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MTM:S INFORMATIONSMATERIAL

Sök, ladda ner, läs — om appen Legimus
Handledning för bibliotek



Sök, ladda ner, läs
Här får du som arbetar på bibliotek en kortfattad information 
om appen Legimus. Med appen Legimus kan talboksläsare söka 
talböcker och läsa strömmande eller ladda ner i mobiltelefon och 
surfplatta. Taltidningsprenumeranter kan få sin taltidning i appen 
varje morgon.

Appen Legimus riktar sig till personer med olika läsnedsätt-
ningar och finns kostnadsfritt på Appstore och Google play. Appen 
upp-dateras kontinuerligt.

För att låna talböcker i Legimus ska användaren vara registre-
rad för tjänsten Egen nedladdning. Registrering till tjänsten Egen 
nedladdning sker hos er på de lokala biblioteken.

  För att läsa en taltidning ska användaren vara taltidnings-
prenumerant. Hänvisa därför honom eller henne till den aktuella 
tidningens prenumerationsavdelning.

! På legimus.se kan låntagaren 
enkelt lägga till och ta bort  

talböcker i appen. Läs mer:

www.legimus.se/appenlegimus



Vill du veta mer
På legimus.se hittar du information och nyheter om appen och 
tillgängliga medier. Du som arbetar på bibliotek kan även vända dig till 
MTM om du har frågor. 



MTM:S INFORMATIONSMATERIAL

Appen Legimus
Den här foldern riktar sig till dig som arbetar på bibliotek och 
möter talbokslåntagare. Med appen Legimus kan personer 
med läsnedsättning enkelt söka, ladda ner och läsa talböcker 
och taltidningar i sin mobil och surfplatta. Appen har tagits 
fram av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och 
innebär ytterligare ett steg framåt mot ett tillgängligt 
samhälle, för alla.

MTM är en statlig myndighet med uppdrag att ge människor 
med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det 
sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla 
medier är tillgängliga.  
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