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Medier och tjänster i punktskrift
För dig som möter punktskriftsläsare

Låna böcker
Alla som läser punktskrift kan bli punktlåntagare hos MTM och
låna böcker via legimus.se eller Punktskrifts- och prenumerationsservice.
Även bibliotek och syncentraler kan bli låntagare. Bibliotek
för att låna ut böcker till personer med synnedsättning och
syncentraler för att använda i punktskriftsundervisning.
De flesta punktskriftsböckerna är envägslån. Det betyder att
böckerna trycks vid beställning. När boken är utläst lämnar man
den till pappersåtervinningen.

Förslag på nya böcker
Många av de böcker MTM gör är förslag från låntagare. Som
punktlåntagare är man alltid välkommen att lämna förslag på nya
böcker direkt till MTM.

Tidningar
MTM gör punktskriftstidningar och taltidningar speciellt för personer med synnedsättning. En prenumeration kostar 100 kronor
per år.
Ett tiotal tidningar och tidskrifter trycks i sin helhet i punktskrift, till exempel Allers, Må Bra, Allt om Mat, Populär Historia
och Illustrerad Vetenskap.
Hört & Sett och Månadsbladet innehåller ett urval artiklar från
andra tidningar. Hört & Sett finns i tätskrift, glestryck och kortskrift. Glestryck kan vara bra för lästräning. Månadsbladet finns
både som punktskriftstidning och taltidning.
Panorama innehåller egenproducerade reportage och artiklar
och är en taltidning som riktar sig till personer med synnedsättning.

Vi punktskriftsläsare riktar sig till personer som läser punktskrift och till anställda på bibliotek, syncentraler, skolor och liknande verksamheter. Den ges ut både som tryckt tidning och som
punktskriftstidning. Det kostar inget att prenumerera.

Punktskriftstjänsten
Punktskriftstjänsten är en individuell service där personer med
synskada eller dövblindhet kan få material överfört till punktskrift.
Det kan vara artiklar ur tidningar, brev, bruksanvisningar, stickbeskrivningar eller sångtexter. Tjänsten är kostnadsfri till maxgränsen 1 500 punktskriftssidor. För personer med dövblindhet
finns ingen maxgräns.

Kontakt och frågor
Välkommen att kontakta MTM:s Punktskrifts- och prenumerationsservice via telefon 08-580 02 720 (må–to kl. 9–12) eller e-post
punktskrift@mtm.se. För frågor som rör prenumeration, skicka
e-post till pren@mtm.se

!

Mer information
På mtm.se finns faktablad om
medier och tjänster i punktskrift
MTM:s digitala bibliotek i legimus.se
www.legimus.se
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Medier och tjänster i punktskrift
Punktskrift är ett skriftsystem med upphöjda punkter som
läses med fingrarna. Man läser punktskrift av samma anledningar som seende läser tryckt text. Kunskaper i punktskrift
innebär att man kan skriva, läsa aktivt och koncentrera sig på
texten. Man läser själv och gör sin egen tolkning.
Den här foldern berättar om de medier och tjänster som
MTM erbjuder till personer som läser punktskrift.
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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.

