
Det digitala utbudet

Biblioteken i Malmö

Charlotta Westerberg och Anni Söderlind

Oktober 2020



Kortet är nyckeln!

• Välkommen till något av biblioteken 

för att skaffa ett bibliotekskort med 

pinkod!

• Kan du inte besöka oss?
Få hjälp via fullmakt. Både inskrivningsblankett 

och fullmaktsblankett finns på webben.

• Bibliotekskort kan även skaffas 

online för att få tillgång till de digitala 

tjänsterna.



Vilka digitala tjänster finns det?

 E-böcker

 E-ljudböcker

 Film

 Musik

 Tidningar och tidskrifter



Hur hittar jag till de digitala tjänsterna?

 Gå till malmo.se/biblioteken

 Här hittar du e-medier och e-tjänster

samt beskrivningar av hur de används.



E-böcker och e-ljudböcker

 Du slipper stå i kö på böcker.

 Du behöver inte tänka på att återlämna i tid.

 Två böcker kan lånas under en 7-dagarsperiod.

 Du kan läsa eller lyssna via gratisappen Biblio Library från din mobil 

eller läsplatta.         



Film via Cineasterna    

 1 film under en 7-dagarsperiod.

 Välj bland storfilmer och dokumentärer!

 Du kan titta via din mobil, TV, dator eller surfplatta.



Musik

 Via Naxos musiktjänst kan du lyssna på musik!

 Du får tillgång till över 140 000 cd.

 Framför allt klassisk musik.

 Även jazz, folk- och världsmusik.



Digitala tidningar och tidskrifter

Via tjänsten PressReader får du tillgång till:

 1000-tals lokala, nationella och internationella tidningar.

 Bland de svenska finns t.ex. Svenska Dagbladet och Aftonbladet.

 En del artiklar kan du få upplästa för dig.



Kulturakuten Malmö

 Ett initiativ under Coronakrisen

 Biblioteken, Konsthallen, Malmö museer, Stadsarkivet, med flera

 Korta filmer med boktips, guidade visningar, föredrag, med mera

 malmo.se/kulturakuten



Pågående enkät

• Hjälp oss gärna att bli bättre!

• Berätta vad du tycker om biblioteken.

• Digital enkät som hittas längst ned på 

bibliotekens hemsida:

https://malmo.se/biblioteken

Direktlänk till enkäten:

bit.ly/bibblan-betyder

https://malmo.se/biblioteken
http://bit.ly/bibblan-betyder


Tillgängliga medier

På bibliotekens hemsida finns 

korta filmer om:

• Hur lånar jag talböcker?

• Hur skaffar jag ett Legimus-konto för att 

ladda ned talböcker till min mobil, 

surfplatta eller dator?



Boken kommer

 En tjänst för dig som under en längre tid inte kan ta dig till biblioteket.

 Det är gratis.

 Du får en kontaktbibliotekarie som väljer ut böcker tillsammans med dig.

 Du får ett hembesök på en bestämd dag en gång i månaden.



För riskgrupper

Hemleverans av bokpåse

Tillsammans med frivillignätverket Granne 

till Granne erbjuder vi även hemleverans 

av take away-påsen. 



Vill du veta mer om Talboken 

eller Boken kommer?

040-660 85 18 eller 

040-660 85 00

info.stadsbiblioteket@malmo.se

Kontakt



Kontakt

E-böcker och E-ljudböcker:



Tack för att vi fick komma hit!


