TIN TRONG THÁNG
__________________________________________________________________
HỘI CHỢ GIỚI THIỆU NGÀNH NGHỀ & TRIỂN LÃM SÁCH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Hội chợ giới thiệu ngành nghề và triển lãm sách lần III của Trường ĐH KHTN đã khai mạc vào lúc 8h30 ngày 09/11/98. Đại biểu
của ĐHQG, Thành đoàn, Trường ĐH KHTN, các cơ quan thông tấn báo chí cùng
đài truyền hình TW và địa phương cũng tham dự lễ khai mạc.
Sau khi PGS Nguyễn Văn Đến, Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN và PGS Lâm Quốc
Dũng, Bí thư Đảng ủy ĐHQG cắt băng khai mạc, đại biểu đã tham quan các gian
hàng của 18 đơn vị tham gia hội chợ lần này: Thư viện Cao học, Khoa Toán Tin học, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học,
Khoa Địa chất, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên, Trung tâm Công nghệ sinh học,
Ban xuất bản, Hội đồng Anh (The British Council), Báo Sinh viên Việt nam, Báo
thế hệ trẻ, ...

Gian hàng Thư viện Cao học
Mục đích của hội chợ nhằm giới thiệu về qui trình đào tạo và hoạt động của trường: các khoa, khối, bộ môn, trung tâm,... cung cấp
thêm nhiều thông tin cho sinh viên-học sinh trong trường và các trường PTTH trong việc định hướng học tập cũng như lựa chọn
ngành nghề phù hợp với khả năng và sở thích. Qua hội chợ những thành quả trong các lĩnh vực học tập - nghiên cứu khoa học của
sinh viên cũng như của thầy cô trong trường đã trở nên gần gũi với tất cả sinh viên, tạo sự kích thích tinh thần yêu khoa học,
nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo trong ngành nghề đối với sinh viên. Đặc biệt có sự tham gia của Thư viện Cao học cùng một số nhà
xuất bản, công ty phát hành sách TP, Công ty xuất nhập sách báo (Xunhasaba), công ty sách thiết bị trưiờng học,...là điều kiện tốt
nhất cho SV-HS tiếp cận các loại hình tài liệu, giáo trình, sách quí cùng các phương tiện khoa học trong các lĩnh vực chuyên ngành
của trường.
Sau một tuần, hội chợ đã thu hút 22.017 lượt người tham dự, chiếm đại đa số là Sinh viên - Học sinh. Hội chợ được bế mạc vào lúc
10h30 ngày 14/11/98. Cánh cửa hội chợ đã khép lại nhưng âm hưởng và nhất là hiệu quả của nó sẽ còn mãi với những người tham
dự cũng như lịch sử phát triển của Trường ĐH KHTN.

