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Låna och läs en talbok

För dig som har en läsnedsättning

Låna och läs en talbok
Du som har en läsnedsättning kan 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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MTM är en statlig myndighet vars uppdrag är 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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Vad är en talbok?
En talbok är en inläst bok för personer som har svårt att läsa
tryckt text.
Vissa talböcker består bara av inläst ljud. Andra talböcker har
text och bilder som du kan se på skärmen till din dator, din mobil
eller din surfplatta.

Vem får låna?
Du som har någon form av läsnedsättning, till exempel dyslexi,
adhd eller synnedsättning, får låna talböcker.
Det finns mer än 100 000 talböcker att låna, för både barn och
vuxna. Du finner talböckerna i MTM:s mediawebb Legimus.

Välkommen till biblioteket
På biblioteket får du hjälp att låna talböcker och att hitta det sätt
att läsa som passar just dig.
Be personalen att ordna en inloggning med användarnamn och
lösenord. De visar också hur du gör för att ladda ner och lyssna på
talböcker i dator, mobil, surfplatta eller mp3-spelare. Du använder
samma inloggning oavsett hur och var du vill läsa.

Läs en talbok i din dator
Du kan ladda ner talböcker direkt till din dator och läsa dem i ett
läsprogram. Du kan ladda ner läsprogram från Legimus.
Du kan också föra över talböckerna från datorn till en mp3spelare eller en särskild talboksspelare.
Gå till www.legimus.se och logga in med ditt användarnamn
och lösenord. Leta fram en bok och ladda ner den. Öppna därefter

läsprogrammet och leta upp talboken som du sparade i din dator.
Nu kan du börja läsa!

Läs en talbok i mobil eller på surfplatta
Du kan läsa talböcker i mobiltelefon eller på surfplatta genom att
använda appen Legimus.
Du laddar ner appen från App Store eller Google Play. Logga in i
mobilen och leta upp talböckerna via sökrutan. Ladda ner dem till
mobilen eller läs dem strömmande i appen!
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I Legimus finns talböcker som du
kan låna. Hjälp att komma igång
får du på ditt lokala bibliotek.
www.legimus.se

