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Hej!

Här har vi försökt att samla en del 
av vad vi på biblioteket erbjuder.

Vi berättar om vår verksamhet och 
tipsar om böcker, filmer, evenemang, 

utställningar, med mera.

Håll gärna koll på vår evenemangskalender online:

Varmt välkommen!
Personalen på ditt bibliotek

pagang.info/sv/evenemangskalender/linkopings-bibliotek

http://pagang.info/sv/evenemangskalender/linkopings-bibliotek
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 Lite om oss
Vi vill ge alla en fri tillgång till information, kunskap och kultur. 
Vi vill också inspirera dig att ta del av det. 
Här ges människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att 
utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. 

Till att börja med!
Du hittar ett rikt urval olika medier på våra bibliotek. Sök gärna i vår digitala 
katalog - hemifrån eller på ditt bibliotek:
gotabiblioteken.se
Använd gärna våra läsplatser. Där har du vanligtvis både tillgång till eluttag 
och trådlöst nätverk. Om du inte har med dig dator, finns det också 
bokningsbara stationära datorer. 
Behöver du skriva ut eller kopiera? Inga problem! Vissa kopiatorer kan också 
scanna till en e-postadress.

Där det händer...
Linköpings stadsbibliotek har ett brett utbud av författarbesök, ut-
ställningar och föredrag. 

Ny i Sverige?
Kom till biblioteket för att studera svenska eller delta i aktiviteter för 
hela familjen! 
Här finns språkkurser, svensk grammatik och lättlästa böcker på svenska. 
Vi har också böcker på många olika språk, både för barn och vuxna. 
Kom gärna på våra sagostunder på många olika språk!

Östgötarummet
Intresserad av lokalhistoria? 
Här hittar du böcker, kartor och tidningar om Östergötland.

Läsa på olika sätt
Vi ger alla möjlighet att läsa!
Du kan läsa 

• lättläst 
• böcker med stor stil 
• böcker med tecken som stöd

Du kan också läsa med öronen på olika sätt! Fråga oss, så hjälper vi dig!

För de yngsta
På barnavdelningen finns någonting för alla förväntansfulla barn. 
Vi har sagostunder där de minsta barnen får sjunga, ramsa och upptäcka 
språket på ett lekfullt sätt. 
Det finns massor av böcker att uppleva! 

Barn
Tänk alla fantastiska världar och berättelser som döljer sig i böckerna! 
Kryp in i sagans värld och läs för varandra. 
Spana efter Bokmalen, den älskar skoj och att träffa nya vänner.
Vi har sagostunder på många olika språk och sätt. 
Vi har en saga för alla barn!

Il
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http://gotabiblioteken.se
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Minisar på bibblan 
Vi sjunger, ramsar och rimmar tillsammans.

Plats: Djungelrummet, 
Huvudbiblioteket

Tisdagar: 20/9, 18/10, 22/11
kl. 10.00

Barn 1-2 år och deras vuxna

Sagostunder 
Plats: Djungelrummet

Huvudbiblioteket

Udda veckor på torsdagar
kl. 14.30

Sagor för barn i åldern 3-5 år

Baby på bibblan 
Vi sjunger, ramsar och rimmar tillsammans.

Barn 0-1 år och deras vuxna

Plats: Djungelrummet, 
Huvudbiblioteket

Måndagar: 5/9, 10/10, 14/11
kl. 14.30

Arabiska, engelska, franska, grekiska, italienska, kinesiska, kurdiska/kurmanji, 
ryska, somaliska, spanska, tigrinja, tyska, ukrainska

Besök vår hemsida eller ditt närmaste bibliotek för 
aktuella tider!

Sagostunder 
på olika språk

Plats: Djungelrummet
Huvudbiblioteket

JOHANNELUNDS 
BIBLIOTEK

Sagor, rim och ramsor 
för barn ca 0-2 år

En torsdag i månaden: 
25/8, 22/9, 27/10, 24/11

kl. 11.00
Föranmälan:

 tfn 013-20 89 63 eller
 johannelund@linkoping.se

BERGA BIBLIOTEK
Kom på Onsdagsmys med 

din baby 0-12 månader! 
Onsdagar 14/9-7/12 

kl. 13.00-14.00 
Föranmälan: 

bokstart@linkoping.se

EKHOLMENS 
BIBLIOTEK

EKHOLMENS 
BIBLIOTEK

Sagostunder för barn 
3-5 år

Fredagar udda veckor
30/9 -  9/12

kl. 13.00-13.30

Babycafé
med din baby 0-18 mån

Vi läser pekböcker, ramsar, sjunger 
och fikar såklart!

