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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN
I. Nguồn tài liệu, Phòng chức năng, Dịch vụ, Tiện ích
1. Nguồn tài liệu*
Thƣ viện hiện có các nguồn tài liệu:
- Sách: gồm giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo phục vụ theo chuyên ngành đào tạo
của trƣờng. Bộ sƣu tập gồm có:
+ Tài liệu đọc tại chỗ (sách có dán nhãn bi đỏ trên gáy sách) và tài liệu cho mƣợn về nhà.
Phục vụ tại: Phòng đọc 1- Sách tiếng Việt, Phòng đọc 2 - Sách ngoại văn.
+ Tài liệu tham khảo: Các tài liệu về thống kê, niên giám, từ điển, bách khoa toàn thƣ.
Phục vụ tại: Phòng đọc 2
+ Hình thức phục vụ: Kho mở
Bạn đọc cần tham khảo: Hƣớng dẫn sử dụng, Quy định mƣợn trả
- Báo- tạp chí chuyên ngành: gồm báo và tạp chí chuyên ngành Y khoa đƣợc bổ sung theo định
kỳ đáp ứng nhu cầu các chuyên ngành đào tạo tại Trƣờng. Riêng tạp chí cũ đƣợc đóng bộ để lƣu
trữ và phục vụ bạn đọc khi có yêu cầu.
Phục vụ tại: Phòng Tạp chí - Luận văn
Hình thức phục vụ: Đọc tại chỗ
Bạn đọc cần tham khảo: hƣớng dẫn sử dụng, Xem quy định photo tài liệu
- Luận văn-luận án, Đề tài nghiên cứu khoa học: các luận văn - luận án tốt nghiệp của sinh viên,
học viên và cán bộ nhà trƣờng đang học tập, nghiên cứu tại trƣờng.
Phục vụ tại: Phòng Tạp chí - Luận văn.
Hình thức phục vụ: Đọc tại chỗ
Bạn đọc cần tham khảo: Hƣớng dẫn sử dụng, Xem quy định photo tài liệu
- Tài liệu điện tử:
+ CD-ROM: Bộ sƣu tập các CD-ROM lƣu trữ tài liệu nghe nhìn, bài giảng, tài liệu tham khảo,
tài liệu tặng của giảng viên, cán bộ cung cấp, giới thiệu cho thƣ viện.
Phục vụ tại: Phòng Tạp chí - Luận văn.
Hình thức phục vụ: Đọc tại chỗ. Tài liệu hạn chế, không sao chép.
+ Thƣ viện điện tử: Thƣ viện Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ đã triển khai phục vụ tài liệu
điện tử cho bạn đọc nhà trƣờng trên ứng dụng My Opac. Bạn đọc có thể cài đặt ứng dụng
MyOpac trên tất cả các loại thiết bị kỹ thuật số nhƣ máy tính bảng (tablet), điện thoại thông
minh (smart phone), máy tính xách tay (laptop), máy tính để bàn (PC).
Các tính năng hiện có trong My Opac:









