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• Vad är ”Talboken kommer - för taltidningsläsare”  
• Vad tycker låntagare?
• Vad tycker bibliotek?
• Hur starta med Talboken kommer?
• Frågor?



Vad är ”Talboken kommer
för taltidningsläsare”? 
• Projekt - 2018 ordinarie verksamhet.

• För IT-ovana låntagare
- som inte klarar att ladda ned eller lyssna via en app. 

• Snabbare och enklare 
låntagaren får hem böckerna direkt i spelaren– slipper vänta 
på posten hantera och posta tillbaks fysiska skivor

biblioteket slipper ladda ned, bränna, utrusta, katalogisera 
och låna ut cd-skivor lägger biblioteket talboken i en digital 
bokhylla i ett webbgränssnitt. 

• Prenumeranter på taldagstidning
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Från digital bokhylla till spelaren
Biblioteket lägger talboken i låntagarens digitala bokhylla. 
Boken laddas ned i den internetanslutna spelaren.

Talboken kommer5



Målgruppen
teknikovana

taltidningsprenumeranter 
som vill läsa talböcker

”Underbart att få 
talböckerna direkt till 
spelaren. Nu slipper 

jag vänta på 
brevbäraren och be 

någon gå till 
postlådan”

Ingrid, 91, TBK-låntagare i Uppsala
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Gösta – använder spelaren varje dag
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Gösta, 85, Linköping

• Länk till filmen:

https://youtu.be/VGCY1YJURzQ

https://youtu.be/VGCY1YJURzQ


Biblioteket

Hillevi Andreasson 
Malmö stadsbibliotek
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Varför TBK till 
taltidningsläsare?

• IT-ovana 80-åringarna svåra att intressera för 
att skaffa internet, spelare och klara hantering

• Prenumeranter på taltidning har redan allt som 
behövs för att läsa tidning och böcker: spelare, 
internet.

• MTM har  totalansvar för prenumeranter. 
Utrustning och support.
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Talboken kommer – efter projektet

• Ordinarie verksamhet 2018. 
Fortsätta att ansluta fler bibliotek och 
prenumeranter på taldagstidning.

• Utveckla samarbetet med leverantörer av 
spelare och syncentraler 
– skapa möjlighet för talboksläsare med egna 
spelare att kunna använda tjänsten.
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Att komma igång med TBK

• http://www.legimus.se/207112/talboken-kommer

• Två webbinarier om att starta: 6:e och 8:e dec 

• info@mtm.se

• Taltidningshjälpen kontaktar prenumeranter

• Samarbeta med andra bibliotek i regionen
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Tack!

Maria Kimberg
maria.kimberg@mtm.se
www.mtm.se
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