
Elektronisk nyhedsbrev
Bliv opdateret på kommende 
arrangementer, lister med nye bøger, 
bibliotekets service, generelle nyheder, 
aktuelle og oversete links og meget mere 
- lige i din mailbakke.

Biblioteksbesøg
Danskhold? Foreninger? Klubber? 
Skoleklasser? Små som store er 
velkomne. Vi viser meget gerne vore 
biblioteker frem.

Billedbogsbiograf
Bestil tid til en god historie i 
’billedbogsbiografen’. Især for 
børnehaver.

Biblioteket kommer
Få dine ’biblioteksvarer’ bragt til  
døren. For dig der har gangbesvær, 
handicap eller langvarig sygdom, der 
gør, at du ikke selv kan komme på 
biblioteket.

Dukketeater
Dolas Dukketeater er efter bedste 
europæiske dukketeatertradition. Der er 
åbne forestillinger for alle. Børnehaver og 
lignende kan bestille lukkede forestillinger.

Indslag på forældremøder
Bestil en halv time med oplæg 
om børn, læsning og computere 
- eventuelt kombineret med 
bogbusbesøg.

Internet - PC - Hotspot
Book en PC og gå gratis på internettet 
på alle vore udlånssteder. Alle PC’ere 
har Microsoft Office. Medbringer 
du eget udstyr er der gratis trådløst 
netværk - også i bogbusserne.

www.dcbib.dk

 Flensborg Bibliotek
Norderstraße 59
24939 Flensburg

 Åbningstider
Mandag–Fredag: 09-19

Lørdag: 09-14

 Bogbusserne
 +49 (0)461 86 97 15 0

 bus@dcbib.dk

 +49 (0)461 86 97 0
 +49 (0)461 86 97 222
 dcb@dcbib.dk

 Slesvig Bibliotek
Bismarckstr. 18A
24837 Schleswig

 Åbningstider
Mandag + Torsdag: 11-18
Tirsdag + Onsdag: 10-16

Lørdag (01.09.–31.03.) 10-13 +49 (0)4621 98 80 54
 slesvig@dcbib.dk

 Husum Bibliotek
Neustadt 81
25813 Husum

 Åbningstider
Mandag: 12-18

Onsdag + Torsdag: 10-16
Lørdag (01.09.–31.03.) 10-13 +49 (0)4841 82 28 0

 husum@dcbib.dk

 Fællesbiblioteket 
Egernførde
Hans-Chr.-Andersen-Weg 2
24340 Eckernförde

 Åbningstider
Mandag: 13-17
Onsdag: 13-17

 +49 (0)4351 70 02 65
 ege@dcbib.dk

 Den Slesvigske Samling
Norderstr. 59
24939 Flensburg

 +49 (0)461 86 97 14 0
 dss@dcbib.dk

 Forskningsafdelingen
Norderstr. 59
24939 Flensburg

 +49 (0)461 86 97 19 0
 arkiv@dcbib.dk



Lær Dansk
Vil du lære dansk? Lån sprogkurser, 
grammatik, ordbøger, let-læste bøger. 
Bøger, CD-rom og CD.

Læseklubben
Vi mødes i forskellige læseklubber ca. 
en gang om måneden på Flensborg 
Bibliotek.
Kontakt biblioteket, hvis du vil være 
med.

Lån en bibliotekar
Få styr på informations- og 
litteratursøgning og kom godt i gang 
med din opgave.

Leg på biblioteket
Slap af med en god bog, avis eller et 
ugeblad mens børnene leger. Der er 
legetøj og spil i børnebiblioteket.

Pakkelån
Bliv ’pakkelåner’ og få dine bestillinger 
tilsendt gratis - og betal for 
returforsendelsen. Et tilbud til alle, der 
bor i Tyskland - uden for Sydslesvig.

Print, scan og kopi
På alle vore filialer er der mulighed 
for at udskrive, scanne og fotokopiere 
dokumenter. 

