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PHÒNG TẠP CHÍ THƯ VIỆN ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRẨN THỊ MỘNG LINH, BS. - Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên

Trong thời đại bùng nổ thông tin, nhu cầu tìm kiếm thông tin của người đọc ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ
hết, đặc biệt là nhu cầu tìm tin từ nguồn tạp chí, bởi lẽ nó là loại hình mang tính thời sự cao nhất và là món ăn
tinh thần không thể thiếu được của con người; đặc biệt trong môi trường đại học nguồn thông tin từ tạp chí phục
vụ công tác nghiên cứu khoa học hữu hiệu nhất. Xuất phát từ thực tế đó, Phòng Tạp chí Thư viện Đại học Khoa
học Tự nhiên chính thức được xây dựng, từng bước hoàn thành và đã đi vào hoạt động từ ngày 17/01/2000.
Vốn tài liệu của phòng Tạp chí được xây dựng trên cơ sở sát nhập nguồn tạp chí của kho Thư viện Cao học và
nguồn tạp chí của Thư viện Đại học Tổng hợp cũ (chủ yếu là tạp chí khoa học tự nhiên).
Đến với phòng Tạp chí, bạn đọc có thể tự do chọn lựa trên 437 loại tạp chí thuộc mọi lĩnh vực: khoa học tự
nhiên, khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật, v.v... được xuất bản bằng các thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Nga, Đức,
Ba Lan ... Do còn đang trong quá trình xây dựng và sàng lọc tạp chí, Phòng Tạp chí tiến hành sưu tập và trưng
bày tất cả các loại tạp chí do Thư viện quản lý từ những năm 1960 đến nay. Trong đó có trên 330 loại tạp chí
thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.
Ngoài thể loại tạp chí, Phòng Tạp chí còn lưu trữ và phục vụ các ấn phẫm liên tục khác và tư liệu như:


Tài liệu Hội nghị



Báo đóng tập



Quyết định, chỉ thị, công văn và thư từ giao dịch liên quan đến Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên hoặc
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐHQG.



Catalogue, tài liệu giới thiệu, thông tin về các trường đại học trên các khía cạnh: chương trình đào tạo,
tiêu chuẩn, điều kiện vào trường, học phí, học bổng ... của tất cả các trường đại học trong và ngoài nước
có quan hệ với Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.



Các loại catalogue giới thiệu sách trong năm của các nhà xuất bản trong nước và quốc tế.



Các tập bản đồ thế giới hoặc các nước.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc trong quá trình tiếp cận tài liệu, Phòng Tạp chí áp dụng hệ thống phân
loại thập phân Dewey để phân loại tài liệu và sắp xếp cũng với trật tự đó kết hợp với trật tự chữ cái Latin theo
nhan đề tài liệu.
Với phương châm phục vụ "mở", Phòng Tạp chí thiết kế kho mở được sắp xếp như sau:
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Tạp chí mới nhất được trưng bày trên giá phân thành hai lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội,
đặt tại những vị trí bạn đọc dễ chú ý nhất.



Các tạp chí trong năm hiện hành được đặt vào các file holder, mỗi file holder được quản lý như một đơn vị
bảo quản.



Tạp chí cũ được đóng tập, mỗi tập được quản lý và phục vụ như một đơn vị bảo quản.



Catalogue giới thiệu trường học được đặt vào file holder, mỗi file holder chứa tư liệu về một trường.



Catalogue giới thiệu sách được tập trung theo từng nhà xuất bản.



Công văn, thư tín được đặt vào file holder, trong mỗi holder được sắp xếp theo thời gian và nơi gởi.



Tài liệu Hội nghị do Phòng Tạp chí quản lý, nhưng tạm thời đang được đặt tại Phòng đọc Cao học.

Phòng Tạp chí phục vụ rộng rãi mọi đối tượng: Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, sinh viên của trường, sinh
viên các trường thuộc khối Đại học Quốc gia và các đối tượng có nhu cầu khác. Hàng tháng, Phòng Tạp chí sẽ
photo trang nội dung tạp chí chuyên ngành mới nhập để thông báo đến các khoa và những bạn đọc có nhu cầu.
Nếu bạn đọc có nhu cầu thông tin mà không đến đọc trực tiếp có thể gửi yêu cầu qua e-mail hoặc bằng điện
thoại, Phòng Tạp chí sẽ phục vụ bằng các bản photo hoặc fax.
Theo kế hoạch Phòng Tạp chí sẽ tiến hành làm công tác chỉ mục bài tạp chí (Indexing) để giới thiệu trên Hệ
thống Online; cũng như tổ chức khai thác và phục vụ nguồn Tạp chí điện tử trên Internet.
Với phương châm "làm đến đâu, học đến đấy", Phòng Tạp chí bước đầu sẽ có rất nhiều hạn chế, với nỗ lực vượt
khó, toàn tâm toàn ý với nghề, không ngừng phấn đấu vươn lên của toàn thể cán bộ nhân viên Thư viện Đại học
Khoa học Tự nhiên, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của các cấp lãnh đạo và sự nhiệt tình của quý đồng nghiệp, bạn
đọc, Phòng Tạp chí sẽ khẳng định được chỗ đứng của mình bằng nguồn thông tin quan trọng không thể thiếu
được trong thư viện một trường Đại học.
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