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Låna och läs en talbok

För dig som har en läsnedsättning

Vad är en talbok?
En talbok är en inläst bok. Du kan bläddra, söka och sätta bokmärken
i en talbok. En del talböcker består enbart av tal. Andra innehåller
dessutom text och bilder, så att du kan följa med på skärmen till din
dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Vem får låna?
Du som har en läsnedsättning har rätt att låna talböcker.
En läsnedsättning innebär att ha svårt att läsa text på grund av
en funktionsnedsättning. Det kan vara till exempel dyslexi, adhd,
synnedsättning, demens eller rörelsehinder. Är du osäker på om du
har rätt att låna talböcker, prata med personalen på ditt bibliotek.

Låna på biblioteket
Du kan låna talböcker på ditt bibliotek.

Låna i Legimus
Du kan själv ladda ner talböcker direkt från det digitala biblioteket
Legimus. Först behöver du skaffa ett konto för nedladdning. Det
gör du på biblioteket.

Läsa talböcker
Du kan läsa talböcker i dator, mobiltelefon, surfplatta, mp3-spelare
och särskilda talboksspelare.
Läsprogram till datorn finns att hämta från legimus.se.
Vill du läsa i mobiltelefon kan du ladda ner appen Legimus. Appen
är gratis och finns i App Store och Google Play.

Du som ett konto för nedladdning kan också välja att läsa
talböcker i webbspelaren på legimus.se. För att kunna använda
webbspelaren behöver du först logga in.

Om du vill veta mer
Välkommen att fråga om talböcker på ditt bibliotek.
Du hittar även information på legimus.se.

!

Legimus är ett digitalt bibliotek där
du hittar 115 000 talböcker. Här
finns både skönlitteratur, faktaböcker och
högskolelitteratur.
www.legimus.se
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Låna och läs en talbok
Du som har svårt att läsa text på grund av en funktionsnedsättning har rätt att låna talböcker. På ditt lokala bibliotek
får du hjälp att låna dina första talböcker och att hitta ett
sätt att läsa som passar just dig.
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Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är ett nationellt
kunskapscentrum för tillgängliga medier. Vi arbetar för att
alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation
utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga
eller funktionsnedsättning.

