Material för den som har

Specialsamlingar vid

något funktionshinder

Nykarleby stadsbibliotek



Talböcker både på CD-



skivor och som Daisy (MP3skiva). Biblioteket har

Nykarleby
stadsbibliotek

Böcker om specialpedagogik
och funktionshinder



Daisy-spelare som du kan

Lättläst litteratur för både

barn och vuxna

Alla barn behöver böcker!

få låna


Bok + Daisy. Bra om man
vill följa med i texten på
samma gång som den läses upp för en!



Böcker med teckenstöd
eller symboler som stöd för
texten

På Äppelhyllan finns också



Vanliga tal– och hörböcker
samt Daisy-talböcker. Vi
lånar Daisytalböcker från
både Celia och MTM i Sverige

barnböcker om barn med olika
funktionshinder och handikapp

Celia
Nykarleby stadsbibliotek kan

Med ditt lånekort och pinkod kan du

registrera dig som kund i Celias

låna e-böcker och strömmande

talbokstjänst. Som kund får du

ljudböcker via Fredrikabiblioteken.

låna och lyssna på böcker via

Länk finns på bibliotekets hemsida:

webbtjänsten Celianet eller appen

www.fredrikabiblioteken.fi/e-bocker
Pinkod fås från biblioteket

Pratsam Reader.

I Äppelhyllan hittar du eller ditt
barn stöd när det gäller






Språkträning
Läsning
Skrivning
Räkning
inlärning

På biblioteket vill vi att alla ska

Äppelhyllan på stadsbibliotekets

Lättlästa böcker

kunna hitta böcker att läsa!

barnavdelning — här finns:

för unga och för

I äppelhyllan finns anpassade



Lättlästa böcker med tydliga

medier. Det betyder att det finns

bilder, både skön– och

böcker som man kan läsa med

facklitteratur

öronen eller med fingrarna!
Vi är alla olika. Vissa tycker om
idrott, andra tycker inte alls om det.



ABC– och 123-böcker



Talterapeuten rekommenderar
böcker som är lämpliga om man

Vissa tycker att det är lätt med

behöver träna sitt språk

matte andra tycker att det är
ganska svårt. På biblioteket vet vi



Barnböcker som behandlar speci-

att vi alla är olika, också när det

alområden, t.ex. funktionshinder,

gäller läsning.

handikapp och autoimmuna sjukdomar

Äppelhyllan finns för att vi alla är
olika.
Välkommen till biblioteket om du vill
veta mera!
På bibliotekets hemsida om
Äppelhyllan hittar du listor med
mera uppgifter om Äppelhyllans

material.
Länktips: Barnens bibliotek, Datero,
LL-center, Papunet, Lärum

tonåringar



Taktila böcker och böcker med ljud

och/eller flikar samt flanosagor.

Känselböcker med punkter och
figurer i olika material, böcker
med flikar och böcker med
ljudknappar att trycka på.
Det här materialet får vem som helst
låna!

Stadsbibliotekets
äppelmärkta lättlästa böcker
för unga (10-12 år) och
tonåringar har egna hyllor.

