Det här kan du få i punktskrift

Ett lättläst faktablad från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Sist i det här faktabladet finns telefonnummer
och e-post till oss på MTM.
Läsa punktskriftsböcker
På MTM har vi romaner, korta berättelser, diktböcker,
lättlästa böcker och böcker om olika ämnen.
I en del böcker finns bilder som du kan känna på
med fingrarna.
Om du håller på att lära dig punktskrift
så har vi lästräningsböcker som passar bra.
Om du lär dig svenska kan du läsa lättlästa böcker
och lästräningsböcker.
Låna punktskriftsböcker
Om du vill låna punktskriftsböcker
kan du göra det på flera sätt.
Du kan prata med personalen på ett bibliotek
där du bor.
Du kan ringa eller mejla till oss på MTM
eller beställa böckerna på Legimus.
Legimus är vårt digitala bibliotek
som finns på Internet.
Hur länge får du låna punktskriftsböcker?
Du får behålla nästan alla punktskriftsböcker
så länge du vill.

Böckerna som du får behålla kommer i kuvert eller i
kartonger till dig.
De böcker som du måste skicka tillbaka får du låna
i två månader. De kommer i väskor.
Nya böcker
Varje månad kommer en lista med nya böcker
i punktskrift.
Kontakta MTM så får du listan i punktskrift.
Om du vill läsa en bok som inte finns i punktskrift
kontaktar du MTM och berättar vilken bok det är
så gör vi den i punktskrift.
Köpa punktskriftsböcker
Du kan köpa alla punktskriftsböcker som vi gör.
Ring MTM:s bibliotekarier så berättar de mer.
Tidningar i punktskrift
Vi ger ut flera tidningar i punktskrift som också
finns i vanlig tryckt text.
Vi gör till exempel ”Allers” och ”Allt om mat”.
Du kan också prenumerera på
den lättlästa nyhetstidningen ”8 Sidor” i punktskrift.
Det kostar 100 kronor per år/tidning
att prenumerera på tidningarna.
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Innehållsförteckningar
Du kan få en lista över vilka artiklar som finns
i tidningarna ”Allt om resor” och ”Hifi & Musik”.
Listan beställer du av våra bibliotekarier.
Tidningar som bara finns i punktskrift
MTM gör tidningar med artiklar ur andra tidningar.
För vuxna finns tidningarna ”Hört och sett” och
”Månadsbladet”.
För barn och ungdomar finns tidningen ”Knottret”.
Bibliotekarierna på MTM berättar gärna mer för dig
om de här tidningarna.
Det kostar 100 kronor per år att prenumerera på
tidningarna.
”Vi Punktskriftsläsare”
Det här är en tidning som handlar om punktskrift.
Vi skriver till exempel om det händer nya saker
med punktskriften.
Du kan också läsa om intressanta människor.
Det finns boktips för både barn och vuxna,
och vi berättar om vad som händer på MTM.
Tidningen ”Vi punktskriftsläsare”
prenumererar du på utan att det kostar något.
Den kommer ut två gånger varje år.
Du kan få brev och annat i punktskrift
Vi kan skriva ut saker åt dig i punktskrift gratis.
Om du har sånt som finns på papper i tryckt text
kan du få det i punktskrift av oss.
Det kan till exempel vara brev, sångtexter, avtal,
beskrivningar av saker som du köpt.
Om du vill läsa dem i punktskrift,
skicka dem till MTM så får du tillbaka dem
i punktskrift.

Taktila kartor och bilder
Du kan få taktila kartor om du vill.
Det är kartor som du kan känna på med fingrarna.
Du bestämmer vilken eller vilka kartor du vill ha.
Det kan till exempel vara en karta
över området där du bor
eller ställen som du besöker ofta.
Du kan också beställa taktila bilder. Till exempel för
att kunna förstå en beskrivning.
Melodikrysset
Om du brukar lösa melodikrysset
som går i radions P4
kan du få det i punktskrift varje vecka.
Spel och almanackor
Varje år gör vi sällskapsspel och almanackor
i punktskrift.
Ring till Iris Hjälpmedel på telefonnummer
08-39 94 00 så får du veta vilka spel och almanackor
som finns att köpa och vad de kostar.
Så här når du oss på MTM
Ring 040-653 27 20 alla måndagar, tisdagar, onsdagar
och torsdagar mellan klockan 9 och 12.
Våra bibliotekarier svarar i telefonen och kan ge
dig tips på böcker att läsa.
De kan berätta mer om tidningarna som finns.
De kan tala om hur du gör för att köpa
punktskriftsböcker.
Mejla punktskrift@mtm.se
Skriv i mejlet vilka punktskriftsböcker du vill låna
eller köpa.
Skriv också i mejlet vilka tidningar du vill beställa.

