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Egen nedladdning
är en tjänst för dig som är registrerad talbokslåntagare och har någon form av
läshinder. Den gör det möjligt för dig att ladda ned talböcker direkt till din egen
dator, smartphone eller surfplatta. Du kan dygnet runt ladda ned talböcker, var du
än är uppkopplad. Du kan enkelt välja vilka böcker du vill läsa och hur många.
Det finns 100 000 titlar att välja bland. En talbok görs i daisy-format, vilket
innebär att det går att bläddra i dem, hoppa mellan kapitel, lägga in bokmärken
och justera hastigheten.
Rätt att ladda ned
För att få tillgång till talböcker och egen nedladdning ska du ha någon form av
funktionsnedsättning såsom exempelvis koncentrationssvårigheter, språkstörning,
synnedsättning, dyslexi eller annat hinder som gör det svårt för dig att läsa själv.
Det krävs dock inget intyg eller någon utredning.
Registrering på biblioteket
De bibliotek som är anslutna till tjänsten har en registrerare som är utbildad av
MTM (Myndigheten för Tillgängliga Medier). När man ska börja ladda ned har
man ett möte med registreraren, som demonstrerar nedladdning och informerar
bland annat om de upphovsrättsliga regler som gäller. Därefter skriver man ett
avtal, registreras som egen nedladdare och får ett konto med inloggning hos
MTM. Det egna biblioteket ger support och stöd.
Talböcker i dator, mobil och surfplatta
Du kan ladda ned talböcker direkt till din dator och då behöver du ett särskilt
läsprogram till datorn. Programmet går att ladda ned gratis från Myndigheten för
tillgängliga mediers sida (MTM) och det heter Amis. Du kan också lyssna på
talböcker i mobiltelefon och på surfplatta. Det finns en app som heter Legimus
och den finns att hämta gratis. Du kan även lägga över talbokens mp3-filer till
mobilens musikspelare och lyssna på dem där. Det fungerar på ungefär samma
sätt som när man lyssnar i en vanlig mp3-spelare. Dock förlorar man förstås de
speciella Daisy-funktionerna och får enbart själva ljudfilerna.
Lerums Bibliotek
Biblioteket hjälper dig att skaffa ett konto och komma igång. På Lerums bibliotek
är det Heidi Carlsson Asplund 0302-521477 eller Annika Österberg 0302-521482
du ska kontakta. Är du under 18 år ska vårdnadshavare skriva på ett intyg att du
får använda tjänsten. Du hittar blanketten på bibliotekets webbplats eller på
Legimus hemsida. Det är bra att vårdnadshavare följer med till biblioteket och får
ta del av informationen.
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