Faktablad

Talböcker på andra språk än svenska
Information för dig som arbetar på bibliotek eller inom skola/utbildning

Vilken sorts böcker finns?
I Legimus finns både skönlitteratur och faktaböcker
för barn, ungdomar och vuxna. En stor del av facklitteraturen på engelska är kurslitteratur för högskolan, men vi har även biografier, reseskildringar och
annan populärlitteratur.
Hur hittar jag böcker på ett visst språk?
Om du söker en särskild författare eller titel så kan
du göra en vanlig katalogsökning. Om du vill ha en
lista på alla talböcker på ett visst språk så ska du gå
till Utökad katalogsökning. Längst ner på sidan kan
du välja språk, medietyp och barn/vuxen.
Vem får låna talböcker på andra språk?
Det är samma regler för lån av talböcker på andra
språk som för talböcker på svenska. Talböcker är
till för personer som har en läsnedsättning, det vill
säga, personer som har en funktionsnedsättning
som gör det svårt att läsa tryckt text. Det kan vara

dyslexi, ADHD, autism, afasi, rörelsehinder eller
synnedsättning.
Talböcker på svenska, engelska eller andra språk får
bara användas i språkundervisning av de personer som
har en läsnedsättning.
Att ha ett annat modersmål än svenska eller att vara
analfabet är inte en funktionsnedsättning.
Förslag på nya böcker
MTM tar gärna emot inläsningsförslag på böcker på
andra språk än svenska. Biblioteket skickar in förslagen på samma sätt som andra inläsningsförslag.
Information till låntagare
Information på olika språk om talböcker hittar du
på legimus.se/otherlanguages. Här finns även informationsblad i pdf-format som du kan skriva ut och
lämna till låntagare.
Mer information
Läs mer om talböcker på andra språk i faktabladet
”Lån av talböcker inom och utom Norden”. Vill du
veta mer om MTM:s policy för arbete med språklig
mångfald finns den på mtm.se.
Har du frågor om talböcker på andra språk är du
välkommen att kontakta Svarstjänsten på MTM.
E-postadress: info@mtm.se
Telefon: 040-653 27 10
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Talböcker på olika språk
Det finns talböcker på ungefär 50 språk i Legimus.
Förutom engelska finns det talböcker på till exempel finska, franska, tyska, spanska, ryska, bosniska/
serbiska/kroatiska, estniska och polska.
Här finns också mindre bestånd på språk som
arabiska, persiska och turkiska, samt på de svenska
minoritetsspråken.

