Faktablad

E-textböcker
Att låna och köpa

Vad är en e-textbok?
En e-textbok är detsamma som en e-bok, det vill
säga en digtalt lagrad text som man läser i dator.
Alla som har en läsnedsättning kan låna e-textböcker.

sökning och väljer Medietyp: E-textbok.
Om du vill hitta läromedel för grundskolan eller
gymnasiet gör du samma inställningar men skriver
”grundskolan” eller ”gymnasiet” som ämnesord.

Hur läser man?
För att läsa en e-textbok behöver du en dator och
läsprogrammet Textview. Textview laddar du ner
gratis från Legimus. Din dator bör vara utrustad
med antingen talsyntes, punktskriftsskärm eller
förstoringsprogram.Du kan då välja att lyssna, läsa
punktskrift eller förstora upp texten. Textview innehåller inte dessa anpassningar, så de måste du skaffa
separat.
Du hittar mer information om hur du använder
Textview i Legimus.

Låna e-textböcker
De flesta av våra böcker går att låna genom att
ladda ner dem i Legimus. Du kan också låna dem på
ditt bibliotek.

Vilka böcker finns?
I Legimus finns nästan 4 000 titlar som e-text. De
flesta är högskolelitteratur. En stor del av titlarna är
läromedel för grundskola och gymnasium utgivna
av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
MTM gör ungefär 100 nya e-texttitlar varje år.

Förslag på nya e-textböcker
Om du har förslag på nya e-textböcker ska du vända
dig till ditt bibliotek. De skickar in förslaget till oss
via ett formulär i Legimus.
Du hittar mer information i Legimus, under rubrikerna Våra medier och E-textböcker.

Kontakt
Har du frågor om e-textböcker får du gärna
kontakta MTM på e-postadressen info@mtm.se
eller på vår svarstelefon: 040-653 27 10.

Var hittar jag e-textböckerna?
Du hittar e-textböcker i Legimus. Om du vill söka
specifi kt efter e-textböcker går du till Utökad katalog-
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Vad passar som e-text?
Böcker med mycket text och referensmaterial
fungerar särskilt bra som e-textböcker eftersom
det är enkelt att snabbt hitta det man söker. Olika
ordböcker, Bibeln, psalmboken och Vår kokbok är
några av våra mest efterfrågade e-textböcker.

Köpa e-textböcker
Den som har en läsnedsättning kan köpa e-textböcker via sitt vanliga bibliotek. Biblioteket gör en
beställning åt dig. Boken skickas till dig inom några
dagar tillsammans med en faktura.