Måndagar jämna veckor
19/9-12/12

kl. 10.00-12.00

mailto:%20johannelund%40linkoping.se?subject=
mailto:bokstart%40linkoping.se?subject=
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Unga
Kom till oss och läs eller lyssna på favoritboken! Ni kommer att 
vara omringade av mystiska varelser från världens alla böcker…

Är ni sugna på spännande författarbesök, skrivarverkstad, bokcirklar 
och bio på bibblan? Då är biblioteket det självklara valet. 

hang!
Hang - för dig mellan 9 och 12 år. 
Vi spelar brädspel, kollar på film, spelar tv-spel, testar 
VR, pysslar och quizar. Separat program kommer.
Ingen föranmälan men begränsat antal platser.

Udda veckor på torsdagar:
1/9, 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 och 8/12 
kl.15.30 - 17.00

JOHANNELUNDS BIBLIOTEK

Läs- och berättarcafé 
Kom och lyssna, och om du vill: 
läs högt ur en bok eller berätta!
Plats: Johannelunds bibliotek
En fredag i månaden: 
26/8, 30/9, 28/10, 25/11. Alltid kl. 15.00-16.00

BERGA BIBLIOTEK

Bokcafé 
Kom och prata böcker med oss! Vi tipsar varandra om bra böcker 
som vi har läst, fikar och har det trevligt. 
Föranmälan till 013-205172 eller bergabibliotek@linkoping.se
Drop-in i mån av plats.
En tisdag i månaden 6/9, 4/10, 1/11, 6/12. Alltid kl. 17.00-18.00

mailto:bergabibliotek%40linkoping.se?subject=
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Teknikhjälpen
Klicka med oss!

Få hjälp med din mobil, dator 
eller surfplatta 

Vi hjälper dig med dina frågor

Torsdagar kl 14.00 - 16.00

Torsdagar jämna veckor: 
Första tillfället: 22/9 Sista: 15/12  

kl. 14.00 - 16.00

En måndag i månaden 12/9, 10/10, 14/11, 12/12
kl.15.00 - 17.00

Tisdagar kl 14.00 - 16.00

EKHOLMENS BIBLIOTEK

JOHANNELUNDS BIBLIOTEK

LJUNGSBRO BIBLIOTEK

HUVUDBIBLIOTEKET
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Appen Legimus
Är det lättare att lyssna än att läsa text, då kan du använda Legimus! 
Med appen Legimus kan du läsa och lyssna på talböcker.

Det finns över 140.000 böcker i Legimus! Både för barn och vuxna, 
fakta och berättelser och på flera olika språk.

Du kan ladda ner talböckerna direkt till mobilen, surfplattan 
eller datorn. Kontakta biblioteket för mer information och för att 
få inloggning till Legimus.
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Linköpings Föreläsningsförening

Huvudbiblioteket, Scenen
Måndagar kl. 18.30

Terminskort 200 kr
Enstaka föreläsningar 50 kr
Ungdom under 18 år  10 kr
Biljetter säljs utanför lokalen från kl. 18.00

www.lkpgff.se

19/9  
Glömt och gömt i myllan!
Stads- och trädgårdsodling 
under århundraden
Karin Lindblad, arkeolog
Bildvisning

17/10  
Folkliga möbler – tradition 
och egenart
Johan Knutsson, professor i 
möbelkultur vid Malmstens 
Linköpings Universitet
Bildvisning

26/9  
Cybersäkerhet – för ett 
säkert samhälle
Leif Nixon, säkerhetschef hos 
Sectra Communications

24/10 
Alla dessa djäfla qvinnor
Anna Laestadius Larsson 
presenterar sin senaste 
historiska roman

