
 
 
 
  
 
 
 
Visit Haderslev 

 
Den 1. juni bliver Bispe-familien større. VisitHaderslev bliver en del af 
huset. Dels med en digital indgang, der er på plads i arkaden i løbet af 

måneden, hvor der bliver flere muligheder for selvbetjening. 
Dels med personlig betjening, der i første omgang placeres sammen med bibliotekets ekspedition. 
VisitHaderslevs åbningstider bliver udvidet, så de bliver sammenfaldende med bibliotekets, hvis 
personale vil betjene turister i nogle af ydertimerne. 
Der er tale om en første fase, hvorefter vi i hele huset efter sommerferien vil nytænke Bispen og ikke 
mindst øge samarbejdet og synergien institutionerne imellem – blandt andet ved et nyt fælles 
velkomstområde. 
 
 
 
Brugerundersøgelse på bibliotekerne 

 
På biblioteket gør vi os hele tiden umage for at give vores brugere en god 
oplevelse, når de besøger os. Er der noget, vi kan gøre bedre? Er der noget, der 
mangler? Du kan som bruger give din mening til kende. 
Vi deltager i den nationale brugerundersøgelse på folkebibliotekerne i perioden 
16.maj - 10. juni 2016.  
 
Du kan hjælpe os med at gøre biblioteket bedre ved at svare på spørgsmål i et 
spørgeskema på hjemmesiden eller du kan hente og udfylde spørgeskemaet i 

papirform på et af de 3 biblioteker i Haderslev, Vojens eller Gram. 
Besvar spørgeskema her 
 
Brugerundersøgelsen foregår på næsten alle danske biblioteker i samme periode. Det tager ca. 10 
minutter at udfylde spørgeskemaet. 
Det er et uafhængigt firma (Wilke), der laver undersøgelsen i samarbejde med Haderslev Bibliotekerne 
og Slots- og Kulturstyrelsen. Du vil selvfølgelig være anonym, når du deltager. 
 
 
 
Sommerbogen 

Sommerbogen er en kampagne, der skal vække børns læselyst, og i år kører 
Sommerbogen  fra 10. juni – 20. august på Biblo.dk og på Haderslev 
Bibliotekerne. 
Sommerbogen er for børn i alderen 7-14 år og går i korte træk ud på, at 
børnene skal læse og anmelde 3 bøger. Der er mulighed for at anmelde 
bøgerne på Biblo.dk og dermed deltage i Biblos konkurrence om bøger og mini 
ipads. 
Børn, der vælger at anmelde bøgerne på et anmeldelsesskema på Haderslev 

Bibliotekerne, får en bog som gave når de har læst 3 bøger og afleveret 3 anmeldelser på 
børnebiblioteket i Haderslev, Vojens eller Gram. 
 
 
 
Biblo.dk 

 
Fredag den 3. juni åbner biblioteksdelen af det nye børnesite biblo.dk, som 
blev omtalt i forrige nr. af nyhedsbrevet. Der er derfor mulighed for at 
børnene kan knytte deres anmeldelser til Biblo.dk, og dermed deltage i den 

landsdækkende konkurrence om en masse bøger samt miniipads. 
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https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/hjaelp-os-med-goere-biblioteket-bedre-svar-paa-spoergsmaal-i-et-spoergeskema-fra-d-0
http://survey4.wilkeonline.com/Survey.aspx?id=b7927536-8aa5-475f-a46e-321d451332cc


 
 
Original 

 
Lørdag den 4. juni kan du møde os på en infostand på Wittenberg Plads på 
festivalen Original, der finder sted 3.-5.juni. 
 Bibliotekerne vil her præsentere et udpluk af de netmedier, som vi gerne 

vil udbrede kendskabet til blandt en større kreds. Bl.a. vil vi vise E-reolen, Filmstriben, Library Press 
Display, Zinio og Ekurser.nu. 
Der vil være bogsalg fra bibliotekets stand og dørene til biblioteket i Haderslev vil være åbne til kl. 
16.30. 
 
