
Vojens Bibliotek  
Rådhuscentret 7 - 6500 Vojens                            

ÅBENT BIBLIOTEK:   
Alle dage kl. 7 - 21 
 
 

Tlf. 74 34 77 77 
haderslevbib@haderslev.dk 
 

PERSONALET TRÆFFES: 
Mandag - torsdag kl. 10-17.30 
Fredag kl. 10-16 
Lørdag kl. 10-13 

ÅBENT BIBLIOTEK:  
Alle dage kl. 7 - 21 
 

Tlf. 74 34 77 00 
vojensbib@haderslev.dk 
 
PERSONALET TRÆFFES: 
Mandag kl. 10-17   
Onsdag  kl. 10-17 
Torsdag  kl. 10-17  
Lørdag kl. 10-13 

Haderslev Bibliotek     
Bispebroen 3 - 6100 Haderslev              

      

      

      

      

ÅBENT BIBLIOTEK:  
Alle dage kl. 7 - 21 
 
Tlf. 74 34 77 40 
grambib@haderslev.dk 
 
PERSONALET TRÆFFES: 
Mandag kl. 10-17 
Onsdag kl. 10-17 
Fredag kl. 10-14 

Gram Bibliotek    
Stadionvej 15 - 6510 Gram                        

Hold dig ajour med, hvad der sker på biblioteket!  
Abonnér på vores nyhedsbrev, der udkommer ca. 8 gange årligt 
Du kan nemt og hurtigt blive abonnent via et link på bibliotekets hjemmeside. 
Du får sendt nyhedsbrevet direkte til din mailbox! Følg os også på facebook! 
WWW.HADERSLEV BIBLIOTEKERNE.DK 

 

Litteratur- & 
informationssøgning 

      

      

En guide fra 
Haderslev 

Bibliotekerne 

      



1) Haderslev Bibliotekerne:  
      www.haderslevbibliotekerne.dk 
 

Login med cpr.nr. og pinkode  
Klik på ”Søg i biblioteksdatabasen og på hjemmesiden”. 
Afgræns din søgning i venstre side(materialetype, klassemærke m.v.) 
 

2) Netmedier:  

Prøv f.eks.: 
via www.haderslevbibliotekerne.dk 
(alle kræver login med cpr.nr. og pinkode) 
 

 
   
 
 
 

Guide til søgning  
Bibliotekaren har lavet en guide til dig,   
så du bedre kan finde rundt i bl.a.  
 Haderslev Bibliotekernes søgesystem 
 Bibliotekets digitale tilbud 
 Bibliotekernes fællesdatabase: bibliotek.dk. 

 Litteratursiden.dk 
Bibliotekernes website om littera-
tur—med analyser og boglister. 

 FaktaLink 
Elektronisk tidsskrift om aktuelle  
Emner 

 Forfatterweb 
Forfatterleksikon med artikler om 
danske og udenlandske forfattere 

 

3) Andre søgetjenester og spørgetjenester m.m.: 

  
Masterfile Premier (EBSCO) 
Engelsksprogede e-ressourcer indenfor emner 
som bl.a. økonomi, politik, kunst og litteratur.   

 Infomedia 
Direkte adgang til Danmarks største mediearkiv - 
fra biblioteket 

 Europa World Plus 
Engelsksproget database med informationer  
om mere end 250 lande. 

 
 
 
 

Bisnode 
Information om de 7.000 største danske  
virksomheder m.m. 

Bibliotek.dk 
De danske bibliotekers fællesdatabase: indeholder alt, hvad der er udgivet i 
Danmark, og som kan findes på danske biblioteker.  
Materialerne bestiller du hjem til dit eget bibliotek.  

Ku’ du ikke finde det på Google?  Spørg Biblioteksvagten! 
 
Biblioteksvagten.dk 
En national spørgetjeneste. Du kan stille 
spørgsmål om dit emne eller søge dit emne i: 

”Find tidligere svar”:  en slags databrønd for alle svar på opgaver.  
Du finder også link til Biblioteksvagten på Haderslev Bibliotekernes søgeside 
og via Bibliotek.dk.  

Har du brug for mere hjælp, kan du booke en 
bibliotekar. Læs mere på bibliotekets hjem-
meside under studerende. Tlf. 74 34 77 56 

Hjælp til litteraturlisten: 
http://litteraturlistegenerator.dk 

http://www.haderslevbibliotekerne.dk
http://www.haderslevbibliotekerne.dk
http://login.proxy.integrabib.dk/?group=751000&target=faktalink
http://login.proxy.integrabib.dk/?group=751000&target=forfatterweb

