
Har biblioteket en läskamera?
Berätta det för besökarna!
Exempel på hur ni kan marknadsföra er:

• Posters (entré, utlåningsdisk, anslagstavla m m)
• Bordsaffisch (placeras vid själva läskameran)
• Utskick till lokala SRF-föreningar / Taltidningar
• Utskick till lokala syn-/hörselinstruktörer
• Mejlutskick till låntagare som lånar ljudböcker
• Information på kommunens/biblioteks hemsida
• Information till kommunpolitiker
• Information till ålderdomshem 
• Annons / reportage i lokaltidning

Exempel på affisch/annonser:
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LÅNA VÅR LÄSKAMERA!
Läskameran förstorar och förstärker text och bild 
så att även du som inte ser så bra ska kunna läsa 
böcker och andra dokument här på biblioteket.
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Som en del i vår satsning på att öka tillgängligheten för  
kommunens invånare erbjuder vi nu synhjälpmedel i form 
av en läskamera på Biblioteket. Med den kan du förstora och 
förstärka en text från t ex en tidskrift, en dagstidning eller en 
bok så att den blir enklare att läsa. 

Fråga vår personal nästa gång du besöker oss, så hjälper vi 
dig igång. Välkommen!

Börjar det bli svårt att läsa?
Nu kan du även låna synhjälpmedel på biblioteket!

Du vet väl om att du kan låna 
vår läskamera under ditt besök 
på biblioteket. Med den kan du 
forstora och förstärka texten i en 
bok, dagstidning eller en tidskrift 
så att den blir enklare att läsa.

Välkommen till oss på bibilioteket!
 

Nu är vi mer tillgängliga  
för dig med nedsatt syn
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