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Hướng dẫn mượn sách liên thư viện

Quy trình xử lý mượn liên thư viện

1.Bạn đọc tra cứu tài liệu trên trang web của thư viện liên kết;

2.Bạn đọc liên hệ Thư viện trường để đặt mượn và thanh toán phí vận chuyển;

3.Thư viện báo phí vận chuyển, và bạn đọc cần xác nhận trước khi phát hành vận đơn;

4.Tài liệu được đóng gói và vận chuyển;

5.Bạn đọc trả tại thư viện trường sau thời hạn sử dụng & tài liệu được vận chuyển về thư viện liên kết.

Tài liệu được mượn:

Tùy theo chính sách của từng Thư viện, bạn đọc vui lòng liên hệ với thư viện trường để được tư vấn.

Phí vận chuyển và phí trễ hạn:

• Bạn đọc trả phí vận chuyển 2 chiều (mượn/trả tài liệu) dựa trên báo giá của đơn vị vận chuyển.

• Khi đơn vận chuyển được kích hoạt, nếu hủy yêu cầu phía bạn đọc sẽ phải trả phí phát sinh.

• Phạt quá hạn: 50.000đ/tài liệu/ngày.

• Đối với tài liệu bị mất thì bạn đọc phải chịu trách nhiệm đền bù theo giá bìa của tài liệu, cộng thêm

các chi phí phát sinh trong quá trình xử lý kỹ thuật tài liệu (theo quy định cụ thể của thư viện liên kết).

• Đối với tài liệu bị hư hỏng thì tùy thuộc vào mức độ hư hỏng của tài liệu, người mượn phải có trách

nhiệm bồi thường thiệt hại (theo quy định cụ thể của thư viện liên kết).

• Đối với tài liệu bị mất thì bạn đọc phải chịu trách nhiệm đền bù theo giá bìa của tài liệu, cộng thêm

các chi phí phát sinh trong quá trình xử lý kỹ thuật tài liệu (theo quy định của thư viện liên kết).

• Đối với tài liệu bị hư hỏng thì tùy thuộc vào mức độ hư hỏng của tài liệu, người mượn phải có trách

nhiệm bồi thường thiệt hại (theo quy định cụ thể của thư viện liên kết).

Chính sách mượn:

• Số lượng tài liệu: 01 tài liệu / lần mượn.

• Thời hạn mượn: 5-10 ngày tính từ ngày Thư viện trường nhận được tài liệu. Thời hạn mượn được tự 

động kích hoạt 1 ngày SAU NGÀY BÊN MƯỢN NHẬN ĐƯỢC TÀI LIỆU. Thời hạn mượn này chưa 

bao gồm thời gian vận chuyển 2 chiều. Nếu NDTV chậm đến lấy tài liệu thì thời gian mượn sẽ vẫn 

được tính từ ngày kích hoạt
(Lưu ý: Việc ấn định thời hạn được mượn sẽ do chính sách của từng thư viện, một số trường hợp

thời hạn mượn có thế ít hoặc nhiều hơn quy định chung).

• Thời hạn mượn: 5-10 ngày. Thời hạn mượn được tự động kích hoạt 1 ngày sau ngày bên mượn

nhận được tài liệu. Thời hạn mượn này chưa bao gồm thời gian vận chuyển 2 chiều. Nếu bạn

đọc chậm đến lấy tài liệu thì thời gian mượn sẽ vẫn được tính từ ngày kích hoạt.

• Gia hạn tài liệu: chỉ được gia hạn nếu có sự đồng ý của thư viện liên kết.


