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Daisy brengt spanning en

design

ontspanning in je leven. Verbazingwekkend hoe Daisy je vrije tijd vult
met leesplezier. Een heerlijk meeslepende roman, een spannende thriller
of een interessant historisch werk.
Alles kan.

Daisy
doet je lachen!

Als je ogen niet goed meer meewillen, of als een boek vasthouden moeilijker wordt, toch kan je blijven lezen.
Met de Luisterpuntbibliotheek, een
openbare bibliotheek met een bijzondere collectie: de Daisy-luisterboeken.

Rode Kruis = Triplex Condensed Regular
Vlaanderen = Tiffany Italic
a
b
Constructie: a = b + 1/6 b
rood = pantone 485 of bij quadri: 100% magenta + 100% yellow
het logo staat altijd op een witte ondergrond
De kleuren op deze afdruk zijn geen referentie!
Het Rode Kruis is een beschermend en beschermd symbool en mag
niet alleen gebruikt worden. Bij indicatief gebruik moet het
volledige logo gebruikt worden.
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Vlaanderen

Meer weten? 070 246 070
www.luisterpuntbibliotheek.be
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Minimum formaat
voor het logo:

Daisy verbaast je!

Als er enkel zwart
ter beschikking is:
zwart/wit versie:
kruis = 60% zwart

Als er enkel rood
ter beschikking is:
volledig rood versie:
rood = pantone 485

Rode Kruis

Rode Kruis

23 mm
28 mm

Vlaanderen

Vlaanderen

Een luisterboek,
dat spreekt voor zich!

Daisy-boeken zijn er in alle soorten en genres. Dikke worden dan lange, dunne zijn dan
weer korte verhalen. Een Daisy-boek beluister
je met een heel gemakkelijk te bedienen toestel:
de Daisy-speler.

Luisterpuntbibliotheek

Daisy bezorgt je rillingen!
Daisy-luisterboeken
Een luisterboek wordt in een studio voorgelezen en op cd-rom gezet in Daisy-formaat*.
Het grote voordeel van een Daisy-luisterboek is
dat je zo’n boek kan hanteren als een gewoon
boek. Je kan het in één ruk beluisteren, maar je
kan ook door het boek bladeren, van zin naar
zin, van bladzijde naar bladzijde, van hoofdstuk naar hoofdstuk. Je kan stukken opnieuw
beluisteren, stiekem vooruit lezen, ja zelfs een
bladwijzer plaatsen.

*
(Daisy = Digital Accessible Information SYstem)

Momenteel heeft de Luisterpuntbibliotheek
14.000 Daisy-boeken. Van Pieter Aspe tot
Khaled Hosseini, van Rik Coolsaet tot Herman
De Coninck, van Bob Mendes tot Isabel Allende,
van Danielle Steel tot Jef Geeraerts, er is echt
voor elk wat wils.
Ook vele openbare bibliotheken hebben
een Daisy-collectie en een Daisy-speler in
huis. Proberen staat vrij! Meer info in je bib.

Boeken op aanvraag
Luisterpunt werkt als verzendbibliotheek.
We bezorgen jou de gewenste boeken thuis
in een aangepaste verpakking. Je stuurt ons
de boeken in dezelfde verpakking terug.
Frankeren hoeft niet.
Je moet nooit wachten op een boek; jouw
luisterboek wordt gebrand op bestelling en
nog dezelfde dag verzonden, klaar om door
jou beluisterd te worden. Iederéén kan lezen!

Daisy ontroert je!
Volledig gratis
Lidmaatschap van de bibliotheek, boeken
lenen en verzenden, alles is volledig gratis
voor personen met een leesbeperking.

Contact en info?
070 246 070
www.luisterpuntbibliotheek.be
info@luisterpuntbibliotheek.be