3/10 
Är integration möjlig utan 
djup kunskap om det 
svenska samhället? 
– resultat från den nya rapporten 
Med migranternas röst, 2
Bi Puranen, forskare och 
generalsekreterare för World 
Values Survey

31/10 
Musik över gränserna
Att vara musiker i 1600- och 
1700-talets Europa
Torbjörn Köhl, kapellmästare

10/10 
Evert Taubes Himlajord
Johanna Broman Åkesson, 
fil.dr i musikvetenskap
Bildvisning

7/11 
På väg
Att leva som pilgrim i ett 
höghastighetssamhälle
Hans Erik Lindström, författare 
och präst

Augusti
Ellen Key och Theodor Adelswärd
- två fredskämpar
HUVUDBIBLIOTEKET
Torsdag 11/8, kl. 18.00, Scenen
Hör Viveca Adelswärd, professor emerita, 
berätta om deras brevväxling och fredsarbete.
Inträde 80 kr för medlemmar och 120 kr 
för icke medlemmar. I priset ingår te/kaffe 
och smörgås alternativt kaka.
Arr. av Ellen Key-sällskapet

Linköping Pride
ALLA BIBLIOTEK
31/8 - 2/9
En manifestation för ett jämlikt 
samhälle och för HBTQI-personers 
mänskliga rättigheter.
Mer info kommer på vår webb!
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“Jag ser underbara ting!” (Howard Carter)

Gå en bokhistorisk cirkel till hösten 2022!

Vi följer bokens historia genom exempel ur Stiftsbibliotekets 
samlingar.
Vi träffas en torsdagskväll per månad under hösten.
Inga förkunskaper krävs! 
Prel. start 29/9.

Gör en intresseanmälan i våra diskar eller via hemsidan.
Stiftsbiblioteket, Huvudbiblioteket

http://www.lkpgff.se
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September

SCIRA
HUVUDBIBLIOTEKET
Torsdag 8/9 kl. 18.00
SCIRAS årliga prisutdelning till 
barn och unga som deltagit i deras 
uppsatstävling.

Författarbesök med 
Åsa Liabäck
JOHANNELUNDS BIBLIOTEK
Måndag 5/9 kl 17.30
Författaren till böckerna 
I hjärtat av Ådala och Längtan 
över Ådala besöker Johannelunds 
bibliotek och berättar om sina böcker 
och författarskap. Föranmälan till: 
johannelund@linkoping.se eller 
013-20 89 63, drop-in i mån av plats

Guidad tur om Bergas historia
BERGA BIBLIOTEK
Tisdag 13/9 kl 17.30
Linköpings guideklubb håller en 
guidning om Berga. Vi börjar utanför 
slottet och får en rundtur i området. 
Föranmälan till: 
bergabibliotek@linkoping.se eller 
013-20 51 72, drop-in i mån av plats.

Debutantscen
HUVUDBIBLIOTEKET
Söndag 18/9 kl. 14.00 - 16.00
Vi bjuder in debutanter att i 
15 minuter få presentera sitt 
författarskap på scenen.
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Hur man blir sin egen fröodlare
HUVUDBIBLIOTEKET
Måndag 5/9 kl 18.00 Scenen
Marek Rolenec, FOBO Förbundet 
Organisk-Biologisk Odling, föreläser. 

E-bokens dag den 18/9 samt 
e-boksvecka 18/9 - 25/9
ALLA BIBLIOTEK
18/9 - 25/9
Mer info kommer!

Sandy Ceesay
HUVUDBIBLIOTEKET
Torsdag 29/9 kl. 18.30 
Sandy Harry Ceesay, född 1995, är dansare 
och scenkonstnär med examen från 
Amsterdams konstnärliga högskola (AHK) 
och medlem i skrivarkollektivet Qalam. 
Kärlekens exil är hans debutroman.

Obs! 
Missa inte vår öppna bokcirkel om 
Kärlekens exil 13 oktober, kl. 16.00!

Invigning Äppelhyllan för unga
HUVUDBIBLIOTEKET
Tisdag 27/9 kl. 13.00 
Nu har det äntligen blivit dags att fira vår nya Äppelhylla för unga!
I Äppelhyllan hittar du böcker med tecken i, böcker att känna på, böcker med                                       
kortare text och berättelser om unga som har olika funktionsnedsättningar.                                                
                                   Invigningen börjar med sång och musik på Scenen!
                                                                    Mer info kommer!

