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Alla barns rätt till läsning

Den 20 november firar vi Barnkonventionens födelsedag med att lyfta fram alla barns rätt till läsning. Det finns många olika sätt att läsa. Vissa
läser med ögonen medan andra läser med öronen eller fingrarna. Hur man läser spelar ingen roll, det är lusten att läsa som är viktig. Barn och
unga som har en läsnedsättning kan låna talböcker och punktskriftsböcker från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). Böckerna hittar
man i MTM:s digitala bibliotek Legimus eller genom sitt lokala bibliotek.

Webbplatsen Legimus har fått nya barnsidor med ännu mer läsglädje. Där finns filmade boktips, topplistor och tre helt nya figurer tecknade av
Moa Hoff. Just nu pågår en tävling på www.legimus.se för att ge dem namn.

– Tillgängliga medier ger fler chansen att bli delaktiga i samhället. Att kunna läsa samma bok som kompisarna är en demokratisk rättighet,
säger Camilla Batal.

I Legimus finns 17 000 böcker för barn. Varje år fylls Legimus barnsidor på med ca 750 nya talböcker. Av dessa gör MTM cirka 500 själva,
resten är förvärv bland annat från systerorganisationer i andra länder. De allra flesta talböcker som laddas ner är förstås på svenska men
förvärven görs för att ytterligare bredda urvalet på andra språk. Det näst vanligaste nedladdningsspråket är engelska och sedan följer finska,
tyska, franska, spanska och arabiska.

I Legimus katalog kan man också söka fram punktskriftsböcker, taktila bilderböcker, e-textböcker och böcker på teckenspråk. MTM producerar
ca 300 punktskriftsböcker för barn varje år och omkring 50 taktila bilderböcker.

Det finns också många lättlästa böcker som punktskriftsböcker och talböcker, årets mest nedladdade bok av barn och ungdomar är just den
lättlästa versionen av Jag är Zlatan (Zlatan Ibrahimovic och David Lagercrantz).

Legimus topplista 2015, unga användare:

1. Jag är Zlatan av Zlatan Ibrahimovic och David Lagercrantz (bearbetad till lättläst)

2. Harry Potter och de vises sten av J.K. Rowling

3. Hungerspelen av Suzanne Collins

4. Cirkeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren

5. Värre än vanligt av Jeff Kinney

För ytterligare information, kontakta:
Camilla Batal, chef Marknad och kommunikation, Myndigheten för tillgängliga medier. 
Telefon: 08-580 02 824, e-post: camilla.batal@mtm.se

Lena Boqvist, pressansvarig, Myndigheten för tillgängliga medier
Telefon: 08-580 02 726, e-post: lena.boqvist@mtm.se



Myndigheten för tillgängliga medier ger personer tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem oavsett läsförmåga eller
funktionsnedsättning. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga.
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