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Talböcker
Om du studerar på Högskolan i Halmstad och har någon form av
läshandikapp kan vi på Högskolebiblioteket hjälpa dig att skaffa anpassad
kurslitteratur.

Att komma igång med talböcker
Vi rekommenderar att du skaffar ett studentkonto hos MTM.
Studentkontot ger dig tillgång till följande:
•

EasyReader (pc) eller ReadHear Mac, program för att läsa talböcker i
din dator.

•

obligatorisk kurslitteratur inläst som talbok eller producerad som etextbok eller punktskriftsbok.

•

möjligheten att göra beställningar i Legimus. Böckerna skickas till
dig med post

För att få ett studentkonto på MTM kontakta högskolans samordnare för
studenter med funktionshinder.

Tre sätt att låna
Du kan själv ladda ner talböcker till din dator, mobil eller läsplatta.
För att få tillgång till tjänsten boka en tid hos en av bibliotekets

kontaktpersoner (se under kontaktuppgifter). Vi registrerar dig hos MTM
samt ger dig information om tjänsten.
Du kan själv beställa talböcker från MTM.

Genom att logga in med ditt användar-id kan du själv beställa talböcker
från MTM:s hemsida. Dessa skickas hem till dig med post eller i form av
en länk via ett mejl.

Du kan beställa talböcker via Högskolebiblioteket.

Lämna din kurslitteraturlista till oss på biblioteket. Vi laddar ner
talböckerna som du sedan får låna i form av CD-skivor.

Nyproduktion
Om din kursbok inte finns i Legimus kontakta oss för att beställa
nyproduktion. Kriterierna för att få en bok inläst är följande:
•

obligatorisk kurslitteratur

•

det ska inte finnas någon annan bok som kan användas i stället

•

en hel bok

Låneregler
Lånetid för talböcker är 180 dagar. Skulle du behöva ha lånet ännu längre
så går det bra att förlänga lånet.
OBS! Förseningsvgift för talböcker är 30 kr per bok när andra kravet har
skickats ut. Om materialet inte återlämnas blir låntagaren
ersättningsskyldig, 100 kr per talbok.

