga in på Internetdatorer
Boka datorplats, studierum och läsapparat
Se dina lån och göra omlån
Reservera medier, se din plats i

      reservationskön och avbeställa 
      reservationer.

Lämna inköpsförslag
Skapa minneslistor och skicka dem 

      via e-post.
Ansöka om fjärrlån

Du kan göra det här på bibliotekets katalog
som du hittar på www.linkoping.se/bibliotek

* Biblioteket tillåter inte sökning i pornografiska, rasis-
tiska eller vålds förhärligande texter och bilder. 

Din PIN-kod är (fyra siffror)......................
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