- Mƣợn, trả Ebook
- Tìm sách theo đề tài
- Tìm liên thƣ viện
- Theo dõi và gởi yêu cầu mƣợn trả tài liệu
- Quản lý thông tin tài khoản
Cơ sở dữ liệu điện tử mua quyền sử dụng
Cơ sở dữ liệu Tạp chí toàn văn SpringerLink: là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu
khoa học - công nghệ - y học. Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham
khảo điện tử, 45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp. Nội dung
thông tin đƣợc tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá nhân đạt giải khoa học
(180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải Field).
Địa chỉ: https://link.springer.com.dbonline.cesti.gov.vn/
Hình thức sử dụng: Tài khoản. Bạn đọc liên hệ trực tiếp với Cán bộ thƣ viện tại quầy hoặc
qua email: thuvien@ctump.edu.vn để đƣợc cung cấp tài khoản.
Bạn đọc cần tham khảo thêm:
Hƣớng dẫn sử dụng CSDL
Hƣớng dẫn xử lý lỗi đăng nhập SpringerLink
Cơ sở dữ liệu điện tử liên kết với Trung tâm học liệu – ĐH Cần Thơ
Trung tâm học liệu - Đại học Cần Thơ đã hỗ trợ chia sẻ nguồn tài liệu điện tử nội sinh của
Trung tâm học liệu cho bạn đọc Thƣ viện trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ.
Địa chỉ: http://digital.lrc.ctu.edu.vn/digital/
Hướng dẫn sử dụng: Bạn đọc chỉ sử dụng đƣợc tại các máy tính trong hệ thống mạng của nội
bộ của Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ.
Cơ sở dữ liệu điện tử dùng thử
Bộ sƣu tập các Cơ sở dữ liệu mà Thƣ viện thƣờng xuyên đƣợc các Nhà xuất bản, Nhà cung
cấp trong và ngoài nƣớc giới thiệu, cung cấp quyền truy cập dùng thử trong thời gian nhất
định.
Địa
chỉ:
http://lib.ctump.edu.vn/Default.aspx?ArticleId=b927209a-37a5-44b7-a6ea0223be99b88f
Cơ sở dữ liệu điện tử miễn phí trực tuyến
* Cơ sở dữ liệu Hinari: Chƣơng trình Hinari do WHO thiết lập cùng với các nhà xuất bản
lớn cho phép các nƣớc thu nhập thấp và trung bình có thể tiếp cận với một trong những bộ sƣu
tập văn học y sinh học và y tế lớn nhất thế giới. Có tới 14.000 tạp chí (trong 30 ngôn ngữ khác
nhau), có tới 53.000 sách điện tử, và 105 tài nguyên thông tin khác hiện có cho các tổ chức y
tế ở hơn 115 quốc gia, vùng và lãnh thổ phục vụ lợi ích cho hàng ngàn nhân viên y tế và các
nhà nghiên cứu.
Địa chỉ: http://www.who.int/hinari/en/
Hình thức sử dụng: Tài khoản. Bạn đọc liên hệ trực tiếp với Cán bộ thƣ viện tại quầy hoặc
qua email: thuvien@ctump.edu.vn để đƣợc cung cấp tài khoản và hƣớng dẫn sử dụng.



Bộ sưu tập các Cơ sở dữ liệu Y khoa miễn phí trực tuyến: Thƣ viện sƣu tầm đƣợc từ Cán bộ
giảng dạy giới thiệu và Cán bộ thƣ viện tìm kiếm, đánh giá và giới thiệu đến bạn đọc.
Địa
chỉ:
http://lib.ctump.edu.vn/Default.aspx?ArticleId=ef1ccad9-2c19-4720-8f148035d01d1921
 Tạp chí chuyên ngành Y khoa miễn phí trực tuyến
Bộ sƣu tập danh mục Website Y khoa miễn phí trực tuyến Thƣ viện tổng hợp và thƣờng
xuyên cập nhật từ Cán bộ giảng dạy giới thiệu và Cán bộ thƣ viện tìm kiếm, đánh giá và giới
thiệu đến bạn đọc.
Địa
chỉ:
http://lib.ctump.edu.vn/Default.aspx?ArticleId=68b98f91-6d0b-4580-893642343b46c1ea
2. Các phòng chức năng
- Khu vực đọc sách gồm có
* Phòng đọc 01: Phục vụ Sách tiếng Việt.
* Phòng đọc 02: Phục vụ Sách tra cứu, Sách Ngoại văn.
* Phòng Tạp chí - Luận văn: Phục vụ Báo - Tạp chí , Đề tài, Luận văn - Luận án, CDROM .
* Khu vực tự học
- 04 Phòng tự học với máy tính kết nối Internet.
3. Dịch vụ - tiện ích
 Mƣợn trả tài liệu
 Photo, in ấn tài liệu
 Máy tính.
 Đăng kí làm thẻ thƣ viện, thanh toán ra trƣờng.
 Dịch vụ tìm tin
 Các lớp Hƣớng dẫn tìm tin
II. Nội quy
1. Đối tượng và điều kiện
- Đối tƣợng: Giảng viên, cán bộ và học viên, sinh viên nhà trƣờng
- Điều kiện: Bạn đọc phải có thẻ thƣ viện. Giảng viên, cán bộ dùng thẻ cán bộ
Học viên, sinh viên khóa mới phải tham dự lớp Hƣớng dẫn sử dụng Thƣ viện.
2. Trách nhiệm
- Xuất trình thẻ khi sử dụng thƣ viện. Không cho mƣợn hoặc sử dụng thẻ ngƣời khác
- Bảo quản tốt tài liệu, tài sản và thẻ thƣ viện
- Tuân thủ luật bản quyền khi sử dụng tài liệu thƣ viện
3. Quyền lợi và hạn mức sử dụng tài liệu
- Đƣợc đọc sách tại chỗ
- Đƣợn mƣợn tài liệu về nhà
- Đƣợc truy cập, hƣớng dẫn và sử dụng tất cả nguồn tài liệu điện tử của thƣ viện hoặc liên kết với
đơn vị khác
- Đƣợn hỗ trợ, cung cấp sử dụng tất cả các dịch vụ của thƣ viện

