Faktablad

MTM:s produkter och tjänster i punktskrift
Punktskriftsböcker
Du hittar punktskriftsböcker på legimus.se, både
romaner, noveller, lyrik och facklitteratur. Det finns
böcker för lästräning som kan passa nybörjare på
punktskrift och lättlästa böcker, som till exempel
kan passa personer som inte har svenska som modersmål. En del böcker innehåller även taktila bilder.

Nya punktskriftsböcker
Många böcker som MTM gör är på förslag från
låntagare. Vill du läsa en bok som inte finns i punktskrift är du välkommen att lämna förslag till MTM.
Varje månad presenteras en lista med nya böcker
på legimus.se. Du kan prenumerera på listan och få
den skickad till dig med post eller e-post.

Tidningar
MTM producerar punktskriftstidningar och taltidningar för personer med synnedsättning. Ett
tiotal tidningar och tidskrifter trycks i sin helhet i
punktskrift, till exempel Allers, Må Bra, Allt om Mat
och Populär Historia.
Månadsbladet och Hört & Sett innehåller ett
urval artiklar från andra tidningar. Hört & Sett kan
man få i tätskrift, glestryck eller i kortskrift. Glestryck kan passa nybörjare av läsning
Månadsbladet innehåller artiklar ur andra tidningar
om ämnen som till exempel mat, vin, resor, kultur,
kropp och själ, djur, natur och mode. Den finns
både som punktskriftstidning och taltidning.
Panorama är en taltidning som riktar sig till personer med synnedsättning. Den innehåller reportage och intervjuer och kommer ut med tio nummer
per år.
En tidningsprenumeration kostar 100 kr per år.
Vi punktskriftsläsare innehåller reportage, boktips
och nyheter som rör punktskrift och ges ut av MTM
och Punktskriftsnämnden. Den finns som punktskriftstidning och som tidning för seende och kommer med två nummer per år. Det kostar inget att
prenumerera.

Bokklubb med litteratur från hela världen
MTM:s bokklubb för vuxna punktskriftsläsare har
tema litteratur från hela världen, ny och äldre och
i olika genrer. Varje månad får medlemmarna ett
nyhetsbrev med boktips.

Punktskriftstjänsten
Punktskriftstjänsten är en individuell service, dit
du kan vända dig för att få material överfört till
punktskrift. Det kan vara artiklar ur tidningar, brev,
bruksanvisningar, stickbeskrivningar och sångtexter.

Låna böcker
Som låntagare hos MTM kan du beställa böcker på
legimus.se eller via MTM:s Punktskrifts- och
prenumerationsservice. Du kan även låna på ditt
närmaste bibliotek. De flesta punktskrifts-böckerna
lånas ut som envägslån. Det betyder att böckerna
trycks först när du har lagt din beställning. De
skickas sedan hem till dig och när du har läst klart
lämnar du böckerna till pappersåtervinningen.

Postadress: 121 17 Johanneshov l Box 5113 l Telefon: 08-580 02 700 l Fax: 08-580 02 770 l E-post: info@mtm.se l Webb: www.mtm.se

Januari 2018 Foto: Therese Andersson

För dig som läser punktskrift

Du kan beställa en taktil karta, över exempelvis ditt
bostadskvarter, eller prenumerera på kryssrutor till
radio P4:s Melodikrysset.
Tjänsten är kostnadsfri upp till en maxgräns på
1500 sidor per år. För personer med dövblindhet
finns ingen över gräns.
Innehållsförteckningar från tidningar
Från MTM:s Punktskriftsjänsten kan du beställa
innehållsförteckningar från Allt om resor och Hifi
& Musik. Sedan kan du beställa specifi ka artiklar
på punktskrift. Du kan givetvis beställa artiklar ur
andra tidningar också.
Almanackor, spel med mera
MTM gör även sällskapsspel med punktskrift och en
årlig väggalmanacka med boktips och taktila bilder.
Köp via Iris Hjälpmedel:
Telefon: 08- 39 94 00
Webb: irishjalpmedel.se

Kurslitteratur på högskolan
Studenter på högskolan kan få all kurslitteratur som
är obligatorisk i punktskrift. Grafiska figurer som
återger viktigt innehåll kan du beställa som taktila
bilder.
För att beställa produktion av kurslitteratur,
kontakta högskolans bibliotek.
Mer information och kontakt
Du är välkommen att kontakta MTM:s Punktskriftsoch prenumerationsservice för att låna, prenumerera
och beställa artiklar eller annat material på punktskrift. Kontaktuppgifter:
Telefon 08-580 02 720
Måndag-torsdag klockan 9-12
E-post: punktskrift@mtm.se
För prenumerationsärenden är e-postadressen
pren@mtm.se.

