SNOKA-bibliotek är ett samarbete
mellan biblioteken i Skåne Nordost
(Bromölla, Hässleholm, Hörby,
Kristianstad, Osby, Östra Göinge)
och består av 34 fysiska samt ett digitalt
bibliotek. SNOKA står för Skåne NordOst
KAtalogen. Samarbetet innebär att alla
bibliotek har en gemensam webbplats
och bibliotekskatalog.
Betygsätt & Recensera
På webbplatsen kan du betygsätta och
recensera böcker, filmer, spel och musik.
Dina recensioner och betyg samlas under
Mina bidrag. Du måste välja ett Visningsnamn
när du recenserar - detta fungerar som din
signatur.

ditt digitala bibliotek

Som låntagare får du ett större utbud
av böcker, tidningar, musik och annat
material att låna på biblioteket. Oavsett
var du bor i de sex kommunerna ska
det fungera likadant och du kan låna,
återlämna och reservera på samtliga
SNOKA-bibliotek.

www.snokabibliotek.se

Låna e-böcker & e-ljudböcker
Du kan låna e-böcker och e-ljudböcker
direkt på webbplatsen. För att göra detta
loggar du in på Mina sidor.
Du kan välja mellan att läsa strömmande
eller att ladda ner e-boken. Du läser på din
telefon, surfplatta, läsplatta eller dator.
E-ljudböckerna kan du lyssna på
strömmande, vilket betyder att du behöver
vara uppkopplad till internet. Du kan också
ladda ned appen Biblio från Google Play
eller App Store. I appen kan du välja att
ladda ned e-ljudboken och lyssna utan att
vara uppkopplad – lyssna offline.

Välkommen till

Sök, beställ och låna om
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Tips & Nyheter

Alla evenemang i en kalender

Lika bra i mobil & surfplatta

Du kan låna 2 st e-böcker/e-ljudböcker
i veckan.
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Hitta på SNOKA-bibliotek

Låna om

Du tar dig runt på webbplatsen via
huvudmenyn längst upp på sidan.
När du klickar på menyn visas det
olika rubriker. Om du klickar på en rubrik
kommer du till den sidan. Där kan du se
sidans undersidor i menyn till höger.
Du kan alltid ta dig tillbaka till startsidan
genom att klicka på SNOKAbibliotek.
Längst ner i sidfoten finner du A-Ö, där
kan du hitta till alla sidor i bokstavsordning.

Du kan låna om dina lån genom att logga
in på Mina sidor. Välj sedan Mina lån.
Markera de böcker du vill låna om i rutorna
till vänster. För att markera alla böcker på en
gång kan du klicka i den första rutan. Klicka
sedan på Låna om för att genomföra omlånet. Går det inte att låna om står det Denna
titel/Dessa titlar gick inte att låna om.

Sök
Du söker efter medier genom att skriva in
till exempel titel eller författare i sökrutan
längst upp på sidan och därefter klicka på
förstoringsglaset. Om du klickar på
kugghjulet i sökrutan kommer du till sidan
för utökad sökning. Där kan du finjustera
din sökning och till exempel söka fram alla
bibliotekens böcker på ett visst språk eller
söka enbart på e-böcker.

Skaffa lånekort
Du kan skaffa ett lånekort genom att fylla i
ett formulär på SNOKA-bibliotek. Du hittar
formuläret under Tjänster i menyn. När du
har fyllt i alla uppgifter och godkänt
bibliotekens lånevillkor får du ett
elektroniskt lånekort. Det innebär att du
kan börja reservera böcker på ditt konto
på Mina sidor. För att kunna låna behöver
du besöka något av biblioteken och visa
legitimation för att få ditt riktiga lånekort.
Detta gäller även för e-böcker och
e-ljudböcker. Barn behöver målsmans
underskrift för att få ett eget lånekort.
Logga in
Om du har ett lånekort på något av
SNOKA-biblioteken kan du logga in på
Mina sidor. Det gör du genom att klicka
på hänglåset högst upp i högra hörnet.
Du kan logga in med ditt personnummer
eller lånekortsnummer samt din pinkod
som du får på biblioteket. När du är
inloggad på Mina sidor kan du se dina lån,
reservationer och låna om.

Fjärrlån, DVD, E-böcker och krävd media går
inte att låna om under Mina sidor. Kontakta
biblioteket om du behöver hjälp med något
av detta.
Reservera
För att reservera medier måste du vara
inloggad på Mina sidor. Sök upp den bok
du vill reservera. Klicka på knappen
Reservera när du har hittat boken.
Du kan se alla dina reserverade böcker
under Mina reservationer.
Du får ett meddelande via mejl, brev eller
SMS när din reserverade bok finns att
hämta på ditt valda biblioteket. Du väljer
vilket under Mina uppgifter.

