Faktablad

Välkommen att låna talböcker!
Till dig som har fått ett konto i Legimus

Vad är en talbok?
En talbok är en inläsning av en bok som finns
utgiven som tryckt bok. Det är samma innehåll,
men du läser boken med öronen i stället för med
ögonen.
Du kan bläddra, söka och sätta bokmärken i en
talbok. Många talböcker läser bara upp texten, i
andra finns det också text och bilder.

Så här kan du läsa talböcker
Du kan läsa talböcker från Legimus på flera olika
sätt. Du kan läsa i dator, mobiltelefon, surfplatta eller med särskilda talboksspelare. Du kan även lyssna
strömmande i den webbspelare som finns på legimus.se. För att använda webbspelaren ska du först
logga in på ditt legimuskonto.
Appen Legimus
För att läsa i mobiltelefon eller surfplatta använder
du appen Legimus. Appen finns på App Store och
Google Play och du hämtar den utan kostnad.
I appen kan du både låna och läsa talböcker. Du
loggar in med ditt legimuskonto.
Du kan få hjälp!
Behöver du hjälp kan du fråga på det bibliotek där
du har fått ditt konto i Legimus.
legimus.se
Kom ihåg!

Vad finns i Legimus?
I Legimus finns mer än 130 000 talböcker.
Här hittar du både skönlitteratur, faktaböcker och
högskolelitteratur. Det finns för vuxna och barn.
Det finns också talböcker på många olika språk.
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Nu kan du börja låna talböcker
Du har fått ett eget konto i Legimus som ger dig
möjlighet att låna talböcker. Med ditt konto kan
du söka fram och ladda ner talböcker direkt från
legimus.se.
Legimus är ett digitalt bibliotek och en del av
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.
MTM producerar talböcker enligt ett undantag
i Upphovsrättslagen. De är inlästa speciellt för dig
som har en läsnedsättning. Därför får du inte dela
böckerna eller din inloggning med någon annan.
När du har läst klart ska du radera talboken från din
mobiltelefon, surfplatta eller dator.

