
 
 
 
 
 
Montering af den nye Drage i Haderslev Børnebibliotek er lidt forsinket 

Haderslev Bibliotek åbner for publikum torsdag efter 2 lukkedage, hvor Bibliotekets nye 
dragevæg er blevet monteret i stueetagen.  

 
På grund af sygdom i montørkorpset er Dragen desværre ikke blevet helt færdigmonteret 
onsdag som forventet. 
 
Det betyder, at der ikke bliver adgang til det ubemandede bibliotek før fredag klokken 16, og 
at der er dele af børnebiblioteket afspærret torsdag og måske fredag i almindelig bemandet 
åbningstid.  
 
Det nye, store møbel indeholder udlånsautomater, reol med materialer til afhentning,  

afleveringsreol,  udstilling af børnebøger og ikke mindst er der i dragens hoved  en  indbygget lille rutschebane til 
mindre børn. 

 

Fritidskontoret Haderslev 
Hver torsdag på Haderslev Bibliotek kl. 16-18 kan du fremover møde to skarpe kvinder 
fra Fritidskontoret Haderslev – nemlig fritids- og integrationskoordinator Laila Brummer 
og fritidsjob konsulent Anne Rosenquist.  
 
Laila og Anne hjælper børn under 18 med at finde gode fritidsinteresser og fritidsjobs  - 
med andre ord at skabe en aktiv fritid. 
 

Se en lille video, hvor Laila og Anne præsenterer sig selv og det nye tilbud på linket herunder: 

https://www.facebook.com/haderslevkommune/videos/941289556019567/ 
´ 

Bogsalg 
 
Fredag den 29. september 2017 holder Haderslev Bibliotek bogsalg. Vi har ryddet op på 
hylderne,  og sælger både romaner, tidsskrifter, børnebøger og film. 
 
Bogsalget foregår som altid foran Bispen fra kl. 10-17.30. Efterfølgende sælges der 
bøger ca. 14 dage frem i Bispens Arkade. 
 
 
 

Bogforum 
 
I efterhånden mange år har Haderslev Bibliotekerne arrangeret en bustur til 
Bogforum i Bella Centret i København for bogelskere  i Haderslev. I år er ingen 
undtagelse!  
 

Så lørdag den 11. november er der atter afgang fra Haderslev Bibliotek, Bispebroen 3, 6100 Haderslev kl. 7.00. 
Bussen er retur ca. kl. 20. 
 
Som vanligt er der rig mulighed for at komme helt tæt på både danske og udenlandske forfattere,  og for at få en lille 
snak med dem. 
 
Du kan sikre dig en billet på www.haderslevbibliotekerne.dk 
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Prisen er 350 kr – for medlemmer af personaleforeningen ved Haderslev Kommune er prisen 250 kr. 
 
Der er kaffe og rundstykke på turen derover  
 

 
Litteratursiden.dk 

Den 17. september var det 15 år siden at Litteratursiden gik i luften. 
 
Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil 
inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur og blande sig i den litterære 
debat 
 
Siden giver læsere af vidt forskellig alder og baggrund en enestående mulighed for at 

orientere sig og følge med i den nye litteratur. 
 
 
Mediestream  -  en guldgruppe for slægtsforskere 

Statsbiblioteket lancerer en ny mediestream-tjeneste for aviser og Haderslev 
Bibliotekerne har tegnet abonnement. Du kan nu læse 5 mio. digitale danske avissider 
fra perioden 1918 til 2001. 
 
Er du slægtsforsker,  og har du også spolet utallige mikrofilm-ruller i tidens løb? Er du 
historieinteresseret eller studerende og interesseret i primærkilder fra da Titanic sank, 

kvinderne fik stemmeret eller da H.C. Andersen udgav sit første værk? Er du lokalhistoriker eller særligt interesseret i 
din hjemegn, og vil du godt læse hvad der er skrevet om din fødeby, et lokalt firma eller en lokal begivenhed? Så er 
Mediestream lige noget for dig. 
 
Fra pc'erne på Haderslev Bibliotekerne har du adgang til ca. 5 mio. digitale danske avissider fra perioden 1918 til 
2001 på Mediestream, og hjemmefra kan du læse ca. 5 mio. avissider fra tiden før 1918. 
 
Mediestream indeholder de aviser, der digitaliseres i Statsbibliotekets avisdigitaliseringsprojekt. I perioden 2014-
2016 digitaliseres 32 millioner avissider fra Statens Avissamling.  
 
Prøv mediestream her: http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis 
 
 

Top 10 
Se hvilke bøger der er mest reserveret på Haderslev Bibliotekerne: 

  1. Elsebeth Egholm: Jeg finder dig altid (65 res.) 
  2. Jesper Stein: Papa (58 res.) 
  3. Julie Hastrup: Mirakelmanden (55 res.) 
  4. Ildefonso Falcones: Jordens arvinger (51 res.) 
  5. Lucinda Riley: Stormsøsteren (51 res.) 
  6. Mari Jungstedt: Den du elsker (48 res.) 
  7. Hella Joof: Papmachè-reglen (48 res.) 
  8. David Lagercrantz: Manden der søgte sin skygge (38 res.) 
  9. J Nesbø: Tørst (37 res.) 
 10. Katrine Engberg: Blodmåne (36 res.) 
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