- Đƣợc sử dụng các phòng tự học, máy tính, phòng học nhóm
- Đƣợc trợ giúp tra cứu và hƣớng dẫn sử dụng thƣ viện
4. Thủ tục
- Xuất trình thẻ Thƣ viện tại Quầy tiếp tân, mƣợn chìa khóa tủ cá nhân. Không sử dụng thẻ hết
hạn, thẻ của ngƣời khác.
- Gửi đồ cá nhân vào khu vực quy định trƣớc khi vào thƣ viện.
Lƣu ý: Không để tiền bạc, tƣ trang, vật dụng có giá trị trong tủ, mọi sự mất mát Thƣ viện sẽ
không chịu trách nhiệm. Chỉ mang tài liệu cá nhân vào theo đúng quy định của từng phòng.
- Chọn vị trí và dịch vụ thích hợp của Thƣ viện để học tập và nghiên cứu. Sử dụng tài liệu theo
quy định và tuân thủ nội quy của từng phòng
- Thực hiện thủ tục mƣợn, trả sách hoặc yêu cầu dịch vụ thƣ viện theo quy định
Mọi yêu cầu,thắc mắc cần gặp trực tiếp Cán bộ Thƣ viện để đƣợc hỗ trợ
- Khẩn trƣơng trả lại tài liệu, tắt máy tính khi có thông báo hết giờ làm việc. Trƣớc khi rời phòng
đọc phải sắp xếp lại bàn ghế ngay ngắn, gọn gàng.
- Kiểm tra và lấy đồ dùng cá nhân ra khỏi tủ
- Trả lại chìa khóa trƣớc khi ra khỏi khu vực Thƣ viện
5. Các hành vi nghiêm cấm
- Cho mƣợn hoặc sử dụng thẻ thƣ viện của ngƣời khác
- Không thực hiện đúng quy trình mƣợn, trả, gia hạn. Tự ý mạng tài liệu ra khỏi phòng.
- Tự ý đem sách đi sao chụp, nhân bản mà chƣa đƣợc sự đồng ý của Cán bộ thƣ viện
- Ghi chép, cắt xén, tháo bìa, bóc nhãn, làm hỏng tài liệu
- Nói chuyện điện thoại di động tại các phòng đọc. Gây mất trật tự. Hút thuốc lá, ăn uống làm
mất vệ sinh trong khu vực thƣ viện.
- Sử dụng máy tính không đúng mục đích học tập, nghiên cứu, truy cập các website không lành
mạnh.
6. Các yêu cầu khác
- Gửi túi xách theo quy định. Tự bảo quản tiền bạc, tƣ trang có giá trị
- Đi nhẹ, nói khẽ. Giữ gìn trật tự, vệ sinh
- Thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự.
7. Quy định báo mất thẻ, làm lại thẻ
- Báo ngay với Thƣ viện khi phát hiện mất thẻ để khóa thẻ
- Liên hệ với Thƣ viện làm thủ tục làm lại thẻ
8. Quy định xử phạt
- Hình thức phạt Nhắc nhở khi:
- Không xuất trình thẻ khi vào thƣ viện;
- Sử dụng thẻ Thƣ viện của ngƣời khác;
- Có hành vi gây mất trật tự, vệ sinh, không tuân theo hƣớng dẫn của cán bộ thƣ viện;
- Có thái độ, hành vi thiếu văn minh, thiếu tinh thần xây dựng đối với thƣ viện;
- Làm xáo trộn tài liệu trên kệ, không trả tài liệu hoặc đặt tài liệu sai vị trí đã đánh dấu trên kệ.
- Mượn trả chìa khóa:

Bạn đọc phải trả lại chìa khóa trƣớc giờ đóng cửa của Thƣ viện.
- Bạn đọc không trả chìa khóa đúng quy định:
- Vi phạm lần 1: Nhắc nhở.
- Vi phạm lần 2: khóa thẻ thƣ viện 7 ngày. Bạn đọc chỉ đƣợc tham khảo tài liệu tại chỗ, không
đƣợc mƣợn sách về và sử dụng máy tính trong thời gian bị giữ thẻ.
- Vi phạm lần 3: khóa thẻ thƣ viện 1 tháng. Bạn đọc chỉ đƣợc tham khảo tài liệu tại chỗ, không
đƣợc mƣợn sách về và sử dụng máy tính trong thời gian bị giữ thẻ.
- Bạn đọc vi phạm từ lần 4 trở đi Thƣ viện sẽ gửi danh sách về phòng Công tác Sinh viên để trừ
điểm rèn luyện (Mục vi phạm nội quy, quy định của nhà trƣờng).
- Bạn đọc làm mất chìa khóa tủ cá nhân phạt 50.000 đ/ chìa khóa/ lần vi phạm.
- Vi phạm về sử dụng tài liệu:
- Mang tài liệu trái phép ra khỏi Thƣ viện.
- Tráo đổi tài liệu, hủy hoại tài liệu.
+ Vi phạm về mượn, trả sách:
- Sử dụng thẻ Thƣ viện của ngƣời khác để mƣợn sách.
- Không trả, trả trễ hạn: Hình thức phạt khóa quyền sử dụng.
+ Bạn đọc trả sách trễ hạn:
 Vi phạm lần 1: khóa thẻ thƣ viện 1 tháng. Bạn đọc chỉ đƣợc tham khảo tài liệu tại chỗ,
không đƣợc mƣợn sách về và sử dụng máy tính trong thời gian bị giữ thẻ.
 Vi phạm lần 2: khóa thẻ thƣ viện 2 tháng. Bạn đọc chỉ đƣợc tham khảo tài liệu tại chỗ,
không đƣợc mƣợn sách về và sử dụng máy tính trong thời gian bị giữ thẻ.
 Vi phạm lần 3: khóa thẻ thƣ viện 3 tháng. Bạn đọc chỉ đƣợc tham khảo tài liệu tại chỗ,
không đƣợc mƣợn sách về và sử dụng máy tính trong thời gian bị giữ thẻ.
 Vi phạm từ lần 4 trở đi Thƣ viện sẽ gửi danh sách về phòng Công tác Sinh viên để trừ
điểm rèn luyện (Mục vi phạm nội quy quy định của nhà trƣờng).
+ Bạn đọc cố tình không trả sách đã trễ hạn:
Sau 30 ngày đến hạn trả sách, Thƣ viện sẽ gửi thông báo mời trả sách về đơn vị lớp (Lớp
trƣởng). Sau 7 ngày gửi thông báo, Thƣ viện sẽ xử lý các trƣờng hợp vi phạm nhƣ sau:
 Bạn đọc có liên hệ và phản hồi cho Thƣ viện: tùy trƣờng hợp sẽ xử lý theo quy định trả
sách trễ hạn.
 Bạn đọc không có liên hệ và phản hồi cho Thƣ viện: Bạn đọc vẫn phải trả tài liệu cho
Thƣ viện. Thƣ viện sẽ gửi danh sách vi phạm về phòng Công tác Sinh viên để xử lý theo
quy định của trƣờng.
- Vi phạm về sử dụng máy tính:
+ Vi phạm lần 1: Nhắc nhở và tắt ứng dụng trên máy tính.
+ Vi phạm lần 2: khóa thẻ thƣ viện 7 ngày. Bạn đọc chỉ đƣợc tham khảo tài liệu tại chỗ,
không đƣợc mƣợn sách về và sử dụng máy tính trong thời gian bị giữ thẻ.
+ Vi phạm lần 3: khóa thẻ thƣ viện 1 tháng. Bạn đọc chỉ đƣợc tham khảo tài liệu tại chỗ,
không đƣợc mƣợn sách về và sử dụng máy tính trong thời gian bị giữ thẻ.

