
 زبان سوئدی
 بھ دلیل برای شمایی کھ ( سازمان رسانھ ھای قابل دسترس) MTMا در م

در خواندن کتابھای چاپی مشکل دارید کتاب تولید می  کم توانی نوعی
مثالھایی از ایم کم توانی ھا می تواند شامل  می دھیم. امانت کنیم و

: 

 مشکالت خواندن و نوشتن •
 ضعف بینائی •
 دیگر، مثل مشکالت حرکتی و یا آسیبھای شنوائیکم توانی ھای جسمی  •
 کم توانائی ھای ذھنی •
اختالل یا  adhd  کم توانی ھای عصبی و روان شناختی، مانند اوتیسم، •

 بیش فّعالی -کم توّجھی
 کم توانی ھای موقت بھ دلیل بیماری یا صدمات •

زبان سوئدی برای بسیاری از افراد زبان دّوم آنھا محسوب می شود و 
میخواھند کتابھای صوتی بھ زبان سوئدی و زبانھای دیگر را  آنھا

مشکل خواندن  بھ دلیل نوعی کم توانی بخوانند. ولی تنھا کسانی کھ
 میتوانند کتابھای صوتی را امانت بگیرند. متون چاپی را دارند

 کتاب صوتی چیست؟
تولید  کپی رایتیک استثناء در قانون  طبقکتابھای صوتی فقط بر 

این کتابھا ویژۀ شمایی کھ بھ دلیل نوعی کم توانی مشکل  میشوند.
بخشی از کتابھای خواندن متون چاپی را دارید خوانده و ضبط میشوند. 

صوتی ما شامل صوت و نوشتھ ھستند. در این کتابھا شما میتوانید 
ھمزمان با گوش دادن بھ آنھا متن و عکسھا را در صفحۀ نمایش کامپیوتر 

 ید.و یا موبایل ببین
 امانت گرفتن کتابھای صوتی

این کتابھا  تمامی کتابخانھ ھای سوئد کتاب صوتی امانت می دھند.
معموالً در سی دی، حافظۀ جانبی یا یو اس بی و یا روی کارت حافظھ بھ 

شما امانت داده میشود. شما بری گرفتن چنین کتابھایی نیازی بھ گواھی 
صوتی می خواھید. امانت گرفتن ندارید، تنھا کافی است بگوئید کھ کتاب 

کتاب ھمیشھ رایگان است. ھر سؤالی داشتید از مسئولین کتابخانھ 
 بپرسید، آنھا با کمال میل شما را راھنمائی خواھند کرد.

 دانلود کردن کتابھای صوتی
شما میتوانید کتابھای صوتی را مستقیمًا از کاتالوگ دیجیتالی ما بھ 

ابخانۀ شما در بازکردن حساب کاربری و رمز دانلود کنید. کت Legimusنام 
 ورود و نحوۀ انجام این کار شما را راھنمائی خواھد کرد.

 کتابھای بریل
برای ما ھمچنین کتابھای بریل بھ زبان ھای مختلف بھ امانت میدھیم. 

 خوانندگان کتابھای بریل با ما تمای بگیرید.عضوّیت در 
 ؟چھ کتابھایی برای امانت گرفتن ھست

میتوانید کتابھای صوتی و بریل کھ نزد ما برای امانت گرفتن  Legimusدر 
در این کاتالوگ شما ھمچنین کتابھایی با فرمت ھای دیگر  ھست ببینید.



ھم پیدا کنید. ما ھمچنین میتوانیم در امانت گرفتن کتاب از کشورھای 
 دیگر بھ شما کمک کنیم.
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