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NỘI QUI THƯ VIỆN 

 

Thư viện mở cửa cho những người có THẺ THÀNH VIÊN của l’Espace 

Giờ mở cửa : 

Thứ ba đến thứ sáu : 10h00 - 19h00 

Thứ hai và thứ bảy : 10h00 - 18h00 

 

1. Đăng ký làm thẻ (thẻ có giá trị trong 1 năm) : 

 Thẻ thường :  600 000 VND 

 Thẻ ưu đãi : dành cho học sinh, sinh viên, giáo viên dạy tiếng Pháp, người về hưu :  300 000 VND 

 Thẻ gia đình* :  1 800 000 VND 
(* áp dụng cho các thành viên trong cùng một gia đình, mỗi thành viên đều có thẻ riêng). 

Đề nghị cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc thẻ sinh viên và ảnh thẻ của từng cá nhân. 

 

2. Mượn tài liệu : 

 02 cuốn sách (trừ sách có dán dấu đỏ và từ điển), 

 02 tạp chí, 

 02 tài liệu nghe nhìn, 
trong thời hạn tối đa 14 ngày. Bạn đọc có thể gia hạn tài liệu thêm 14 ngày, tối đa 02 lần, với điều kiện 

phải mang tài liệu đó đến Thư viện, hoặc gọi điện thoại gia hạn mượn tài liệu (trừ tài liệu của Thư viện học 

tiếng) trong thời hạn qui định và tài liệu đó chưa có người nào đặt trước. 

Trong trường hợp trả muộn, bạn đọc phải nộp phạt 2 000 đồng / ngày / tài liệu, muộn quá 3 tháng thì bạn 

đọc sẽ bị loại ra khỏi danh sách thành viên của Trung tâm. 

Trong trường hợp làm hỏng hoặc mất tài liệu, bạn đọc phải bồi thường (theo giá mua tài liệu) thì mới được 

tiếp tục mượn. 

 

3. Tra cứu mục lục và đặt trước tài liệu trên mạng : 

Bạn đọc có thể tra cứu mục lục và đặt trước tài liệu của thư viện theo địa chỉ sau : 

http://mediatheque.espace-ccfhanoi.org 

Từ khóa của bạn đọc gồm 8 ký tự (4 chữ đầu tiên của họ được viết in + năm sinh của bạn đọc) 

Đề nghị bạn đọc vui lòng không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc và lưu ý giữ gìn trật tự trong 

thư viện. Bạn đọc tự bảo quản tiền bạc và tài sản cá nhân, trung tâm không chịu trách nhiệm về những mất 

mát có thể xảy ra. 
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