Foto: M
ärta Thisner

Bokmalsveckaecka
BERGA BIBLIOTEK
JOHANNELUNDS BIBLIOTEK
 26/9 - 30/9
Kom och träffa Bokmalen, skriv en 
bokmalssaga, leta gömda bokmalar  
och andra roliga aktiviteter på 
biblioteket! Håll utkik efter detaljerat 
program! Från ca 3 år

Ill. E
m

m
a H
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mailto:bergabibliotek%40linkoping.se?subject=
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Personalen tipsar!

Broderier (Frankrike, 2004)
Unga Claire upptäcker att hon är gravid och funderar på abort. 
Claire är en duktig brodös och får samtidigt chansen att jobba 
hos Madame Melikian som gör broderier åt modehusen i Paris. 
Claire försöker dölja sin hemlighet medan arbetet fortskrider 
och hennes och madame Melikians vänskap växer. Hur ska hon 
göra? En stillsam och vacker film om livets oväntade vändningar. 
Och med en massa fantastiska broderier förstås!
Anna, Bokbussen

The Comeback Trail (USA, 2020)
Producenten Max Barber är grovt skuldsatt efter hans senaste 
filmfiaskon. Med hans liv som insats bestämmer sig Max för 
att producera en ny film, där han ska försöka ta död på huvud-
rollen för att plocka ut försäkringspengarna, men det går inte 
riktigt som han tänkt sig.
Malin, Huvudbiblioteket

Pianisten (Frankrike/Tyskland, 2001)
Pianoläraren Erika Kohut lever ett förtryckt och begränsat 
liv tillsammans med sin mamma. Hon finner en ventil genom 
sin sexualitet. Filmen är en mästerlig djupdykning i psykets 
(mörkare) labyrinter. Isabelle Hupperts lysande gestaltning 
av Kohut visar att hon är en av de främsta skådespelarna 
idag. Sällan har ensamhet skildrats starkare.
Kim, Huvudbiblioteket

Oktober

Familjelördag
BERGA BIBLIOTEK
Lördag 1/10 kl. 12.00 - 15.00

Mats Jonsson
HUVUDBIBLIOTEKET
Torsdag 6/10 kl. 18.30
Aktuell med serieromanen 
När vi var samer.  
Som första serieroman någonsin 
nominerades den till Augustpriset 
i den skönlitterära kategorin.

Med stöd av
Garanterat bra böcker,
Kulturrådet

Dyslexiveckan
ALLA BIBLIOTEK
3/10 - 9/10

eMedborgarveckan
ALLA BIBLIOTEK
10/10 - 16/10
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Öppen bokcirkel: 
Sandy Ceesays Kärlekens exil
HUVUDBIBLIOTEKET
Torsdag 13/10, kl. 16.00

En sjöjungfru i Paris (Frankrike, 2020)
En säregen och vemodig film om omöjlig kärlek. En sångare 
träffar en skadad sjöjungfru och en kapplöpning börjar för att 
föra henne tillbaka till havet innan hon blir upptäckt eller någon 
av dem dör. Vackert foto och roliga miljöer.
Carin, Huvudbiblioteket

17

- fyra filmer för höstmyset
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Digital idag
HUVUDBIBLIOTEKET
Fredag 14/10
En temadag för att inspirera fler 
människor till att kunna och vilja 
vara med i den digitala utveck-
lingen. Mer info kommer!

Tannefors historia
JOHANNELUNDS BIBLIOTEK
Måndag 17/10 kl.17.30
En föreläsning om Tannefors historia 
med Tannefors Hembygdsförening  
Anmälan 013-20 89 63 eller 
johannelund@linkoping.se 
Drop-in i mån av plats.

Föreläsning om Berga slott 
BERGA BIBLIOTEK
Tisdag 18/10 kl. 17.30
Anita Löfgren Ek berättar om 
Berga slotts historia. 
Föranmälan till 
bergabibliotek@linkoping.se
eller 013-20 51 72
Drop-in i mån av plats.

