
Använda Götabibliotekens e-tjänster 
Götabiblioteken är ett samarbete mellan de tretton Östgötakommunerna, Tranås kommun och 
Regionbibliotek Östergötland. Med ett konto hos Götabiblioteken får du tillgång till cirka 1,5 miljoner 
böcker, ljudböcker, talböcker, e-medier, filmer, spel, tidningar och databaser med miljontals musik och 
tidningsartiklar. Bara att reservera och hämta på ditt bibliotek! Oavsett var lånen är gjorda kan de 
lämnas på valfritt bibliotek inom Götabiblioteken. 

Ny låntagare  
Fyll i formuläret på bibliotekets hemsida för att ansöka om bibliotekskort. Du kan använda våra tjänster 
direkt efter det att du läst och godkänt våra lånevillkor och klickat Skicka. Du kan exempelvis reservera 
media på hemsidan. 
För att kunna utnyttja våra tjänster fullt ut krävs dock att du besöker ditt närmsta bibliotek och hämtar 
ut ett bibliotekskort. Ta med legitimation!  

Användarnamn 
Om du har lånekort och pinkod kan du skapa ett användarnamn, länk finns längst upp till höger på varje 
sida. Med ett användarnamn kan du spara intressanta titlar i en minneslista, spara sökningar och få 
besked om när nya titlar kommer, sätta betyg på, recensera och diskutera alla våra media. Du får helt 
enkelt tillgång till fler och bra funktioner på vår hemsida! 

Låna om 
• Logga in med lånekort/personnummer och PIN-kod. 
• Klicka på Mina lån/låna om. 
• Markera vilka titlar som du vill låna om och klicka därefter på länken Låna om. Du får en  

bekräftelse på att lånet förnyats och information om nytt återlämningsdatum. 
• Om någon av titlarna trots allt inte går att låna om visas detta med ett meddelande om   

orsaken. 

Betala övertidsavgift 
Under Mina sidor kan du också sköta eventuella skulder. 
Lånekortsnummer, e-postadress, PIN-kod och VISA eller Mastercard är vad som behövs. 

Söka i katalogen 
• Gå in på www.gotabiblioteken.se. 
• Sökrutan högst upp på sidan kan du leta efter böcker, filmer, musik mm. 
• I sökrutan skriver du in det du letar efter. Det kan vara en titel, en författare eller ett ämne. Skriv in ett 

eller flera sökord. Du får automatiskt förslag på sökningar under rutan. Är du osäker på stavning kan 
du använda en stjärna (*) som hjälp. Då letar du efter allting som börjar på det ordet, t ex söker Lind* 
efter både Lindgren och Lindberg. 

• Klicka på Sök. Sökresultatet visas som en träfflista i mitten på sidan. 

Avancerad sökning hittar du under länken Flera sökalternativ, under sökrutan längst upp. Där kan du 
kombinera en sökning, välja Utökad sökning eller Bläddra ämnesvis.
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Minneslista 
Du kan spara titlar i en Minneslista genom att klicka på Lägg i minneslista. För att spara en 
Minneslista till nästa gång du använder datorn behöver du skapa ett användarnamn. Du hittar sedan 
din Minneslista i vänsterkolumnen på träfflistan eller titelsidan. Från din minneslista kan du samtidigt 
reservera flera titlar. 

Titelinformation 
Klicka på en titel i träfflistan för att få mer information.  
• Du kan se var titeln finns och om den finns att låna. 
• Välj i listan under Här finns titeln. Klicka på  

plustecknet eller på en kommun för att se vilka bibliotek på 
den orten som har titeln.  

• Om titeln finns att låna står det med grön text Inne. Var den 
är placerad ser du under Placering: Hylla: 

• Om titeln är utlånad visas texten Inte inne eller Försenad 
med röd text. Du ser också vilket datum den ska komma 
tillbaka. 

Reservera 
Om titeln är utlånad kan du reservera den. Du kan också reservera sådant som finns inne. Det är gratis 
att reservera. För att göra en reservation måste du vara inloggad.  
Vid reservationen väljer du på vilket bibliotek du vill hämta det reserverade. Du kan också efter att du 
loggat in under Mina uppgifter välja att ha ett förvalt hämtställe. Då kommer dina reservationer 
automatiskt till ditt valda bibliotek. Du får besked från biblioteket när den finns att hämta. 

Fjärrlån 
Götabiblioteken beställer böcker och tidskriftsartiklar från andra bibliotek, om materialet inte finns på 
något av Götabiblioteken. Fjärrlåneformuläret kommer du åt när du logga in på Mina sidor och klickat 
Fjärrlåneansökan under A-Ö.  

Inköpsförslag 
Finns inte det du söker på Götabiblioteken kan du skicka ett inköpsförslag. Böcker som getts ut under 
de senaste åren försöker biblioteken köpa in. Om du har loggat in på Mina sidor kan du lämna 
inköpsförslag. 
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