
 
 
 
  
 

 
 
 
Brugerundersøgelsen på Haderslev Bibliotekerne  

Resultatet af den nationale brugerundersøgelse, som landets biblioteker gennemførte 
i maj-juni 2016 er nu offentliggjort, og vi her på Haderslev Bibliotekerne klarer os 
pænt! 
  
I maj og juni deltog godt 50.000 brugere og ikke-brugere i den landsdækkende 
undersøgelse om brug af og holdninger til folkebibliotekerne. I Haderslev kommune 
deltog 746 personer i undersøgelsen. 

 
Det har udløst en national rapport, men også en række lokale delrapporter. 
 
For Haderslev Bibliotekerne gør det sig bl.a. gældende: 
 
At vores brugere stort set ligner resten af landets  -  nemlig flest kvinder  -  og en gennemsnitsalder på 54 år.  
Men vi har flere brugere end gennemsnittet med hjemmeboende børn, hvilket er dejligt, når vi målrettet satser på 
børnene og deres forældre  -  ikke mindst småbørnsfamilierne. 
 
De fleste brugere benytter personalet til at finde materialer, og der er heldigvis generel tilfredshed med 
personalet. 
 
Omkring halvdelen af brugerne foretrækker at benytte biblioteket, mens der er personale til stede, mens den 
anden halvdel ikke skelner til, om der er personale eller ej. 
 
Hele 82 % har benyttet tilbuddet om ubetjente, åbne biblioteker. 
 
Samlet prioriteres vores tre afdelinger som rare steder at være, og der er tilfredshed med åbningstiderne.  
 
I tilfredshedsmåling scorer Haderslev bibliotekerne 89,2 %, hvad der er over landsgennemsnittet. 
 
Også ved villigheden til at anbefale biblioteket til andre ligger vi over landsgennemsnittet. Her scorer vi 80,3 %. 
 
Læs hele brugerundersøgelsen via linket her under. 

Brugerundersøgelse 
 
 
Nyt Bibliotekssystem  

Haderslev bibliotekerne tog i oktober måned et nyt bibliotekssystem ved navn Cicero i 
brug.  
Systemet er et internt system, som bibliotekets personale bruger i diverse funktioner . 
Bibliotekets brugere derimod bruger ikke systemet direkte, men er i den seneste tid 
blevet mødt af personale, der indimellem har brugt lidt længere tid på en ekspedition. 

Vi håber, at I vil have tålmodighed med personalet på biblioteket, mens vi er ved at lære 

systemet at kende - og får det trimmet til at fungere bedst muligt. 

 

 

 

 
Haderslev Bibliotekernes Nyhedsbrev 

Nr. 7 - 2016 

 

https://haderslevbibliotekerne.dk/sites/haderslev.ddbcms.dk/files/files/news/haderslev_national_bruger-_og_benchmarkundersoegelse_paa_folkebiblioteksomraadet_2016.pdf


Så sker der ting og sager på Bispen og Biblioteket i Haderslev. 

I forbindelse med indflytningen af Visit Haderslev har vi forsøgt at nytænke hele 

Bispekonceptet, når vi alligevel skal lave en permanent løsning i stedet for den lidt 

hovsa-agtige måde, vi har integeret Visit Haderslev på i denne sæson. 

Vi har derfor besluttet at styrke integrationen af alle funktioner på Bispen. Det første 

synlige resultat bliver, at vi henover vinteren får en ny indgang til biblioteket: en 

glasskydedør som placeres lige i starten af Arkaden – der hvor der nu er vindue ind 

mod børnebiblioteket. 

Indenfor, i det nuværende afhentnings- og udlånsautomatområde, kommer der en ny fælles Bispereception, der 

bemandes af medarbejdere fra både bibliotek og Visit Haderslev. 

Det nuværende afhentnings- og udlånsautomatområde integeres i et nyt møbel, der bliver en skærmvæg som 

løber langs dele af bagvæggen, hvor den nuværende biblioteksskranke er. Denne skærmvæg glider over i 

børnebiblioteket, hvor vi arbejder på at lave en dynamisk slutning – måske i form af en slags legemøbel. 

Samtidig går vi i gang med en tiltrængt renovering af alle tre biblioteksetager. Vi vil blandt andet skabe bedre 

forhold for de studerende i voksenbiblioteket  -  og ellers tager hensyn til de ændrede brugsmåder, der er sket 

gennem årene i både voksen- og børnebiblioteket. 

 

Besøg julemanden på børnebiblioteket.    

Julemanden vækkes lørdag den 26. november – og i dagene og ugerne op til jul kan 
børn og barnlige sjæle besøge ham i børnebiblioteket på Haderslev Bibliotek. 

 
Julestuen i børnebiblioteket er åbent hver lørdag i december frem til jul fra kl. 10.15 
til kl. 13. Her vil Julemanden og nissepigerne kigge forbi indimellem deres ture rundt i 
byen. 
 
Onsdag den 21. december kl. 9.30 – 11.30 vil Julemandens stue ligeledes holde åbent 
for alle børn i dagpleje, børnehaver og daginstitutioner. 

 
 
Lav dine julegaver på Gram Bibliotek 

For børn men voksne er også velkomne. 
  
Mandag den 5. december kl. 14.30 – 16.30. Der er gratis entrè, men tilmelding er 
nødvendig på www.haderslevbibliotekerne.dk. 
 
Julegaveværkstedet får besøg af Tina Elholm Bonde. Hun nedbringer en masse perler 
og andet, så vi kan lave nogle flotte smykker til at give væk i julegave. 

 

 
Månedens quiz 

Vær med i vores quiz på hjemmesiden - og vær med i lodtrækningen om Jussi Adler-Olsens 

meget populære krimi "Selfies"om politigruppen Afdeling Q. 

 
Quizzen hedder denne gang "Efterårets biografier".  
 
Deltag i quizzen her 
 
Husk: for at vinde skal man foruden de rigtige svar også være tilmeldt vores nyhedsbrev. Så 
tilmeld dig nyhedsbrevet, her inden du deltager i quizzen. 
 

http://www.haderslevbibliotekerne.dk/
https://da.surveymonkey.com/r/6PY25PT
http://haderslevbibliotekerne.us3.list-manage.com/subscribe


Top 10 
De mest udlånte titler i Danmark inden for det sidste år: 

 
1. Paula Hawkins: Kvinden i toget  
2. David Lagercrantz: Det der ikke slår os ihjel 
3. Elsebeth Egholm: Dødvægt 
4. Liza Marklund: Jernblod 
5. Anna Grue:  Italiensvej 
6. Anthony Doerr:  Alt det lys vi ikke ser  
7. Camille Läckberg: Løvetæmmeren  
8. Jojo Moyes: Efter dig 
9. Jesper Aisha: Aisha  
10. Puk Damsgård Andersen: Ser du månen, Daniel  

 
 
"Mest udlånte" baserer sig på data fra 8 forskningsbiblioteker og 48 folkebiblioteker . Servicen opdateres løbende. 
  
Nyhedsbrevet er redigeret af Kirsten V. Sørensen og Solvejg W. Lavrsen 

 

 