Ingela Bendt
HUVUDBIBLIOTEKET
Torsdag 27/10 kl. 18.30 
Aktuell med Ruths garderob. 
Utifrån kläderna i Ruths 
garderob växer en bild fram 
av en framstående kvinnas 
liv i efterkrigstidens Sverige.

Bengt Pohjanen
HUVUDBIBLIOTEKET
Tisdag 25/10, kl. 18.30
Bengt Pohjanen är en aktiv debattör, 
krönikör och skribent på meänkieli, 
svenska och finska. 
Med stöd av Garanterat bra böcker.

31/10 - 4/11

Höstlov på Huvudbiblioteket! 
Måndag
kl. 13.00 - 15.30: Pyssel för barn 6- 9 år 
Utställning Väsen/Fantasymonster.

Tisdag
Speldag med DKV. Kom och prova VR och spela tv-spel. 
kl. 10.00 - 15.00: Seriebörsen kommer och visar Magic: the Gathering

Onsdag
Harry Potter-dag. 
kl. 13.00 - 16.00: Fenomenmagasinet har med sig levande djur

Torsdag
Berättarkväll med Karin Lundengård, från 12 år – mer info kommer!

Fredag 
kl. 10.00 - 11.30: Pyssel för barn 9-12 år, Filmdag.
Tävlingar pågår hela veckan!

mailto:johannelund%40linkoping.se%20?subject=
mailto:bergabibliotek%40linkoping.se?subject=
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I Digital kreativ verkstad (DKV) kan du låna 
utrustning för dina kreativa projekt inom 
ljud, film, foto, programmering, VR, 
digitalisering, med mera.

Det finns också en poddstudio och kraftfulla 
datorer för digital mediaproduktion.

På torsdagar kl 14-16 har vi dropin i DKV 
på Huvudbiblioteket.

Du behöver vara över 18 år för att 
låna hem utrustning. 
Vårdnadshavare lånar åt barn 
och unga.

Tipsa oss om aktiviteter, 
inspiratörer och 
föreläsare som du 
vill se i DKV!

Kontakta oss gärna 
E-post: dkv@linkoping.se 
Instagram: @digitalkreativverkstad

Låna, testa                    
    och lära!

Höstlov på bibblan!

Programmera med bluebots
EKHOLMENS BIBLIOTEK
Tisdag 1/11 kl. 10.00 - 13.00
Lär dig enkel programmering med 
bluebots och lite kluriga uppgifter! 
4-9 år. Drop-in.

Sagoyoga
EKHOLMENS BIBLIOTEK
Onsdag 2/11 kl. 13.00 - 13.30
Lev dig in i sagornas värld med 
yogarörelser. Istället för att endast 
lyssna på sagan så är vi med i den! 
6-12 år. 
Anmälan till:
ekholmen@linkoping.se

Spöktimmen
EKHOLMENS BIBLIOTEK
Torsdag 3/11 kl. 13.00 - 14.00
Kom och lyssna på spökhistorier! Ni 
får sedan prova på att skriva era egna 
läskiga berättelser. 7-12 år
Välkomna alla mysrysare! 
Anmälan till:
ekholmen@linkoping.se

Höstlov med tema fantasy
BERGA BIBLIOTEK
31/10 - 4/11
Tipspromenad och andra 
aktiviteter hela veckan. 

Pyssla på biblioteket: 
gör din egen drake! 
BERGA BIBLIOTEK
Onsdag 2/11 kl. 14.30 - 16.00
Drop-in.

Skriv din egen trollformel
BERGA BIBLIOTEK
Tisdag 1/11 kl. 14.30 - 16.00

Höstlov med tema Fantasy
JOHANNELUNDS BIBLIOTEK
31/10 - 4/11
Tipspromenad och pyssel, gör din 
egen drake, skriv din egen trollformel. 
Håll utkik efter detaljerat program!

Gör din egen trollstav
 BERGA BIBLIOTEK
   Måndag 31/10 
       kl. 14.30 - 16.00
         Drop-in.

