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Välkommen till talboken!
Talböcker öppnar böckernas värld för dig som inte kan läsa tryckta
böcker!
Talböcker på biblioteket
Talböcker finns tillgängliga för dig som har någon typ av läshandikapp.

Får jag låna talböcker?
Om du inte kan läsa tryckta böcker är du välkommen att låna talböcker hos oss.
Du kanske har en synskada, dyslexi eller ett rörelsehinder.

Hur fungerar det?
Du behöver inte visa intyg eller bevisa att du har en läsnedsättning, men du
måste vara inskriven som "talbokslåntagare" på biblioteket för att få låna
talböcker.
För inskrivning, ta kontakt med ditt bibliotek för att boka tid för inskrivning.
Är du under 18 år kommer tillsammans med målsman.

Egen nedladdning
Egen nedladdning är en tjänst från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, som
gör det möjligt för dig att ladda ner litteratur från MTM:s katalog Legimus direkt till
din dator.
Med appen Legimus kan du även ladda ner och läsa talböcker i din mobil eller
surfplatta. Det kostar inget att ladda hem appen och den fungerar både för iOS och
Android-enheter.
Boka en tid på ditt bibliotek för att få hjälp med att skaffa inloggningsuppgifter till
Legimus. Biblioteket förklarar användarvillkoren och visar hur en nedladdning går
till.

Talböcker direkt i taltidningsspelaren
Är du taltidningsprenumerant och har en taltidningsspelare hemma?
Då kan du få talböcker skickade direkt till din spelare!
Kontakta talboksavdelningen för mer information: tisdag, onsdag kl. 11.00 – 17.00
på telefon 0910- 73 61 00, knappval 3.

Daisy-talböcker
Daisy-talböcker är talböcker som är inlästa på cd-romskivor i formatet Daisy. Du
kan spela upp Daisy-talböcker på din dator om du installerar ett särskilt
läsprogram.
Daisy-talböcker kan också spelas upp i en särskild Daisy-spelare. Om du vill
prova finns ett antal Daisy-spelare att låna på Campusbiblioteket.
På Campusbiblioteket finns en särskild talboksavdelning som du kan besöka
eller ringa till.

Jag har svårt att ta mig till biblioteket, hur gör jag då?
Daisy-talböcker kan både skickas hem till dig och returneras gratis med posten.

Hur lånar jag talböcker?
Kontakta ditt närmaste bibliotek för mer information om talböcker eller besök
talboksavdelningen på Campusbiblioteket.

Jag hittar inte boken jag vill låna!
Skicka e-post eller kontakta ditt närmaste bibliotek.

Lämna inläsningsförslag
Du kan ge förslag till biblioteket på en bok som du tycker ska finnas inläst som
talbok. Biblioteket lämnar förslaget vidare till MTM, Myndigheten för tillgängliga
medier.

Kontakta oss
Besöksadresser och telefonnummer
Talboksavdelningen, Laboratorgränd 13
Campusbiblioteket
Stadsbiblioteket
Barnens bokbuss
Boliden
Bureå
Burträsk
Byske
Campusbiblioteket
Jörn
Kåge
Lövånger
Morö Backe
Skelleftehamn
Ursviken
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Kanalgatan 73
Kanalgatan 73
Norra Parkvägen 7
Norra Ågatan 1
Villagatan 5
Skolgatan 10
Laboratorgränd 13
Furugatan 9
Skolgatan 3
Skolvägen 6-8/Folkets Hus
Lyckogränd 139
Berzeliusgatan 2/Folkets Hus
Föreningsvägen 10/Folkets Hus

0910-73 61 00
Knappval 3
0910-73 61 00
0910-73 61 00
0910-73 61 20
0910-73 61 22
0910-74 03 26
0910-74 01 69
0910-58 53 45
0916-104 85
0910-71 54 11
0913-104 49
0910-73 54 67
0910-310 77
0910-308 82