+ Bạn đọc vi phạm từ lần 4 trở đi Thƣ viện sẽ gửi danh sách về phòng Công tác sinh viên để
trừ điểm rèn luyện (Mục vi phạm nội quy quy định của nhà trƣờng).
- Quy định bồi thường tài liệu bị hư hỏng, bị mất:
Bạn đọc làm hƣ, mất tài liệu đã mƣợn phải bồi thƣờng theo Quy định của Thƣ viện
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Loại tài liệu
Tài liệu còn phát hành
Tài liệu không còn phát
hành, Tài liệu không giá
gốc đính kèm, Tài liệu quý
hiếm - Sách không còn tái
bản

Giá trị đền
Mua tài liệu mới tái bản + phí xử lý kỹ thuật.
Bồi thƣờng 3.000 đồng/trang + phí xử lý kỹ
thuật.

III. Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện
Nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc và giúp cho bạn đọc có khả năng tiếp cận và sử dụng
nguồn thông tin trực tuyến cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Thƣ viện trƣờng
triển khai mở các lớp hƣớng dẫn tìm kiếm thông tin y tế trực tuyến với mục tiêu: hƣớng dẫn cho
ngƣời dùng kỹ năng tìm kiếm và tải về miễn phí các tài liệu chuyên môn có giá trị.
- Nội dung các lớp
+ Lớp Cơ bản (Tìm tin hiệu quả trên Internet):
 Hƣớng dẫn sử dụng thƣ viện.
 Hình thành kỹ năng tìm tin cơ bản: xác định từ khóa, kết hợp toán tử tìm kiếm
 Xây dựng đƣợc chiến lƣợc tìm kiếm hiệu quả và đánh giá kết quả thông tin
Nhận biết đƣợc các nguồn thông tin y tế trực tuyến
+ Lớp Cơ bản - Sử dụng Web 2.0 trong học tập và nghiên cứu
 Sử dụng các ứng dụng của Web 2.0 phục vụ học tập và nghiên cứu: RSS, Bloglines,
Facebook, Wiki, Delicious, Wordpress, Google mail, Group mail, Google Drive, …
+ Lớp Nâng cao (Khai thác nguồn tài liệu Y khoa trực tuyến)
 Nhận biết đƣợc nhiều nguồn báo – tạp chí chuyên ngành trực tuyến: tạp chí trực tuyến,
CSDL,…
 Sử dụng thành thạo và tìm kiếm hiệu quả các tạp chí chuyên ngành trực tuyến hơn đáp
ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu.
+ Lớp hƣớng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo
 Nắm đƣợc quy tắc trích dẫn các bài báo – tạp chí chuyên ngành và hình thức trình bày tài
liệu tham khảo cho các đề tài luận văn hoặc nghiên cứu khoa học.
 Sử dụng thành thạo và hiệu quả công cụ hỗ trợ trích dẫn tài liệu tham khảo: Zotero,
Refwork,…
- Quy trình tổ chức lớp học
 Thƣ viện thông báo nội dung và ngày mở lớp.
 Học viên theo dõi thông báo về việc mở lớp hƣớng dẫn trên website và Bảng Thông báo
của Thƣ viện.

 Học viên lập danh sách nhóm (Nhóm trƣởng cung cấp thông tin liên lạc: Email, Số điện
thoại).
 Các học viên thống nhất về Thời gian và Nội dung lớp phù hợp. Nhóm trƣởng đến đăng
kí lớp trực tiếp tại phòng Đa phƣơng tiện – Thƣ viện.
IV. Nguyên tắc phân loại và sắp xếp tài liệu trong kho mở
Tài liệu trong kho đƣợc sắp xếp theo trật tự bảng phân loại DDC (Dewey Decimal
Classification).
Chỉ số phân loại

Kí hiệu tên tác giả
Nguyên tắc sắp xếp:
Trên mỗi giá tài liệu đƣợc sắp xếp theo số phân loại tăng dần từ trái qua phải và từ trên xuống
dƣới.
Tài liệu có cùng Số phân loại → sắp xếp theo ký hiệu tác giả (theo vần chữ cái)
Ký hiệu tác giả: căn cứ vào tên tác giả hoặc tên tài liệu.

