
HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC SỬ DỤNG THƯ VIỆN KHOA QUỐC TẾ 

 
 

I. Kho tài liệu tầng 1 

1. Giới thiệu tổ chức kho sách 

- Sách trong kho thư viện được sắp xếp theo ngôn ngữ 

+ Giá sách từ 1 đến 7: tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt 

+ Giá sách số 8: tài liệu tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc 

+ Giá sách số 9: luận văn, khoá luận tốt nghiệp, đề tài NCKH các cấp, kỷ yếu khoa học... 

- Mỗi đầu giá sách đều có bảng chỉ dẫn theo chủ đề và các ký hiệu xếp giá (mang thông tin phân 

loại, tên tác giả/tên sách, năm xuất bản). 

- Mỗi cuốn sách được dán ký hiệu xếp giá ở gáy sách và số đăng ký cá biệt ở bìa trước cuốn 

sách. 

- Ngoài ra, Thư viện còn có các giá trưng bày sách thuộc các Tủ sách như: “Tủ sách tâm hồn”, 

“Tủ sách kỹ năng sống”, “Tủ sách truyện tiếng Anh”, “Tủ sách CPA”, “Tủ sách các chương trình 

đào tạo hệ đại học”, tủ đựng tài liệu đa phương tiện. 

 

 

2. Quy trình tìm và mượn/trả/gia hạn tài liệu 

2.1. Quy trình tìm và mượn tài liệu 

Bước 1: Truy cập trang: http://library.isvnu.vn/. Xem hướng dẫn tại đây (file hướng dẫn tìm 

kiếm tài liệu trên OPAC) 

http://www.islib.edu.vn/


Bước 2: Tìm tài liệu theo từ khóa, hoặc nhan đề, tên tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản, mã học 

phần… của tài liệu. 

Bước 3: Ghi lại ký hiệu xếp giá của tài liệu và xem tình trạng tài liệu (sẵn sàng/đã ghi mượn). 

Bước 4: Tìm tài liệu theo ký hiệu xếp giá ở đầu mỗi giá sách. 

Bước 5: Mang tài liệu ra quầy phục vụ, xuất trình thẻ sinh viên/mã dành cho cán bộ giảng viên 

và yêu cầu mượn tài liệu. 

Bước 6: Thủ thư làm thủ tục mượn tài liệu trên hệ thống và hệ thống sẽ gửi email xác nhận ghi 

mượn, hạn trả sách vào email cá nhân của bạn đọc. 

Bước 7: Bạn đọc nhận tài liệu và thẻ sinh viên. 

2.2. Quy trình trả tài liệu 

Bước 1: Bạn đọc cung cấp thẻ sinh viên/mã dành cho cán bộ giảng viên và tài liệu cần trả 

Bước 2: Thủ thư kiểm tra tình trạng tài liệu và làm thủ tục trả tài liệu trên hệ thống. Hệ thống sẽ 

gửi email xác nhận ghi trả vào email cá nhân của bạn đọc. 

Bước 3: Sinh viên nhận lại thẻ 

2.3. Quy trình gia hạn tài liệu 

Bước 1: Bạn đọc cung cấp thẻ sinh viên/mã dành cho cán bộ giảng viên hoặc tài liệu cần gia hạn. 

Bước 2: Bạn đọc yêu cầu gia hạn trực tiếp tại quầy phục vụ hoặc trên hệ thống/điện 

thoại/email/chat. 

II. Phòng tự học, phòng học nhóm tầng 2 

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bạn đọc 

Tầng 2 bao gồm phòng tự học dành cho tất cả các đối tượng bạn đọc; phòng học nhóm dành cho 

các bạn đọc thảo luận, làm bài tập nhóm; giá trưng bày sách mới; giá báo, tạp chí; giá sách tra cứu; 

máy tính nối mạng và các trang thiết bị cần thiết khác. 

2. Quy định phòng tự học, phòng học nhóm 

2.1. Để túi xách, vật dụng cá nhân đúng nơi quy định và tự chịu trách nhiệm về tài sản cá nhân; 

2.2. Thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự và an toàn trong Thư viện, lịch sự trong giao 

tiếp, sử dụng điện thoại đúng nơi quy định; 

2.3. Giữ gìn vệ sinh và mỹ quan trong Thư viện, bỏ rác đúng nơi quy định, sắp xếp ghế ngay ngắn 

sau khi sử dụng; 

2.4. Trao đổi, thảo luận nhóm trong phòng học nhóm với âm lượng vừa đủ, hạn chế gây tiếng ồn 

ảnh hưởng tới bạn đọc khác. 