Fenomenmagasinet
STUREFORS BIBLIOTEK
Måndag 31/10 kl. 13.00-16.00
Lär dig mer om djur och natur när 
Fenomenmagasinet presenterar 
olika arter på biblioteket.

mailto:dkv%40linkoping.se?subject=
mailto:ekholmen%40linkoping.se?subject=
mailto:ekholmen%40linkoping.se?subject=
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Lyssna på Litteraturpodden!
               Linköpings stadsbibliotek poddar om allt som har 
               med bibliotek att göra, böcker, kultur och minnen.

https://shows.acast.com/linkopings-stadsbibliotek/
episodes/litteraturpodden

November

Kom och fira Alfons Åberg med oss 14-18 november!
Varma hälsningar, 
Ditt närmaste bibliotek!

HÖSTENS BÖCKER
Bibliotekets personal tipsar dig om godbitar 

ur höstens bokutgivning

Måndag 14/11
kl 15.00 och kl. 18.30

Tisdag 15/11 
kl. 15.00

https://shows.acast.com/linkopings-stadsbibliotek/episodes/litteraturpodden
https://shows.acast.com/linkopings-stadsbibliotek/episodes/litteraturpodden
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Zanyar Adami
HUVUDBIBLIOTEKET
Torsdag 10/11 kl. 18.30

Zanyar har en bakgrund som 
prisbelönt tidningsmakare (Gringo) 
och filmskapare. 
Glaspojken är hans debutroman 
för vilken han nominerades till 
Adlibrispriset 2021.

Barnboksveckan
ALLA BIBLIOTEK
14/11 - 18/11
Fira Alfons Åberg 50 år 
under Barnboksveckan! 
Mer info kommer!

Linköping Game Week
HUVUDBIBLIOTEKET
Vecka 47
Biblioteket är värd för Learndelen 
av Linköping Game Week som är 
att lära sig om spel, av spel och 
följa spelandet genom hela livet. 
Det blir panelsamtal, chans att 
prova på att skapa ditt eget spel. 
Mer information kommer!

Familjelördag
BERGA BIBLIOTEK
Lördag 19/11 kl. 12.00 - 15.00

Julpyssel
STUREFORS BIBLIOTEK
Måndag 21/11 kl. 15.00 - 18.00
Pyssla in julen på biblioteket. Kanske 
blir det en fin julklapp? Drop-in!
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Bokbytarvecka
BERGA BIBLIOTEK
JOHANNELUNDS BIBLIOTEK
28/11 - 2/12
Vi byter böcker med varandra! Lämna 
in böcker du känner dig färdig med 
och få med dig nya hem. 
Även du som inte har några böcker 
hemma att byta med är välkommen 
att hämta ett par böcker.

Nina Wähä
HUVUDBIBLIOTEKET
Torsdag 17/11 kl. 18.30

Efter sitt stora genombrott med 
romanen Testamente återkommer 
nu Nina Wähä med en hyllning till 
filmkonsten med alla dess hjältar 
och skurkar. Babetta är en roman 
som bäst kan beskrivas som Persona 
möter Mr Ripley.
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Mäns våld mot kvinnor
HUVUDBIBLIOTEKET
Torsdag 24/11
Mer info kommer - håll koll på vår 
hemsida!
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December
Julmys med baby! 
EKHOLMENS BIBLIOTEK
Fredag 2/12 kl. 13.00 - 14.00
Välkomna på babysagostund 
med jultema! Vi bjuder på fika!
Anmälan till:
ekholmen@linkoping.se

Du prenumerar 
väl på vårt 
nyhetsbrev?

Nyheter, tips & inspiration, 
och intressanta teman!

                        Skanna QR-koden         
           eller besök vår      
         hemsida

 Lördag 10 december – kl 10.00 - 16.00
 Huvudbiblioteket

TellUs 
 bok- och berättarfestival

10-årsjubileum 2012-2022!
I år går TellUs bok- och berättarfestival av stapeln på självaste 
Nobeldagen. Det kommer vi givetvis att fira. Och det finns flera 
anledningar till festligheter. TellUs firar nämligen 10-årsjubilem. 

Det som började som en smått galen idé i det lilla har vuxit till att 
bli den största enskilda litteraturfesten i vår region och en av de 
största i hela Sverige.

Vi kommer som vanligt att bjuda på ett fullmatat och intressant 
scenprogram med författare och berättare från Sverige och övriga 
världen. 

