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THÔNG BÁO 

(V/v: Hướng dẫn sử dụng và cấp thẻ thư viện cho học viên cao học khóa 2018 đợt 1) 

 

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả học viên cao học khóa 2018 đợt 1 tham khảo và khai thác 

nguồn tài liệu, Thư viện sẽ tiến hành cấp thẻ thư viện cho tất cả các học viên, cụ thể như sau: 

- Lớp trưởng lập danh sách các học viên chưa có thẻ thư viện, kèm theo 01 tấm hình 

3x4 và phí: 100.000 đ/người. 

- Nộp danh sách, hình và phí tại phòng Tham khảo Thư viện lầu 10, tòa nhà I. 

Học viên truy cập vào cổng thông tin của Thư viện tại: http://www.glib.hcmus.edu.vn 

để biết các thông tin sau: 

- Các dịch vụ hiện có tại Thư viện: http://www.glib.hcmus.edu.vn/services vi/ 

- Hướng dẫn và sử dụng mục lục trực tuyến: 

  http://www.glib.hcmus.edu.vn/opac/ 

- Tham khảo các bộ sưu tập số có tại Thư viện: 

http://www.glib.hcmus.edu.vn/collection vi/ 

- Khai thác các nguồn tài nguyên điện tử: 

http://www.glib.hcmus.edu.vn/resources vi/ 

- Nội quy và cẩm nang khai thác tư liệu: 

http://www.glib.hcmus.edu.vn/instruction vi/ 

Học viên có nhu cầu sử dụng CSDL điện tử của Thư viện Trung tâm ĐHQG - HCM xin 

vui lòng liên hệ phòng Tham khảo Thư viện lầu 10, tòa nhà I để được cấp tài khoản. 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 028 7308 9899 (3200), 028 6288 4499 

(3200) hoặc mục: Hỗ trợ trực tuyến tại trang cổng thông tin. 

 

 Giám đốc Thư viện 

 (Đã ký) 

 Dương Thúy Hương 
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