De openbare bibliotheek
het leven van A tot Z
“Eindelijk weer een Daisy-speler beschikbaar in de plaatselijke bib. Ja, slechts 2 spelers
om uit te lenen en meer gegadigden dus dat is steeds reserveren … Zal blij zijn als mijn
aanvraag bij Het Agentschap voor Personen met een Handicap in orde is zodat ik mijzelf
een Daisy-speler kan aanschaffen, Dan neem ik een compact model zodat ik overal kan
lezen, bv. als ik weer eens ellendig lang in een wachtkamer vertoef.”
Nancy Goormans, Facebook 24/01/2013
En zo helpt een of andere bib in Vlaanderen of Brussel deze mevrouw verder …
Dyslexie of slechtziend? Oud of jong? Iederéén is welkom in de bib!
Gestimuleerd en ondersteund door Luisterpunt en het provinciaal bibliotheeksteunpunt,
lenen 260 openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel Daisy-boeken en Daisy-spelers
uit aan mensen met een leesbeperking. 260 bibliotheken = meer dan 80% van alle
bibliotheken (in totaal 311 bibliotheken).
Waarom werken we zo graag samen met de gewone openbare bibliotheken? Zij staan veel
dichter bij de mensen, iedereen kent hen, zij krijgen vragen aan de balie (zij hébben een
balie), zij werken een scholenwerking uit, klassen komen op bezoek, mét kinderen met
dyslexie, zij hebben vaak een bibliotheekdienst aan huis voor minder mobiele mensen, zij
lenen groteletterboeken uit - maar wat als ook die letters onleesbaar worden -, en net zoals
wij dragen zij hun lezers op handen!
We vormen een prima tandem!
Geregeld organiseren we informatiesessies voor de gemeentelijke openbare bibliotheken: zo
concreet mogelijk geven we tips en wisselen we ideeën uit over de Daisy-werking voor de
verschillende doelgroepen en in het kader van de verschillende campagnes.
Vele bibliotheken gaan op een fijne, creatieve manier aan de slag met Daisy, met wervende
scholenbrochures, Daisy-ontbijtworkshops voor ouderen, een origineel blogbericht, infoavonden over dyslexie en Daisy-boeken voor leerkrachten en ouders, duidelijke
berichtgeving in het gemeentelijk infoblad, …
Weet je dat er ongeveer 55.000 Daisy-boeken in de gewone bibliotheken circuleren! Toch is
het aanbod heel verschillend, sommige bibliotheken hebben er 50, andere meer dan 1.000.
Ook het aantal Daisy-spelers dat wordt uitgeleend verschilt heel erg van bib tot bib.
Sommige bibliotheken hebben er twee, andere lenen 10 tot zelfs 16 Daisy-spelers uit!
Luisterpunt verwijst beginnende luisterlezers zo veel mogelijk door naar de gemeentelijke
openbare bibliotheken, om daar een Daisy-speler te lenen en meer uitleg te krijgen over de
bediening van het toestel. En lezers, die zijn supertevreden over deze service.
Vele bibliotheken hebben een Daisy-meubel om hun Daisy-werking in de kijker te zetten,
andere experimenteren met een Makkelijk Lezen Plein. De ervaring leert alleszins dat áls
bibliotheken investeren in hun doelgroepenwerking, Daisy een superefficiënt hulpmiddel is.
Met Daisy-boeken kunnen ze mensen bereiken die anders afhaken (ouderen) of geen moeite
doen om naar de bib te komen (kinderen en jongeren met dyslexie). Leesbevordering in een
pure vorm!