I år har vi dessutom bestämt oss för att skapa en litterär julmarknad 
inomhus där de som besöker TellUs kan vandra runt bland traditionella 
torgstånd för att inhandla bokliga julklappar till nära och kära, ta 
en fika på TellUs-fiket och träffa gamla vänner och nya bekanta.

Varmt välkomna!

          Anna tipsar om Läsvänliga böcker!
                 Vi har fått en ny kategori böcker på biblioteket - Läsvänliga.

                    Böckerna är verkligen läsvänligt skrivna och har ett bra flyt i läsningen. 
                 De har enkel text med luftig layout. 
                    Du kommer fort in i handlingen och får ta del av hela berättelsen! 
                Det finns både bearbetningar av samtida/nutida romaner och klassiker.

Här är fyra tips från Anna på Huvudbiblioteket:
Godnatt Mr Tom av Michelle Magorian
Följ med William från Londons bakgård till Mr Tom på den engelska 
landsbygden, under andra världskriget. Fylls av känslor, rädsla, 
glädje, sorg och hopp.
Dvärgen av Pär Lagerkvist
Möt ondskan själv i Dvärgen, det enda Dvärgen blir glad av är krig, 
våld och mord. När kriget bryter ut blir ha lycklig.
1793 av Niklas Natt och Dag
Du befinner dig på Stockholms gator år 1793, hästhovar klapprar, 
en potta töms och ett lik hittas i sjön. Polispalten Mickel och juristen 
Cecil Winge börjar undersöka mordet.
Månsystern - Tiggys bok av Lucinda Riley
Läs Lucinda Rileys serie om de sju systrarna och upptäck deras 
hemligheter.

mailto:ekholmen%40linkoping.se?subject=
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Våra låneregler
BIBLIOTEKSKORT
Du kan ansöka om bibliotekskort via 
Götabiblioteken eller genom att kontakta 
ditt bibliotek. Du som vill skaffa biblio-
tekskort ska visa giltig legitimation när 
du besöker biblioteket. Det är kostnads-
fritt att skaffa ett bibliotekskort.

Till bibliotekskortet kopplas en per-
sonlig PIN-kod som ger dig möjlighet 
att reservera medier och se dina lån via 
Götabiblioteken. PIN-kod används ock-
så när du loggar in på våra datorer.

Anmäl förlorat bibliotekskort för att 
hindra att andra utnyttjar ditt kort. 
Anmäl också om du har ändrat e-post-
adress och telefonnummer. 

Slitna bibliotekskort ersätts utan avgift.
Förkommet bibliotekskort för vuxna 
ersätts med nytt à 10 kr 
Förkommet bibliotekskort för barn (6-18 
år) ersätts med nytt utan kostnad.

Bibliotekskort för barn och unga
Du ska ha fyllt 6 år för att få ett biblio-
tekskort. Fram till 18 års ålder är vård-
nadshavare ansvarig för sina barns lån 
och personuppgifter. 

Ansökan för bibliotekskort för barn 6-18 
år ska undertecknas av vårdnadshavare. 
Besök ditt bibliotek för att hämta en ansökan 
eller skriv ut från Götabiblioteken.

LÅNETID
Lånetiden är vanligtvis 28 dagar för alla 
medier. Datum för återlämning finns 
på ditt kvitto. Du kan också se återläm-
ningsdatum när du loggar in på Mina 
sidor på Götabiblioteken.

Undantag:
Korttidslån 10 dagar (ej omlån, går ej att 
reservera)
Medier som det är kö på 14 dagar
Årets tidskrifter 14 dagar
Spelfilm 14 dagar
TV-serier (box) 14 dagar
TV-spel 28 dagar, max 4 exemplar
Bokcirkelpåse 56 dagar (8 veckor)

Biblioteken erbjuder övertidsvarning via 
e-post eller sms innan lånetiden går ut.

LÅNA OM
Det går bra att låna om medier, men 
inte om det står andra låntagare på 
kö. Varje lån får lånas om tre gånger. 
Du kan låna om via Götabiblioteken 
eller genom att kontakta oss. 

ÅTERLÄMNING
Medier lånade på Götabiblioteken kan åter-
lämnas på alla folkbibliotek och bokbussar 
inom Östergötland och Tranås samt på 
Linköpings universitetsbibliotek. Gäller 
även fjärrlån.

