Faktablad

Talboken kommer
Vad är Talboken kommer?
Talboken kommer, TBK, är en tjänst från MTM där
kommunbibliotek förmedlar talböcker via internet
till IT-ovana låntagare. Tjänsten innebär att biblioteket via en enkel webbtjänst lägger talböcker i
låntagarens digitala bokhylla. När låntagaren slår på
sin spelare överförs böckerna till spelaren.

kommer är IT-ovana äldre personer har tjänsten
Talboken kommer startats för den grupp som redan
har spelare och support från MTM. Ansvaret för
spelare till talbokslåntagare ligger däremot på lokal
nivå. Det finns idag ingen lösning där lokala bibliotek och syncentraler gemensamt tar ansvar för att
TBK fungerar för talbokslåntagare.

Vilka är fördelarna?
Låntagarna får böckerna snabbt. De behöver inte
vänta på posten, skicka tillbaka och hantera emballage. Biblioteken slipper det mesta av hanteringsarbetet kring talböcker; ladda ned, bränna utrusta
och posthantering. TBK-systemet håller också reda
på vad låntagaren läst.

Hur startar ett bibliotek med
Talboken kommer?
Bibliotek som vill starta med Talboken kommer är
välkomna att höra av sig till info@mtm.se.
Mer information och manualer finns på Legimus,
www.legimus.se/207113/kom-igang.

Vem kan använda tjänsten?
En förutsättning för att använda TBK-tjänsten är
att låntagaren prenumererar på en dagstidning
som taltidning. Det innebär att låntagaren redan
använder en taltidningsspelare med uppkoppling till
internet. Genom TBK-tjänsten kan låntagaren också
få talböcker till samma spelare.
Varför riktar sig tjänsten till prenumeranter
på taldagstidning?
MTM har ansvar för alla som prenumererar på
taldagstidning i Sverige. Prenumeranter på taldagstidningen får spelare, internetuppkoppling och support via MTM. Eftersom målgruppen för Talboken
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Talböcker direkt till taltidningsläsare

Behöver biblioteket ha en prenumeration
på taldagstidning?
MTM rekommenderar biblioteket att ta en egen
prenumeration på en taldagstidning. I prenumerationen ingår en internetansluten spelare och support.
Med spelaren kan biblioteket själv testa TBK-tjänsten
och visa intresserade låntagare och anhöriga.
Beställa taltidning till biblioteket
Prenumeration på taldagstidning beställs hos den
tidning man vill prenumerera på. MTM får sedan
uppgifterna från tidningen och kontaktar biblioteket.
Hur får biblioteket kontakt med
prenumeranter?
Taltidningshjälpen ringer och frågar alla prenumeranter i kommunen om de är intresserade av TBK.
Taltidningshjälpen förmedlar sedan namnen till
biblioteket.

Biblioteket kontaktar info@mtm.se när man vill
att Taltidningshjälpen ska börja ringa till prenumeranterna.
Hur startar en taltidningsläsare med
Talboken kommer?
Taltidningsläsaren kontaktar sitt lokala bibliotek.
Biblioteket lägger upp låntagaren som ny TBKlåntagare i Legimus.
Support
Taltidningshjälpen fungerar som support kring
spelarna för både bibliotek och låntagare.
E-post: taltidningshjalpen@polarprint.se
Telefon: 020-311 211
Mer information
Om biblioteket har frågor om TBK-tjänsten kan
man kontakta MTM via e-post info@mtm.se.

