Äppelhyllan
Läsglädje för barn med
funktionsnedsättning
Alla barn behöver böcker, men alla
böcker passar inte alla barn.
Det är därför Äppelhyllan finns.
Där hittar du böcker för och om barn
och ungdomar med funktionsnedsättning.

Äppelhyllan Stadsbiblioteket Gävle

Böcker kan se olika ut
Talböcker och ljudböcker
Många böcker finns inlästa. Ljudböcker är
inlästa berättelser för alla barn. Barn med
läsnedsättning kan också låna talböcker.
Talböcker kan läsas i datorn med läsprogram, mp3-spelare eller talboksspelare.
Bok + talbok – vid lästräning kan
talboken användas tillsammans med
den tryckta boken.
Taktila bilderböcker och
punktskriftsböcker – böcker där
text och bild läses med fingrarna.
Interfolierade bilderböcker –
en bilderbok med punktskrift på
plastblad. Både den som ser och den
som inte ser kan läsa samma bok!
Teckenspråket är visuellt och har
ingen skriven form. Därför är böcker
på teckenspråk inspelade på film
och lånas som dvd.

Alternativ och Kompletterande
Kommunikation - AKK är
samlingsnamnet för kommunikation
som inte bygger på tal. Böcker med
tecken ihop med tal (TAKK) hjälper
hörande barn att förstå talat språk.
Tecknen är från teckenspråket och texten
är på svenska.

Andra vanliga AKK-sätt är bilder och
symboler som Pictogram och Bliss.

Pictogram - enkla vita bilder mot en svart
bakgrund. Bilderna gör så att orden blir
lättare att förstå.

Bliss - ett bildspråk med symboler i stället
för ord och bokstäver. Bliss kan den
använda som inte har ett talspråk.

Alla bibliotek har inte allt, men
alla bibliotek kan hjälpa dig att
hitta och beställa det du behöver.
Har du önskemål eller synpunkter
på vad som borde finnas i Äppelhyllan - tala med personalen på
ditt bibliotek.
Vill du veta mer:
om talböcker
www.legimus.se
Legimus finns även som app
www.mtm.se
Myndigheten för tillgängliga
medier
om teckenspråkiga böcker
www.orebro.se/teckenhornan
Resursbibliotek för döva i Örebro
om Äppelhyllan
www.barnensbibliotek.se
Barnens bibliotek
www.helgebiblioteken.se
Biblioteken i Gävleborg

En del av Landstinget Gävleborg

