
 
 
 
  
 

 
Ny hjemmeside 

Vi har fået ny hjemmeside, som vi håber, at du bliver glad for.  Vi arbejder løbende på den, 
og snart vil alt køre som det skal.  
 
Som med alle nye ting kan der forekomme fejl. Derfor: meld gerne tilbage hvis der er ting 

du mangler, eller noget der ikke fungerer.  E-mail til os på: haderslevbib@haderslev.dk 

 
 
 
 

 
 
Digital artikelservice 

Nu kan du gratis bestille artikler fra en lang række danske tidsskrifter og magasiner 

– og få artiklen sendt direkte til din mailboks.  
Digital artikelservice er et samarbejde mellem Statsbiblioteket og Copydan, og  
Haderslev Bibliotekerne har købt adgang, så du kan bestille artiklerne via 
Kopiservice på www.bibliotek.dk. 
 

Digital artikelservice er en del af Bibliotek.dk, og for at bestille artikler via Kopiservice skal du være låner på Haderslev 
Bibliotekerne (og være bosat i Haderslev Kommune). 
 
Artiklerne søges frem i www.bibliotek.dk – hvor du skal have (eller oprette) en profil, og være logget ind. 
Når du har fundet en artikel, så vælger du ”Kopiservice” i bestillingsfeltet – og du vil modtage en elektronisk kopi af 
artiklen direkte i din mailboks, ofte indenfor et par timer. Læs mere om digital artikelservice på hjemmesiden . 
 
Vi håber, at du får glæde af denne gode service. 

 

 
Nydansker i Haderslev 

Haderslev Bibliotekerne deltager sammen med 7 andre biblioteker i Danmark i et projekt, 
som skal sætte fokus på nydanskernes brug af biblioteket. Projektet skulle gerne 
udmunde i et lokalt netværk for nydanskere i Haderslev Kommune.  
 
I den forbindelse er der også lavet portalen ”Nydansker i Haderslev”, som du finder på 
Haderslev Bibliotekernes hjemmeside. 

 
 

 

Begrænset åbningstid 
I løbet af kalenderåret har vi enkelte dage med begrænsninger i den bemandede åbningstid. 
Den 1. maj er bibliotekerne ubemandede fra kl. 12. 
 
Se flere af vores faste dage med begrænsninger i den bemandede åbningstid på vores nye 
hjemmeside under lukkedage.  
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https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/velkommen-til-haderslev-bibliotekernes-nye-hjemmeside
http://www.digitalartikelservice.dk/
mailto:haderslevbib@haderslev.dk
https://haderslev.ddbcms.dk/netmedier/aviser-og-magasiner/digital-artikelservice
https://haderslevbibliotekerne.dk/mest/indvandrere-og-flygtninge
https://haderslevbibliotekerne.dk/lukkedage


 
9. april-quiz 

Fik du set filmen ”9. april”, der delvist er filmet i Haderslev i løbet af sommeren 2014, så vil 
du sikkert også kunne løse quizzen om denne store begivenhed. 
 
Quizzen finder du lige nu som månedens quiz på vores  hjemmeside:   
 
haderslevbibliotekerne.dk 

 
 
 
Nyt i Biblioteksbutikken  

Nu kan man købe sorte bomuldsnet med Haderslev Bibliotekernes  logo i vores biblioteksbutik på 
Haderslev Bibliotek.   
 
Praktisk til at bære lånte materialer til og fra biblioteket i – eller hvad man ellers har brug for. Prisen 
er kr. 50,- 
 
Find andre spændende ting i biblioteksbutikken, som er på Haderslev Bibliotek og se et udpluk på 
hjemmesiden 

 
 
 
 
 
Reserverings top 10 

1.  Camilla Läckberg: Løvetæmmeren (89 res.) 
2.  Julie Hastrup: Farlig fortid (47 res.) 
3.  Lars Johansson: Signes hjemkomst (35 res.) 
4.  Lotte Hammer: Elskede Heidi (32 res.) 
5.  Jane Aamund: Onklerne og deres fruer (31 res.) 
6.  Lars Kepler: Stalker (27 res.) 
7.  Jean Hanff Korelitz: Det burde du have vidst (27 res.) 
8.  Jojo Moyes: En plus en (27 res.) 
9.  Sara Blædel: Kvinden de meldte savnet (25 res.) 

                                        10. Jojo Moyes: Hende du forlod (24 res.) 
 
 
Nyhedsbrevet er redigeret af Solvejg W. Lavrsen og Kirsten V. Sørensen 
 

https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/9april-maanedens-quiz-0
https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/9april-maanedens-quiz-0
https://haderslevbibliotekerne.dk/node/247