V. Hướng dẫn sử dụng tài khoản

VI. Hướng dẫn tra cứu OPAC

VII. Hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử
Thƣ viện Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ đã triển khai phục vụ tài liệu điện tử cho bạn đọc nhà
trƣờng trên ứng dụng My Opac. Bạn đọc có thể cài đặt ứng dụng MyOpac trên tất cả các loại
thiết bị kỹ thuật số nhƣ máy tính bảng (tablet), điện thoại thông minh (smart phone), máy tính
xách tay (laptop), máy tính để bàn (PC).
Các tính năng hiện có trong My Opac:
- Mƣợn, trả Ebook
- Tìm sách theo đề tài
- Tìm liên thƣ viện
- Theo dõi và gởi yêu cầu mƣợn trả tài liệu
- Quản lý thông tin tài khoản
Bạn đọc tiến hành download ứng dụng MyOpac và đăng ký kích hoạt tài khoản tại website:
http://lib.ctump.edu.vn/
- Chính sách mượn trả
- Bạn đọc khi kích hoạt tài khoản và đƣợc cấp quyền truy cập có thể mƣợn tất cả tài liệu số
trong Bộ sƣu tập hiện có của thƣ viện, bao gồm các bài trích, ebook… từ nguồn tài liệu tặng của
cá nhân tổ chức. Bên cạnh đó, Thƣ viện đang tiến hành bổ sung các ebook sách Tiếng Việt có
đƣợc thống kê sử dụng nhiều.
- Thời gian mƣợn: 14 ngày/ lƣợt mƣợn
- Số lƣợng tài liệu đƣợc mƣợn: không giới hạn

- Bạn đọc cần sử dụng tài liệu trên ứng dụng MyOpac phải tuân thủ Quy định của Thƣ viện về
sử dụng tài liệu điện tử.
Lưu ý:
- Tài liệu bạn đọc mƣợn về ở thiết bị nào thì chỉ có thể đọc tại thiết bị đó.
- Bạn lƣu ý bảo mật tài khoản cá nhân khi sử dụng ứng dụng này.
- Thẻ thƣ viện của bạn đọc phải còn hạn sử dụng mới có thể mƣợn trả tài liệu điện tử.
- Bạn đọc có thể tham khảo thêm Hướng dẫn sử dụng MyOpac.

Trong quá trình sử dụng, có khó khăn hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ Cán bộ thƣ viện tại quầy
hoặc email Thƣ viện thuvien@ctump.edu.vn để đƣợc hỗ trợ.
VIII. Những câu hỏi thường gặp
1. Thư viện ở đâu?
Tầng 2 – Khoa Y. 179 Nguyễn Văn Cừ, P.An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
2. Thư viện có những phòng nào? Thời gian phục vụ?
- Phòng đọc 01: Phục vụ Sách tiếng Việt. Thời gian phục vụ: Theo quy định của thƣ viện
- Phòng đọc 02: Phục vụ Sách tra cứu, Sách Ngoại văn.
Thời gian phục vụ: Chỉ phục vụ giờ hành chính. Trƣờng hợp có nhu cầu đột xuất, liên hệ Cán bộ
trực tại quầy tiếp tân để đƣợc hƣớng dẫn, hỗ trợ.
- Phòng Tạp chí - Luận văn: Phục vụ Báo - Tạp chí , Đề tài, Luận văn - Luận án, CD-ROM.
Thời gian phục vụ: Chỉ phục vụ giờ hành chính. Trƣờng hợp có nhu cầu đột xuất, liên hệ Cán bộ
trực tại quầy tiếp tân để đƣợc hƣớng dẫn, hỗ trợ.
- Khu vực tự học. Thời gian phục vụ: Theo quy định của thƣ viện
- 04 Phòng tự học với máy tính. Thời gian phục vụ: Theo quy định của thƣ viện
3. Điều kiện sử dụng thư viện?
Bạn đọc phải có thẻ thƣ viện. Giảng viên, cán bộ dùng thẻ cán bộ
Học viên, sinh viên khóa mới phải tham dự lớp Hƣớng dẫn sử dụng Thƣ viện

