Luister- en gesproken boek, podcast of radiouitzending
Catalogus Centre Céramique
Centre Céramique is in het
bezit van een groot aantal
luisterboeken. Als u in de
catalogus zoekt op de term
'Luisterboek' en kiest voor de
optie 'zoeken op woorden'
krijgt u een overzicht.
Passend Lezen
45.000 gesproken boeken in
uiteenlopende genres. Van
klassiekers tot actuele titels. Exclusief
voor bibliotheekleden met een
leesbeperking (blind, slechtziend,
dyslectisch of een motorische en/of
cognitieve beperking (reuma, afasie
etc.).
LuisterBieb app
de LuisterBieb-app van de Bibliotheek
is voor iedereen gratis te
downloaden. Met de LuisterBieb-app
kun je genieten van luisterboeken,
waar en wanneer je maar wilt. En er
is voor ieder wat wils: of je nu wil
wegdromen bij een goed boek of je
kennis wil bijschaven met een
luistercollege op universitair
niveau. Ben je lid van de Bibliotheek?
Door je bibliotheekpas te koppelen
aan de app krijg je toegang tot nog
veel meer titels!
Home Academy: Hoorcolleges
Hoorcolleges, lezingen, luisterboeken
en toneelstukken op cd en in mp3.
Interessante onderwerpen, van
geschiedenis tot
natuurwetenschappen, voorgedragen
door boeiende sprekers. Een
gedeelte van deze hoorcolleges zijn
gratis te downloaden.
NPO 1, NPO2, NPO 3, NPO 4, NPO
5
Luister live naar uitzendingen van de
publieke omroep of achteraf via
radiouitzending gemist.
Nederland.fm
Portal van alle Nederlandse
radiokanalen.
iTunes
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Podcasts zoeken via de iTunes
store.
EUscreen
Gratis online toegang tot video´s,
foto´s, teksten en audio van
omroepen en audiovisuele archieven
uit heel Europa. Ontdek de selectie
die in de vroege jaren 1900 begint en
doorloopt tot vandaag.
Google
Zoeken op 'podcast' levert tal van
podcasts en radiouitzendingen op.
Verder zoeken?
bibliotheek.nl
De landelijke digitale bibliotheek van
alle openbare bibliotheken in
Nederland.
Openbibliotheken.nl
Zoeken naar boeken, muziek,
films en andere media uit open
bronnen die in de reguliere
catalogi van openbare
bibliotheken vaak niet worden
ontsloten. Kijk hier voor een overzicht
van de bronnen.
Terug
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