
MasterFile Premier (Ebsco) 
Adgang til flere engelsksprogede baser med artikler 
og fuldtekstdokumenter indenfor en bred vifte af fag 
og emner f.eks. politik, økonomi, kunst og litteratur. 

Science in Context  
Naturvidenskabelig database med artikler indenfor 
bl.a. matematik, fysik, kemi, astronomi og rumfart, 
geologi, biologi og medicin. Flere sværhedsgrader. 

 

 

Press Reader 
Online adgang til aviser og magasiner fra 100 forskel-
lige lande på 60 forskellige sprog. Oprindeligt avisud-
seende i PDF. Af danske aviser er der kun Børsen. 

RB Digital 
Adgang til ca.190 engelsksprogede e-magasiner.  Bå-
de populære magasiner og mere hardcore fagtidsskrif-
ter. Hent app’en RB Digital til tablet og mobil.  

Gyldendals Onlineordbøger 
Gyldendals røde ordbøger online. Oversættelse til og 
fra dansk og følgende sprog: engelsk, tysk, fransk, 
spansk og svensk. 

Mediestream 
Statsbibliotekets giver dig mulighed for at søge i danske aviser 
fra perioden 1918 til 2001, når du bruger pc'erne på Haderslev 
Bibliotekerne. Hjemmefra kan du læse ca. 5 mio. avissider fra 
tiden før 1918. 

TURteori  - kørekort til personbil 
Kursus der løbende opdateres og er bygget op efter 
Rigspolitiets undervisningsplan og indeholder prøver 
og tests i det teoretiske stof til teoriprøven. 
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tilbud på Haderslev Bibliotekerne   

Bisnode Market 
Firmaoplysninger på samtlige virksomheder og detal-
jerede oplysninger om de største danske virksomhe-
der. Biografier, historik, regnskaber m.m. 

Du skal være registreret som låner på Haderslev Bibliotekerne og ved de fleste baser 
desuden have bopæl i Haderslev Kommune for at kunne benytte de forskellige digitale 
tilbud. Log ind med dit cpr-nummer og din pinkode til Haderslev Bibliotekerne. 

sReolen Global 
Indeholder ca. 5000 engelske e-bøger og netlydbøger 
til børn og voksne. Ligner eReolen, men er et selv-
stændigt website med tilhørende app. 

Comics Plus 
Adgang til tusinder af digitale grafiske romaner og 
tegneserier  -   på mobil, tablet og PC.  
Tegneserier til børn, unge og voksne. 

Digital Artikelservice 
Bestil artikler fra en lang række danske tidsskrifter og 
magasiner og få adgang til dem direkte fra din mail-
boks. Digital Artikelservice er en del af bibliotek.dk. 

eReolen 
Din elektroniske hylde til e-bøger og netlydbøger. 
Både fag– og skønlitteratur for voksne og børn. Låne-
tiden er 30 dage. 5 e-bøger + 5 lydbøger  pr. måned. 

eReolen GO 
En selvstændig side under eReolen, der indeholder 
alle børnematerialer fra eReolen, og hvor der formid-
les særligt til børn og unge i alderen 7-14 år. 

   

eKurser.nu 
Her finder du korte online kurser indenfor alt fra       
e-bøger til smartphones. Kurserne gennemføres på 
hjemmesiden og varer typisk 10-20 minutter 

Europa World Plus  
Artikler om 250 lande og landområder. Om landenes 
politiske, historiske, sociale, økonomiske og statisti-
ske udvikling. Oplagt til opgaveskrivning. 

Faktalink 
Danske artikler, der giver uddybende information 
om aktuelle og klassiske emner med henvisninger 
og links. Oplagt til opgaveskrivning. 

Filmstriben 
Filmportal, hvor man kan låne spillefilm, dokumen-
tarfilm, kortfilm og børnefilm. Filmen streames til 
din pc og er tilgængelig i 24 timer. 5 lån pr. måned. 

Forfatterweb 
Portrætter af en række danske og udenlandske forfat-
tere. Illustrerede artikler om forfatternes liv og værker 
med litteratur og links. Oplagt til opgaveskrivning. 

Haderslev Bibliotekerne har tegnet abonnement og betalt for at give dig gratis adgang til 
en række betalingsdatabaser og andre e-resurser, som du kan bruge hjemme fra egen pc.. 
For at få adgang skal du være indmeldt som låner og have en pinkode. 

Filmcentralen for alle 
Det Danske Filminstituts streaming tjeneste for kort-
film og dokumentarfilm. På Filmcentralen finder du 
både aktuelle film og nydigitaliserede klassikere. 


