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Taltidningar på bibliotek

Att läsa sin dagstidning om man har läsnedsättning

Taltidningen kan betyda mycket
Du som arbetar på bibliotek kommer sannolikt dagligen i kontakt
med personer som har en syn- eller läsnedsättning. För många är
dagstidningen en möjlighet att ta del av det lokala livet och att
hänga med i vad som händer i samhället – både i stort och smått.
För en skolelev med dyslexi kan en skoluppgift som innebär att bevaka nyheter bli svårt, för en äldre person kan det vara besvärligt
att fortsätta läsa dagstidningen när synen sviker.
Idag finns drygt 100 av Sveriges dagstidningar som taltidning
för personer med synnedsättning eller en läsnedsättning, som
exempelvis dyslexi, adhd eller afasi.

Vad är en taltidning?
Taltidningen är en oavkortad
version av dagstidningen. Den
kommer ut samtidigt som papperstidningen och skickas direkt
till prenumerantens taltidningsspelare, surfplatta, mobiltelefon
eller dator. Innehållet läses upp via
talsyntes – en lättlyssnad och tydlig röst.
Man bläddrar mellan olika artiklar och sidor via en
enkel navigation.

Vad kan biblioteket erbjuda?
Dagstidningen som taltidning är ett bra komplement i bibliotekets
tidningshörna. Informera gärna om taltidningen vid läsaktiviteter
för äldre och vid andra typer av aktiviteter där talböcker och
andra anpassade format är aktuella.
Läs mer om prenumeration, vilka tidningar som finns som taltidning och om läsappen Akila påmtm.se/taltidningar.

!

Kontakta tidningens
kundtjänst eller bibliotekets tidningsleverantör för att
teckna en prenumeration.
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Här hittar du som arbetar på bibliotek information om dagstidningen som taltidning. Du kommer sannolikt dagligen i
kontakt med personer som har en syn- eller läsnedsättning.
Bland bibliotekets utbud är därför dagstidningar i tillgängligt
format ett viktigt alternativ för läsare med läsnedsättning.
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Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är ett nationellt
kunskapscentrum för tillgängliga medier. Vi arbetar för att
alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation
utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga
eller funktionsnedsättning.
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