4. Thư viện có tài liệu gì? Dịch vụ gì?
Xem phần I
5. Có thể sử dụng thư viện tại nhà được không?
Bạn đọc có thể tra cứu tại liệu hiện có tại thƣ viện, trong trƣờng hợp tài liệu có bản điện tử thì sử
dụng thƣ viện điện tử để mƣợn trả tài liệu, đối với tài liệu chƣa số hóa, có thể theo dõi số lƣợng
hiện có. Bạn đọc có thể theo dõi lịch sử mƣợn trả, gia hạn trực tuyến. Chi tiết xem các Hƣớng
dẫn sử dụng tài khoản, Hƣớng dẫn tra cứu Opac, Hƣớng dẫn sử dụng thƣ viện điện tử.
6. Được mượn tài liệu trong bao lâu? Gia hạn như thế nào?
- Đối với sinh viên, học viên sau đại học, thời gian mƣợn sách là 07 ngày.
- Đối với cán bộ nhà trƣờng thời gian mƣợn sách là 14 ngày (02 tuần);
7. Mất thẻ thư viện cần phải làm gì?
- Báo ngay với Thƣ viện khi phát hiện mất thẻ để khóa thẻ
- Liên hệ với Thƣ viện làm thủ tục làm lại thẻ
8. Thủ tục sử dụng thư viện?
Xem phần II, mục 4
9. Sử dụng thư viện điện tử như thế nào?
Xem phần Hƣớng dẫn sử dụng thƣ viện điện tử (Phần VII) hoặc xem trực tuyến tại website của
thƣ viện.
10. Sinh viên khóa mới đến sử dụng thư viện như thế nào?
Sinh viên đầu khóa phải đăng ký học lớp Hƣớng dẫn sử dụng thƣ viện. Đại diện Ban cán sự lớp
sẽ đến thƣ viện liên hệ về việc làm thẻ Thƣ viện và đăng ký lớp Hƣớng dẫn cho tập thể lớp.
Trực tiếp: Tại quầy tiếp tân
11. Thư viện có cho phép photo tài liệu không? Quy định và giá cả?
Có. Bạn đọc có nhu cầu photo tài liệu tại chỗ liên hệ Cán bộ thƣ viện ở quầy phục vụ. Quy định
photo tài liệu nhƣ sau:
- Sách, tài liệu tham khảo, giáo trình: đƣợc phép sao chụp 10% nội dung của tài liệu. Riêng
đối với tài liệu quý hiếm, tài liệu đang bị hƣ hỏng, tài liệu in dạng tờ rời không đƣợc mƣợn ra
ngoài sao chụp.
- Báo – tạp chí: đƣợc phép sao chụp 100% nội dung của bài trích.
- Luận văn-luận án, đề tài nghiên cứu không đƣợc mang ra ngoài sao chụp. Bạn đọc chỉ
đƣợc yêu cầu photo, scan/in duy nhất 1 bản không quá 10% nội dung của tài liệu tại phòng
Tạp chí – Luận văn của thƣ viện.
- Tài liệu hạn chế, tài liệu đa phƣơng tiện (CD-ROM): không đƣợc phép sao chép.
12. Thư viện có thể giúp tôi tìm tài liệu chuyên ngành để nghiên cứu hoặc làm luận văn
không?
Có. Bạn có thể liên hệ dịch vụ tìm tin để đƣợc hỗ trợ.
Trực tiếp: Cán bộ trực quầy phòng Tạp chí-luận văn.
Email: ctumplib.is@gmail.com
13. Liên hệ hoặc góp ý với thư viện bằng cách nào?
- Liên hệ

Trực tiếp: tầng 2 – Khoa Y. 179 Nguyễn Văn Cừ, P.An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Email: thuvien@ctump.edu.vn
- Điện thoại: 0282 3 508 133
- Góp ý
+ Trực tiếp: tại sổ góp ý từng phòng.
+ Email: thuvien@ctump.edu.vn
- Hotline
Giám đốc thƣ viện: TS.BS Nguyễn Thị Hải Yến.
Email: nthyen@ctump.edu.vn ĐT: 0908 600 366
Phó giám đốc thƣ viện: ThS.BS Lê Thị Hoàng Mỹ.
Email: lthmy@ctump.edu.vn ĐT: 0913 848 691

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

Nguyễn Thị Hải Yến

