HỘI THƯ VIỆN VIỆT NAM
LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM

VILASAL
MẪU ĐĂNG KÝ THƯ VIỆN THÀNH VIÊN
1. Phần sẽ được đưa vào CSDL Greenstone:
• Tên Thư viện:
• Địa chỉ:
• Điện thoại:
• Fax:
• Email:
Website:
• Diện tích:
o Số chỗ ngồi
• Nhân sự:
o Tiến sĩ:
o Thạc sĩ:
o Đại học:
o Cao đẳng:
o Chuyên ngành:
 Thư viện thông tin:
 Công nghệ thông tin:
 Ngoại ngữ:
 Khác, vv…
• Kinh phí bổ sung tài liệu/năm:
• Vốn tài liệu (Tài nguyên):
o In ấn:
 Sách
 Tạp chí
 Luận án (sau đại học)
 Luận văn tốt nghiệp
 Khác, vv…
o Điện tử
 Nội sinh (Bộ sưu tập số, CSDL, vv…)
 Mua quyền sử dụng (CSDL, tạp chí, vv…)
 Khác, vv…
o Vi phẩm (vi phim, vi phiếu)
• Thiết bị:
o Máy chủ
o Máy tính
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o Máy in
o Máy quét (Scanner)
o Cổng an ninh
o Photocopy
o Vv…
Phần mềm quản lý thư viện:
o Tên phần mềm
o Nhà cung cấp
Dịch vụ thông tin:
o Lưu hành:
 Lượt phục vụ đọc tại chỗ/ngày
 Lượt sách mượn về nhà/ngày
o Tham khảo
 Vốn tài liệu tham khảo
 Dịch vụ tham khảo (Có hay không)
o Phổ biến thông tin có chọn lọc SDI (Có hay không)
Tham gia liên kết:
o Hệ thống thư viện:
o Consortium:
Lịch sử phát triển thư viện (Vui lòng trình bày không quá 20 dòng)
Một tấm hình về thư viện (Tòa nhà thư viện hoặc hoạt động tiêu biểu)

2. Phần không đưa vào CSDL
• Khó khăn của thư viện
• Có nhu cầu cần được tập huấn nghiệp vụ:
o Phân loại Dewey
o Định chủ đề
o Thư viện số Greenstone
o Dịch vụ tham khảo
o Khác, vv…
• Đóng góp ý kiến:
LƯU Ý:
1. Vui lòng kê khai và gởi trước ngày 25/2/2008 về địa chỉ:
• Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên:
227 Nguyễn văn Cừ, Quận 5, TP. HCM
• Email: ngmhiep@gmail.com
2. Sau khi hoàn tất Bộ sưu tập Niên giám VILASAL, mỗi thư viện hội viên sẽ
được tặng một đĩa CD.
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