
Velkommen

Information

på dit lokale bibliotek



Lange åbningstider

Det Selvbetjente Bibliotek er 
en løsning, der giver dig mu-
lighed for at benytte dit bib-
liotek både i og udenfor den 
betjente åbningstid alle ugens 
dage kl. 7-21.
I den ubetjente åbningstid er 
der ikke personale tilstede. 
Her lukker du dig selv ind, 
hvorefter du kan benytte dig 
af alle vores faciliteter.
Inden du kan få adgang til det 
Selvbetjente Bibliotek skal du 
registreres som bruger ved 
personligt fremmøde med dit 
sundhedskort. Læs mere om 
det selvbetjente bibliotek på 
haderslevbibliotekerne.dk

Haderslev Bibliotekerne
Er en verden af materialer, som vi stiller gratis til rådighed for dig.
Vi står parat til at hjælpe dig, hvis der er noget, du ikke kan finde på vores 
hylder eller hvis du har brug for materialer, som vi skal bestille fra andre 
biblioteker.

Biblioteket hjemmefra

På www.haderslevbiblio-
tekerne.dk har du adgang 
til søgning i alle vore mate-
rialer samt mulighed for at 
se oplysninger om dine lån, 
reserveringer og bestillinger. 
Du kan forny dine lån og du 
har mulighed for at søge, læse 
og printe artikler. En del af 
disse muligheder findes også 
i appen Biblioteket. Som låner 
hos os har du også adgang til 
en række databaser fra din 
egen pc eller du kan benytte 
bibliotekets publikum pc’er. 
Det gælder både internatio-
nale databaser og nationale 
streaming-tjenester som Film-
striben, eReolen med flere. 
For at få adgang skal du være 
registreret som låner samt 
have bopæl i Haderslev Kom-
mune. Læs mere på 
haderslevbibliotekerne.dk

Sammen om 
oplevelsen

Biblioteket byder på mange 
oplevelser!
Du kan møde kendte forfatte-
re, komme med til bogmesser, 
lære IT, se børneteater eller 
høre foredrag om spændende 
emner. Find vores aktuelle 
folder på dit lokale bibliotek 
eller du kan følge med i vores 
arrangementer via hjemmesi-
den, de lokale aviser, på face-
book eller ved at abonnere på 
vores nyhedsbrev. Tilmelding/
billetkøb foregår via vores 
hjemmeside. 
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Børnebiblioteket

Vi har masser af læsestof, 
film, spil og musik for børn 
i alle aldre. Vi har fokus på, 
hvad børn i forskellige aldre 
har brug for. Om det er pe-
gebøger til de mindste, bil-
ledbøger til de små, bøger til 
indskolingen, fantasyromaner 
til de større børn eller noget 
helt andet. 
Vi satser på sprogstimulering 
og leg og hjælper gerne med 
at finde de rigtige ting til al-
derstrinnet.
Derudover er der mange ak-
tiviteter for børn på vores 3 
biblioteker, som f.eks. quizzer, 
workshops, oplæsning og 
teater. 

Tilbud til ældre

Hvis du har svært ved at 
komme på biblioteket, kan vi 
tilbyde dig ordningen ”Biblio-
teket kommer”, hvor vi bringer 
bøger og andre materialer ud 
til dig én gang om måneden - 
uden omkostning for dig. Læs 
mere på bibliotekets hjem-
meside eller spørg efter en 
særskilt folder. 

Borgerservice

På Gram og Vojens Biblio-
tek har vi Borgerservice, der 
hjælper dig med at finde vej 
i det offentlige system. Der 
kan gives råd og vejledning 
ift. de kommunale og statslige 
digitale selvbetjeningsløs-
ninger. Du skal bestille tid til 
ekspedition www.haderslev.
dk/selvbe-
tjening/bestil-tid-i-borger-
service 

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med, hvad der 
sker på biblioteket! Abonnér 
på vores nyhedsbrev, der ud-
kommer ca. 10 gange om året. 
Du kan nemt og hurtigt blive 
abonnent via et link på bibli-
otekets hjemmeside eller ved 
henvendelse til personalet. 
Du får sendt nyheds-
brevet direkte til din mailboks

Sociale Medier

Du kan følge os på Facebook 
og Instagram så er du hele 
tiden opdateret på de ny-
heder du ikke vidste der gav 
mening for dig.

Vi glæder os til at se dig på
biblioteket.



Haderslev Bibliotek
Bispebroen 3 

6100 Haderslev 
Tlf. 7434 7777

Gram Bibliotek
Stadionvej 15 

6510 Gram 
Tlf. 7434 7740

Vojens Bibliotek
Rådhuscentret 7 

6500 Vojens 
Tlf. 7434 7700

Kontakt

haderslevbibliotekerne.dk

Oplev. Find inspiration. 
Inspirér. Lær.

Træk stikket. Grin. Græd. 
Snak. Lyt. Bliv udfordret. Bliv 

hjulpet. Skab.
Del din passion.