 
 
Infomedia 

InfoMedia har fået ny brugergrænseflade, som gør det nemmere at søge i 
basen. 
Det nye Mediearkiv indeholder en mere brugervenlig grænseflade og et 
nyt, stort supportsite. Endelig er søgesproget opdateret, og der er 

kommet flere søgemuligheder, som gør det nemmere at søge præcist.  
Du har adgang til Infomedia, når du er på biblioteket i Haderslev, Vojens eller Gram. Hjemmefra har du 
begrænset adgang til en mindre del af Infomedias artikler, når du søger i Haderslev Bibliotekernes 
materialer på hjemmesiden. 
 
 
 
Nyt printsystem på Haderslev Bibliotek 

 
På Haderslev Bibliotekerne kommer der dagligt rigtig mange brugere, der 
anvender vores Internet PC’ere og i den forbindelse printer dokumenter – f.eks. 
rejsedokumenter, opgaver eller dokumenter fra Borger.dk 
Tidligere har vi haft den ordning, at brugerne selv afhentede print – og derpå 
skulle betale enten i vores ekspedition eller i ubemandet tid i en pengekasse, 
der var sat frem til formålet.  

Dette system har selvfølgelig haft den svaghed, at man ikke var ”tvunget” til at betale, når man 
afhentede sine print. De fleste brugere har selvfølgelig betalt, men især i ubemandet tid har der været 
et vist tab for biblioteket pga. print, der ikke blev betalt for. 
Onsdag den 11. maj blev der derfor taget et nyt printsystem i brug på Haderslev bibliotek.  Det 
betyder, at brugerne skal oprette en ”printkonto” og indsætte et beløb på deres konto for at kunne 
printe eller kopiere på bibliotekets såkaldte Mulitifunktionsprinter. 
Det er selvfølgelig gratis at blive oprettet, og man kan indsætte helt ned til 1 kr. på printkontoen. Når 
man skal printe fra en af vores PC’ere, så gøres det via printkontoen – og man bevæger sig derefter til 
vores Mulitifunktionsprinter og ”trækker” printet via det login, som man har knyttet til kontoen. Der er 
altså ikke andre personer, der kan se eller afhente de print, som man har sendt afsted til printeren. 
 
Bemærk, at det i første ombæring kun er på Haderslev Bibliotek, at denne løsning tages i brug. På sigt 
vil der også skulle indføres en ny betalingsløsning for print/kopiering i vores afdelinger i Gram og 
Vojens. 
 
 
 
Månedens quiz - Mona Lisa 

Husk månedens quiz, hvor du denne gang kan vinde bogen 
Anna Ekberg: Den hemmelige kvinde. 
 
Du skal være tilmeldt som abonnent af nyhedsbrevet for at kunne vinde i quiz’en. 
 
 
 

 
 
 
 

http://original.ihaderslev.com/
https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/mona-lisa-en-quiz


 

Månedens digt 

Inspireret af flere andre biblioteker vil Haderslev Bibliotekerne ophænge ”Månedens digt” 
på bibliotekets toiletter til inspiration for brugerne. 

Denne måneds digt er skrevet af Pia Juhl. 

 

 

 

Reserverings top 10 

  1. Mari Jungstedt; En mørkere himmel (42 res.) 
  2. Christina Baker Kline: Pigen uden navn (30 res.) 
  3. Elena Ferrante: Min geniale veninde  (25 res.) 
  4. Kirsten Thorup: Erindring om kærligheden (23 res.) 
  5. Viveca Sten: I magtens skygge(23 res.) 
  6. Jojo Moyes: Efter dig (21 res.) 
  7. Jojo Moyes: Mig før dig (21 res.) 
  8. Anne-Cathrine Riebnitzsky: Orkansæsonen og stilheden (20 res.) 
  9. Inger Wolf: Brændte sjæle (20 res.)  
10. Kate Morton: Lake House (17 res.) 
 

Nyhedsbrevet er redigeret af Kirsten V. Sørensen og Solvejg W. Lavrsen 

 

 


