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Storstilsböcker
För synsvaga personer finns det böcker som är tryckta med extra
stor stil.
Det finns både deckare, klassiker och moderna romaner.
Storstilsböckerna är ett bra alternativ när det har blivit svårt att läsa
vanliga böcker som ofta har liten text.

Lättlästa böcker (LL-böcker)
LL-böcker är lätta att läsa och lätta att förstå.
LL-böcker finns även som daisy.
LL-böcker är lämpliga för dig som har svårt att läsa vanliga böcker.
Böckerna är märkta med en röd prick på ryggen.
LL-böcker finns både för barn och vuxna.

Punktskriftsböcker
På biblioteket kan du få tillgång till böcker tryckta med punktskrift.
De lånas in från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, i
Stockholm.

Lästräningspaket
Detta är ett paket med en tryckt bok kombinerat med en
daisy-/mp3-skiva där texten är inläst med olika läshastigheter.
Lämpliga för dig med läs- och skrivsvårigheter.

Daisy
Daisy är en bok som är inläst på cd-rom. Oftast ryms hela boken på
en enda skiva.

Vem får låna daisy?
Daisy får lånas av personer med:
•

läs- och skrivsvårigheter

•

synnedsättning

•

andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis
rörelsehinder och hörselskada

•

intellektuell funktionsnedsättning

•

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.

•

tillfällig läsnedsättning

Daisy kan skickas gratis till och från biblioteket per post.

För att läsa daisy krävs en särskild spelare, daisy-spelare eller en
cd-spelare med mp3-funktion.
Det går också att läsa daisy i dator, men då krävs ett speciellt
läsprogram som finns att hämta gratis på MTM: s webbplats.
Daisy-spelare finns att låna på biblioteket.
Synskadade kan även låna spelare som hjälpmedel via
Syncentralen.

Särskilda tjänster
Boken kommer
Denna service är för dig som har svårt att komma till biblioteket.
Det kan bero på ålder, långvarig sjukdom eller någon
funktionsvariation.
Vi skickar då hem det du vill låna, kostnadsfritt.
Du bestämmer själv hur många och vilken typ av böcker du vill läsa.

Bokdepositioner
Institutioner och äldreboenden i kommunen får låna bokdepositioner
utan kostnad.
Boklådorna byts ut enligt överenskommelse.
Kontaktombud bör väljas ut.
Institutioner som ej är kommunala har rätt till samma service till en
kostnad av 1 500 kr per år.

För mer information kontakta biblioteket
0225-341 82 eller 0225-341 83
E-post: biblioteket@hedemora.se
Hemsida: www.hedemorabibliotek.se
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