Studie- og grupperum
Få ro og fred til at skrive en opgave. 
Enten alene eller sammen med en 
gruppe. I Flensborg Bibliotek kan du 
booke et af to studierum. 
PC med internetadgang.

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. er et dansk bibliotek 
på lige fod med folkebiblioteker i Danmark - og biblioteket er 
part i det danske og internationale lånesamarbejde.
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig består af fire udlånsste-
der i henholdsvis Flensborg, Slesvig, Husum og Egernførde 
samt to bogbusser, som kører til danske skoler og børnehaver 
samt holdesteder og private brugere.
Året igennem er der mange arrangementer på bibliotekerne. 
Udstillinger, årstidsfester, litteraturevents, workshops, fore-
drag, koncerter, IT-introduktioner, film og meget mere.
På vore hylder er der bøger, billedbøger, blade, lydbøger, mu-
sik-cd, musik-dvd, noder, film, computerspil, sprogkufferter og 
meget mere. Det er gratis at få et lånerkort, og det er gratis at 
låne. Dit lånerkort giver også adgang til elektroniske services, 
f.eks. e-bøger.
På biblioteksetagen på 2. sal findes Den Slesvigske Samling. 
Det er en bog- og materialesamling på over 50.000 titler, der 
handler om 800 års kultur og historie mellem Kongeåen & 
Ejderen. Her finder man også Forskningsafdelingen, som be-
skæftiger sig med (syd-)slesvigske emner og udgiver bøger og 
artikler om regionen. Forskningsafdelingen er også fællesarkiv 
for det danske mindretal.
Via en kursusafdeling tilbyder Dansk Centralbibliotek for Syd-
slesvig danskkurser på forskellige niveauer.
Biblioteket huser også NISS | Nordisk Info, som formidler kend-
skabet til nordisk kultur og samfundsforhold gennem en række 
aktiviteter i grænselandet og i Norden.
Sidst men ikke mindst er sekretariatet for Oplev Sydslesvig 
placeret på biblioteket. Oplev Sydslesvig er projekt, som har til 
formål at give besøgende et indblik i de mange gode oplevel-
ser, som Sydslesvig byder på. Projektet er et samarbejde mel-
lem alle mindretallets organisationer.

BIBLIOTEKETS FORTÆLLING

Siden 1891 repræsenterer Dansk Centralbibliotek 
for Sydslesvig en livline til den danske og nordi-
ske kultur, der er nødvendig for at opretholde en 
levende danskhed i Sydslesvig. Ud over kerneopga-
ven at være det danske mindretals bibliotek, har 
biblioteket en række tilbud, der ikke blot henven-
der sig til det danske mindretal, men til enhver 
der er interesseret i det danske og nordiske - det 
være sig inden for historie, musik, film, forskning 
- &meget mere.

Ordet mere er et nøgleord i bibliotekets fortælling 
om sig selv - både som biblioteket har været i for-
tiden, som det er nu, og som det ønsker at være 
i fremtiden. Dansk Centralbibliotek for Sydsles-
vig er meget mere end et sted til opbevaring af 
bøger. Biblioteket rummer tillige “Den Slesvigske 
Samling”, “Studieafdelingen og Arkivet” samt ud-
øver formidlings- og kursusvirksomhed - &meget 
mere.

Biblioteket fungerer som en dør til Norden for de 
mange, der ønsker et nærmere kendskab til vort 
lille hjørne af Europa. Det fungerer som brobygger 
mellem landsdelens befolkningsgrupper, som kon-
takt til bibliotekerne i Danmark, som en integreret 
del af grænselandets kulturtilbud - &meget mere.

Til at udtrykke denne aktive mangfoldighed har 
biblioteket hentet et bomærke fra bogens verden, 
nemlig “&” - tegnet for “og” (kaldet ampersand) 
formgivet så tegnet indgår i DCB. Vi vil hermed 
udtrykke bibliotekets mangfoldighed samt vise, at 
vi på biblioteket ønsker at møde vore brugere med 
åbenhed, faglighed, hjælpsomhed, formidlingslyst 
- &meget meget mere.

Læseklub


