
 
 
 
  
 

 
 

Hjemmeside-café på Gram Bibliotek. 
Kom og få en introduktion på vores nye hjemmeside på Gram Bibliotek. Christine og 
Karin er klar både mandag d. 15. juni  og onsdag d. 17. juni. Begge dage  kl. 15-17.  
 
Ingen tilmelding! 

 

 

 

 

 

Guidet tur i vores nye hjemmeside på Haderslev Bibliotek. 
Vil du vide mere om hvordan vores hjemmeside fungerer, hvordan du søger, hvordan du 
bestiller materialer, finder information om bibliotekets arrangementer, bibliotekets 
digitale tilbud og inspiration til næste bogoplevelse?  Så kom ind og få en guidet tur i 
vores nye hjemmeside! 
 
Du kan vælge mellem to dage:   
 
Mandag d. 22. juni kl. 10-11 og onsdag d. 24. juni kl. 16-17.  

 
Kurset er gratis og uden tilmelding. Mød op på Haderslev Bibliotek – It-lokalet på 3. sal 
 
 
 
Husk at deltage i vores Quiz på hjemmesiden 

Denne gang er gevinsten Kim Leines anmelderroste bestseller ”Afgrunden”. For at komme 
med i lodtrækningen, SKAL du være tilmeldt nyhedsbrevet. 
 
Linket til quiz’en ligger herunder samt øverst til højre på hjemmesidens forside. 

 
Månedens quiz 
 
 
 

 
Nyt print- og kopisystem. 

Haderslev Bibliotekerne indfører her i sommer et nyt system til print og kopiering  
af dokumenter.  
 
Det nye system betyder i korthed at man skal være oprettet som bruger i det nye 
printsystem for at kunne printe,  kopiere og scanne dokumenter på Haderslev 
Bibliotekerne. Der vil blive udarbejdet vejledninger til brug af systemet og personalet vil 
hjælpe brugerne i gang.  

 
Baggrunden for indførelse af den nye printløsning er bl.a. at biblioteket slipper af med møntboksen og at brugerne 
selv kan indbetale til deres konto, hjemmefra eller fra biblioteket. Desuden kan brugerne selv scanne fra de nye 
multifunktionsprintere. 
 

Samtidig med ibrugtagningen af nye printere og nyt printersystem ændres også priserne for print og kopi. 
Pr. 22. juni 2015 er priserne: 

 
Haderslev Bibliotekernes Nyhedsbrev 

Nr. 4 

 

https://da.surveymonkey.com/s/ZNK8WB7


A4 sort/hvid: 1 kr. A4 farve: 2 kr A3 sort/hvid: 2 kr A4 farve: 4 kr. 

Priserne er de samme uanset om der printes, kopieres eller scannes dokumenter. 
 
I næste nyhedsbrev vil vi skrive mere uddybende information om det nye printsystem. 

 
 
Sommertip: Reservationer på pause 

Ferietiden er over os, og måske er feriekufferten allerede ved at blive pakket. 
Men inden du rejser, ved du så, at du kan sætte dine reserveringer på pause i den 
periode, hvor du er bortrejst?  
 
Du har flere muligheder: du kan enten logge dig ind på din brugerprofil på vores 
hjemmeside – og klikke på min konto – og herefter gå til Redigér brugerprofil – og 
her sætte start- og slutdatoer for pausen. 
 
Du kan også kontakte personalet med oplysning om i hvilken periode, du ikke er 

hjemme. Så risikerer du ikke, at der kommer meddelelse om hjemkommet materiale, mens du ferierer. 
 

 
Nyt i Biblioteksbutikken på Haderslev Bibliotek. 

Forklæde med tilhørende hat og handske til børn samt børnekogebogen Den sjove 
kogebog : 50 hurtige og lette opskrifter for børn - sampakket. Perfekt til en 
regnvejrsdag med børn eller børnebørn. 
  
Pris: 110 kr. for begge dele i børnebibliotekets butik på Haderslev Bibliotek. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Reserverings top 10 

1. Camilla Läckberg: Løvetæmmeren (74 res.) 
2. Julie Hastrup: Farlig fortid (49 res.) 
3. Anthony Doerr: Alt det lys vi ikke ser (41 res.) 
4. Jojo Moyes: Hende du  forlod (26 res.) 
5. Jean Hanff. Korelitz: Det burde du have vidst (23 res.) 
6. Jo Nesbø: Blod på sneen (23 res.) 
7. Giulia Enders: Tarme med charme (22 res.) 
8. Lotte Hammer: Elskede Heidi (20 res.) 
9. Kim Leine: Afgrunden (20 res.) 
10. Lone Theils: Pigerne fra Englandsbåden (19 res.)                            

 
 
 
 
Nyhedsbrevet er redigeret af Solvejg W. Lavrsen og Kirsten V. Sørensen 
 
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes fra den mail du modtager nyhedsbrevet med. 