RESERVATIONER
Du kan reservera medier via Götabiblio-
teken. Du kan även få hjälp av personalen 
på ditt bibliotek.

Det är gratis att reservera medier och du 
får ha max 10 reservationer samtidigt. 
Du har 6 arbetsdagar på dig att hämta 
din reservation. Du får meddelande 
från det bibliotek där du ska hämta din 
reservation.

Det finns möjlighet att fjärrlåna medier 
från övriga bibliotek i Sverige och från 
andra länder. Avgift kan tillkomma.

NU TAR VI BORT 
FÖRSENINGSAVGIFTERNA!
Biblioteken i Linköping, Finspång, 
Motala och Tranås tar på prov bort 
förseningsavgifterna under perioden 
16 maj 2022 till 16 maj 2023.  Samtidigt 
utökas antalet omlån till tre. 

Se till att vi har rätt telefonnummer till 
dig så du inte missar våra sms-påminnelser 
om försenade lån.

Om en lånetid gått ut och du inte 
återlämnat dina lånade medier får du 
påminnelser via sms. 

Efter tre veckor spärras ditt biblioteks-
konto för nya lån. Spärren tas automa-
tiskt bort när lånen återlämnas. Är det 
du lånat försvunnet blir du ersättnings-
skyldig.

Avgifter för medier som inte återlämnas 
eller är skadade/förstörda:

Vuxenbok 300 kr
Barnbok 100 kr
Pocketbok 100 kr
Ljudbok, vuxen 300 kr
Ljudbok, barn 100 kr
Musik-cd 150 kr
Tidskrift, per nummer 50 kr
Tv-spel och spelfilm 400 kr
Dyr och svårersättlig media - anskaffnings-
värdet

ANSVAR – LÅN OCH 
DATORANVÄNDNING
Bibliotekskortet är en personlig 
värdehandling. 

Du är ansvarig för alla dina lån, 
beställningar av medier och bokningar 
av datorer som sker via bibliotekskortet 
samt användning av våra datorer.

Regler för användning av våra datorer 
finns på bibliotekets hemsida. 

Medier som skadas eller inte åter-
lämnas är du skyldig att betala. Även 
det som är betalt tillhör fortfarande 
biblioteket. 

För lån och användning av material 
i forskarsalen gäller särskilda regler. 

Du måste ha fyllt 15 år för att låna 
TV-spel och film. Vårdnadshavare 
ansvarar för sina barns lån tills de är 
myndiga, 18 år.
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Många språk 

 Låna 

TV-spel

Utskrifter

Bokhallen, Huvudbiblioteket

Våra bibliotek!

Kontaktuppgifter och öppettider 
finns på vår hemsida!

Agora, Skäggetorp
Berga bibliotek
Bokbussen
Ekholmens bibliotek
Huvudbiblioteket
Johannelunds bibliotek

Lambohovs bibliotek
Linghems bibliotek
Ljungsbro bibliotek
Malmslätts bibliotek
Ryds bibliotek
Sturefors bibliotek

https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/bibliotek/oppettider/


På Gång - Evenemangskalender
pagang.info/sv/evenemangskalender/linkopings-bibliotek

Facebook
facebook.com/linkopingsstadsbibliotek 

facebook.com/ljungsbrobibliotek

Instagram
@linkopingsstadsbibliotek

@bergabibliotek
@bokbuzzen

@digitalkreativverkstad
@ljungsbrobibliotek
@stiftsbib_treasures

Vår hemsida
linkoping.se/uppleva-och-gora/bibliotek/

Götabiblioteken
gotabiblioteken.se

Podd
shows.acast.com/linkopings-stadsbibliotek

Kundtjänst 013-20 66 01
stadsbiblioteket@linkoping.se

http://pagang.info/sv/evenemangskalender/linkopings-bibliotek
https://sv-se.facebook.com/linkopingsstadsbibliotek/
https://sv-se.facebook.com/ljungsbrobibliotek/
https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/bibliotek/
http://gotabiblioteken.se
http://shows.acast.com/linkopings-stadsbibliotek
mailto:stadsbiblioteket%40linkoping.se?subject=

