Faktablad

Äppelhylla

Tips för dig som arbetar på bibliotek

Talböcker
Bibliotek med talbokstillstånd kan ladda ned talböcker från MTM:s digitala bibliotek Legimus.
Bibliotek utan talbokstillstånd lånar talböcker från
MTM.
Olika typer av talböcker
På Äppelhyllan kan man ha några demonstrationsexemplar av de olika typerna av talböcker: vanliga
talböcker i emballage med punktskrift, specialinläsningar med den tryckta boken, bok kombinerad
med talbok för lästräning och gärna någon fackbok
med den tryckta boken tillgänglig. Om möjligt
också en talboksspelare.
Egna bok- och talbokspaket
Många bibliotek gör sina egna kombinationer av
bok och talbok. Det vanligaste är att skivan sätts i
en plastficka som man fäster på bokpärmens insida
och ställer i sin Äppelhylla. Det är ett bra sätt att nå
ut med talböcker till dem med läs- och skrivsvårigheter, som kan kombinera sin läsning och känna
sig mer lockade av en bok med omslagsbild. Det är
viktigt att man då tydligt visar att detta paket bara
kan lånas av talbokslåntagare. Sätt en talboksetikett
på bokens omslag. Etiketten köps från BTJ och där
står att talboken är framställd enligt 17 § upphovsrättslagen.
Taktila bilderböcker
Låna eller köp gärna ett par olika taktila bilderböcker
till Äppelhyllan. Alla taktila bilderböcker innehåller
punktskrift, eftersom de främst görs med tanke på
barn med synnedsättning. Men taktila bilderböcker
kan även vara till stor glädje för barn med kognitiva

funktionsnedsättningar (autism, ADHD/DAMP),
Downs syndrom eller utvecklingsstörning. MTM
har tagit fram en första taktil bilderbok med Tecken
som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), Prinsen och önskestenen. Tecknen kan
fungera som ett stöd vid läsning för barn med till
exempel koncentrationssvårigheter.
Punktskrift
Punktskriftsläsande barn är direktlåntagare hos
MTM. För att visa andra barn vad punktskrift är kan
man gratis beställa punktskriftsalfabet från MTM
och ha på Äppelhyllan. Det kan också vara intressant att få se någon vanlig punktskriftsbok. Om
ett bibliotek lånar ett så kallat envägslån kan man
behålla det på sin hylla.
Interfolierade böcker och bredvidböcker
Originalbok interfolierad med punktskrift (punktskrift på blad i originalboken) och bredvidböcker
(punktskriftsbok med originalboken i ficka) kan
lånas från MTM. Några böcker kan man också köpa.
Det finns också punktskriftsböcker med svällpappersbilder (upphöjda bilder i papper). Även vissa bredvidböcker innehåller taktila bilder.
Låna och köp av punktskriftsböcker
Biblioteken kan låna punktskriftsböcker och taktila
bilderböcker via Legimus.
Teckenspråkig litteratur
Bibliotek med talbokstillstånd kan ladda ner teckenspråkig litteratur. Det som krävs är att biblioteket
ska kunna bränna DVD.
Informationsmaterial
MTM har tagit fram informationsmaterial som passar till Äppelhyllan. Det kan beställas kostnadsfritt
www.mtm.se.
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Vad är en Äppelhylla?
Många bibliotek samlar medier för och om barn
med funktionsnedsättningar på en särskild hylla
som kallas Äppelhylla.

