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THÔNG BÁO 

       V/v Tổ chức lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện  
 
 

Kính gửi :   - Sinh viên  các lớp hệ chính quy. 

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác thông tin một cách 

đầy đủ và hiệu quả nhất tới bạn đọc, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo tổ chức  

lớp tập huấn miễn phí "Hướng dẫn sử dụng Thư viện hiệu quả", cụ thể như sau: 

1. Thời gian và địa điểm tổ chức: 

- Thời gian: Từ 16h – 17h chiều Thứ 6 hàng tuần, từ ngày 19/10/2018 đến    

30/11/2018. 

- Địa điểm: Phòng 201C3 – Phòng đọc Thư viện. 

2. Nội dung hướng dẫn:  

- Giới thiệu về thư viện, Các nguồn tài nguyên, Các quy định chung, Trách nhiệm 

và quyền lợi của bạn đọc khi sử dụng thư viện. 

- Cách tra cứu tài liệu: Tài liệu in, tài liệu điện tử, tài liệu số, Ebook,.. các nguồn 

tài nguyên mở miễn phí. 

- Cách bạn đọc tự kiểm tra thông tin bản thân đang mượn/quá hạn tài liệu. 

3. Hình thức đăng ký: 

- Đăng ký theo cá nhân, nhóm hoặc lớp. 

- Đăng ký trực tiếp tại Phòng 201C3 – Phòng đọc Thư viện. 

- Gửi thông tin đăng ký tới địa chỉ email: thongtinthuvien@utc2.edu.vn hoặc gọi  

điện thoại tới số 08.3730 9492  từ ngày ra thông báo. 

Lưu ý:  Ngoài ra, Thư viện sẵn sàng nhận hướng dẫn cho các lớp hoặc nhóm (từ 05 

người trở lên) có nhu cầu đăng ký theo ngày cụ thể phù hợp. 
 
 
 
 
 
 

 TL. GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU 
             KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TT - TV 

Nơi nhận:                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC  
- Như kính gửi; 
-  Ban giám đốc (để báo cáo); 

- Đăng website Phân hiệu, Thư viện;                                                     ( đã ký ) 
- Lưu: TCHC, TTTV.                

           

          Đào Thị Lan 
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