PASSEND
LEZEN

Als gewoon lezen
niet meer gaat
Lukt het ‘gewone’ lezen
niet of niet meer door
een visuele of andere
leesbeperking? Is het
lezen meer inspanning
dan ontspanning?
Dan kan Passend Lezen
uitkomst bieden.

Om
een verhaal tot
je te nemen heb je geen
geschreven tekst nodig.
Wat zijn gesproken
Een goed verhaal zit immers
boeken?
tussen je oren, speelt zich af
Gesproken boeken zijn
in je eigen fantasie. Daarom
speciaal ontwikkeld
biedt de Bibliotheek een groot
voor mensen die blind,
assortiment gesproken boeken
slechtziend of dyslectisch
in uiteenlopende genres.
zijn. Maar ook als je een
Van klassiekers tot
andere beperking hebt waaractuele titels.
door lezen niet of moeilijk
gaat, bijvoorbeeld als gevolg
van reuma, een motorische
beperking of afasie, kun je
gebruikmaken van gesproken
boeken.

Gesproken boeken
worden in een rustig
tempo ingesproken
zonder te veel
intonatie.

Interesse?

Er zijn verschillende
mogelijkheden op het
gebied van Passend Lezen.
Bij een lidmaatschap van
de Bibliotheek krijg je gratis
toegang tot een collectie van
45.000 gesproken boeken.
Deze zijn via streaming te
beluisteren.
De Bibliotheek Venlo heeft
daarnaast een aantal grootletterboeken, daisy-roms en
een daisy speler om deze uit
te proberen in de uitleen.
Ben je geen lid van de
Bibliotheek, dan kun je
lid worden, of ervoor
kiezen om lid te worden
van de Bibliotheekservice

Passend Lezen. Hier vind je
maar liefst 75.000 gesproken
boeken, brailleboeken,
kranten en tijdschriften
in gesproken vorm en
een uitgebreide collectie
daisy-roms. Daarnaast kun je
de gesproken boeken hier
ook downloaden om zonder
internetverbinding te
luisteren.
Voor beide collecties geldt
dat je een verklaring
leesbeperking nodig hebt.

PASSEND
voor
LEZEN jeugd
Lezen kan altijd

Lezen is leuk. Maar als
je een leesbeperking
hebt is lezen vooral
moeilijk. Dat kan
komen door slechtziendheid of dyslexie.
Maar ook met de
diagnose jeugdreuma
of AD(H)D kan lezen
een hele opgave zijn.
Gesproken boeken
voor kinderen

Om een
verhaal te beleven
heb je geen geschreven
tekst nodig. Daar kun je
ook naar luisteren met een
gesproken boek.

Deze gesproken
boeken zijn volledig
afgestemd op de
wensen van kinderen
met een leesbeperking.
Ze worden in een rustig
tempo ingesproken zonder
te veel intonatie.

Meer informatie
en aanmelden
Superboek

Superboek is een gratis
lidmaatschap van Bibliotheekservice Passend Lezen voor
kinderen tot 18 jaar. Bij
Superboek vind je de meest
actuele titels in gesproken
vorm, in braille of Jumboletter.
Superboek heeft een collectie
van ruim 10.000 jeugdboeken
en ongeveer 20 tijdschriften.
Van De waanzinnige boomhut
tot De Grijze Jager.
De boeken zijn via streaming
te beluisteren, maar kunnen
ook gedownload worden
zodat je overal en altijd kunt
luisteren. Ook als je geen wifi
of oneindige databundel hebt.
Heb je een leesbeperking en
ben je onder de 18 jaar? Word
dan nu gratis lid! Je krijgt
dan onbeperkt toegang tot
Superboek. Kinderen tot 12 jaar
kunnen zich door hun ouders
laten inschrijven. Vanaf 12 jaar
mag je jezelf inschrijven.

Op onze website vind
je meer informatie over
Passend Lezen. Kies de
service die het best bij je
past en meld je online
aan. Hierna heb je direct
toegang tot de collectie.
Heb je nog vragen? Onze
medewerkers helpen je
graag verder tijdens ons
inloopspreekuur Digicafé
op dinsdagmiddag van
14.00 - 16.00 uur.

Stadsbibliotheek Venlo
Begijnengang 2
5911 JL Venlo

www.bibliotheekvenlo.nl

