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LUISTERPUNT : Iederéén kan lezen!
Spannende thrillers, heerlijk meeslepende romans, stevige historische werken, fijne kookboeken, poëzie om bij
weg te dromen, straffe detectives, leuke kinderboeken, ... er is voor elk wat wils. Ook wie voor gewoon lezen niet
(meer) of niet gemakkelijk gaat, kan wél leesplezier vinden, kan gewoon heerlijk genieten van een boek! De ene
leest met zijn oren, de andere met zijn vingers. Maar wat vast staat is: “Iederéén kan lezen!”
Luisterpunt is de bibliotheek voor personen met een leesbeperking. Het is een openbare bibliotheek die een
specifieke werking uitbouwt: speciaal voor blinden, slechtzienden, mensen die omwille van een fysieke beperking
(bv. spier- en gewrichtsziekten, ...) geen gewone boeken kunnen hanteren, personen met dyslexie, met autisme,
enz. Kortom, iedereen die geen gewone, gedrukte boeken kan lezen, of daar wat moeite mee heeft, krijgt lectuur in
een aangepaste vorm.
Luisterpuntbibliotheek beschikt momenteel over 15.000 Daisy-luisterboeken en 9.000 brailleboeken. Ze zijn er net
zoals andere boeken in alle soorten en genres. En net zoals in andere openbare bibliotheken worden boeken – op
juist dezelfde manier trouwens – ingedeeld in genres (voor romans) en onderwerpen (voor informatieve boeken).
Jaarlijks komen er meer dan 1.000 boeken bij. Het boekenaanbod is te vinden in onze catalogus, online
raadpleegbaar op http://daisybraille.bibliotheek.be.
Brailleboeken
Als u graag de woorden voelt, kunt u een brailleboek lenen. Grasduin in onze online-catalogus, kies en lees naar
hartelust! Elk boek bestaat uit een aantal braillebanden, die we u per drie bezorgen.
Daisy-boeken
Een Daisy-luisterboek wordt in een studio voorgelezen en op cd-rom gezet.
De voorlezers zijn vrijwilligers met een aangename stem, maar ook auteurs lezen geregeld hun eigen boeken bij
ons in. Zo'n bijzondere band met de schrijver hebt u alleen bij een luisterboek.
Het grote voordeel van Daisy-boeken is dat u zo'n ‘boek' kunt hanteren als een gewoon boek. U kunt in één ruk
door lezen, maar u kunt ook door het boek bladeren, van zin naar zin, van bladzijde naar bladzijde en van
hoofdstuk naar hoofdstuk. U kunt stukken opnieuw beluisteren, stiekem vooruit lezen, een bladwijzer plaatsen enz.
Daisy staat voor Digital Accessible Information System. Dit is de wereldwijde standaard voor luisterboeken voor
personen met een leesbeperking.
Daisy-luisterboeken bevatten twee structuren, een mp3-structuur waardoor de meeste boeken op één cd-rom
passen (tot 22 uren speelduur op één cd-rom) en een Daisy-structuur die het mogelijk maakt een Daisy-boek te
gebruiken zoals een gewoon boek (dit is een grote meerwaarde tegenover het gewone luisterboek).
U kunt op verschillende manieren naar een Daisy-boek luisteren:
- met een Daisy-speler: een speciaal ontworpen toestel;
- met een computer: wij bezorgen u graag gratis Daisy-software. Op deze manier kunt u gratis een Daisy-speler
installeren op uw pc (niet op Mac);
- via een gewone cd-/dvd-speler met mp3-ondersteuning, maar dan geniet u niet van de voordelen van de Daisystructuur.
Luisterpunt kon met steun van UFB in 2008 haar promotiecampagne naar slechtziende ouderen voeren en
voorzien in de aankoop van extra Daisy-spelers voor rusthuizen en dienstencentra, in 2009 werd de
voorbereidende infrastructuur (braille-printer, digitale brailleboeken) voor het project braille-op-aanvraag
uitgebouwd, in 2010 wordt het technische luik van de bibliotheekdienstverlening naar dyslectische
kinderen opgestart.
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