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Samling av Celias cd-talböcker på allmänna 
bibliotek 

Att skapa en samling 

• Biblioteket tar till sin egen eller bibliotekspoolens gemensamma samling Celias 

cd-talböcker antingen genom att beställa skivor från Booky och Kirjastopalvelu 

eller via Celianet. 

• Biblioteket katalogiserar skivorna på vanligt sätt och ställer dem i sina fodral på 

en öppen hylla.  

• Både vid katalogiseringen, på hyllan och skivfodralet ska det finnas en tydlig 

påskrift om att Celias talböcker endast kan lånas av personer med läsnedsättning 

i anslutning till hälsa eller inlärningssvårigheter. 

Rätt att använda samlingen 

• Celias talböcker kan endast användas av personer med läsnedsättning i anslutning 

till hälsa och funktionsförmåga eller inlärningssvårigheter. 

• Användningsbegränsningen baserar sig på 17 § i upphovsrättslagen 

http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1961/19610404. 

• Om möjligt, antecknas kunder som använder Celias cd-talböcker i bibliotekets 

eget kundregister i kundgruppen Celia-användare. 

• Biblioteket frågar inte efter läsnedsättning hos den som använder Celias cd-

talböcker. 

Lån av Celias talböcker 

• Celias talböcker lånas med ett vanligt bibliotekskort. 

• Biblioteket beslutar om lånesätt och lånetid. 

http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1961/19610404
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• Skivsamlingen kan vara flytande, skivor i samlingen kan flyttas inom poolen från 

ett bibliotek till ett annat eller sändas som fjärrlån till ett bibliotek utanför 

poolen. 

• Biblioteket kan låna skivor också till grupper av personer med läsnedsättning, 

t.ex. till servicehus för äldre. 

Missbruk 

• Låntagaren ansvarar för att han eller hon inte missbrukar Celias talböcker, t.ex. 

hör inte själv till målgruppen eller förmedlar inte filer.  

• Biblioteket ansvarar inte för missbruk, om katalogiserings-, hyll- och 

förpackningspåskrifterna är korrekta. 

• Konstaterat missbruk leder till låneförbud. 

• Biblioteket meddelar Celia om missbruk som kommit till dess kännedom. 

Avskrivningar 

• När biblioteket avskriver en talbok från Celia, förstörs den tillsammans med 

avfall. 

• Biblioteket ser till att en skiva som avskrivs inte hamnar i fel händer. 

• Skivor som avskrivs får inte säljas eller ges till bibliotekets kunder. 

Statistikföring 

• Biblioteket sänder årligen lånestatistik över användningen av Celias cd-talböcker 

till statistikdatabasen biblioteken.fi. 

 

 

 

 

 

Anvisningen har godkänts i Celias ledningsgrupp 29.8.2016 


