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Då kan du låna skönlitterära DAISY-talböcker från Mediecenter Värmland!
Mediecenter har ett nedladdningstillstånd från regeringen, vilket gör att vi kan erbjuda alla skolor i Värmland
möjligheten att avgiftsfritt beställa talböcker från oss!

Det behövs ingen diagnos…det räcker med att Du anser att någon/några elever blir hjälpta
av att få boken uppläst.
Utbudet innehåller över 110.000 skönlitterära titlar och lånetiden är 4 veckor.
I bifogad Lathund får Du den information som behövs för att beställa talböcker,
antingen på CD eller USB-sticka.

Välkommen med Dina beställningar!
Med vänlig hälsning
Mediecenter Värmlands personal
Telefon: 054-701 10 60
E-post: mcv@regionvarmland.se
Hemsida: www.mediecentervarmland.se
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 Du kan nu låna
skönlitterära DAISY
talböcker för elever i behov
av särskilt stöd.

 Legimus tillhanda-håller
över 110.000 skönlitterära
titlar som talböcker, DAISY.

 Du måste själv ta reda på
information om den bok du
vill beställa. Men givetvis
hjälper vi dig om du får
problem!!

 Vid beställning anger du
bokens titel & författare.
Ange också hur många
kopior du vill ha samt om du
vill ha cd-skiva, USB-minne
för PC eller USB för
Iphone/Ipad.

 Ett lån av en talbok
fungerar precis som ett
vanligt lån från Mediecenter!

 En DAISY-bok är en inläst
bok, en talbok du lyssnar på
istället för att läsa. DAISY är
en typ av E-bok och består
av datafiler, ljudfiler, textfiler i
olika kombinationer.
 Det som är speciellt med
DAISY är att DAISY även
strukturerar materialet så att
det lättare går att orientera
sig i texten.

 Mediecenter Värmland har
tillåtelse att låna ut dessa
talböcker till elever i behov
av särskilt stöd.
 Detta sker genom ett
undantag i upphovsrättslagen, paragraf 17, som ger
Legimus möjlighet att läsa in
och distribuera talböcker.
Mediecenter fungerar nu
som ett talboksbibliotek!

 Du lyssnar på boken med
hjälp av en DAISY-spelare
eller med daisy/annat
läsprogram installerat i
datorn. Eller i din
Iphone/Ipad/androidtelefon
där du då använder Legimus
app!

 För att beställa en bok går
du till Legimus katalog som
du når via www.legimus.se .
Där finns samtliga inlästa
böcker samlade.
 Du söker rätt på din bok
via enkelt sök eller utökad
sökning.
 Klicka på rubriken för
önskad bok för att få fram
mer information om boken.
OBS!!! Se upp för böcker
som anges som punktskrift!!

 Tala också om om du vill
hämta beställningen eller vill
ha den skickad till din skola.
 Bifoga dina egna
kontaktuppgifter – namn,
skola, e-post och telefon så
att vi skickar boken till rätt
ställe och kan nå dig vid
eventuella problem eller
frågor.
 Alla ovanstående uppgifter
mailar du sedan till
mcv@regionvarmland.se!!
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 Du får lov att låna boken i
4 veckor. Behöver du boken
längre ringer du och
förlänger din lånetid.
 Redan lånade DAISYböcker skrivs in i vårt
bokningssystem och blir
därefter bokningsbara.
 Returnera de lånade
exemplaren tillsammans med
lånets följesedel, som alltid
följer med vid dina lån!

