
Thư viện các trường thành viên ĐHQG-HCM

CIRCULATION DESK

Library – 1st Floor

Hotline: (028) 3724 4270 (Ext: 3241) – Email: library@hcmiu.edu.vn

Hướng dẫn mượn sách liên thư viện

Quy trình xử lý mượn liên thư viện

1. Bạn đọc tra cứu tài liệu trên trang tra cứu chung;

2. Liên hệ Thư viện trường để được tư vấn về chính sách;

3. Bạn đọc trực tiếp đến lấy tài liệu tại thư viện liên kết hoặc nhờ vận chuyển về thư viện trường;

4. Bạn đọc trả lại tài liệu sau thời hạn sử dụng.

Tài liệu được mượn:

• Tài liệu phục vụ chung trong hệ thống Thư viện các trường thành viên ĐHQG-HCM.

Chính sách mượn:

• Số lượng tài liệu: 05 tài liệu / lần mượn.

• Thời hạn mượn: 21 ngày tính từ ngày bạn đọc nhận được tài liệu. 

• Gia hạn tài liệu: 02 lần x mỗi lần 7 ngày.

Phí vận chuyển và phí trễ hạn:

• Bạn đọc tự đến nhận sách tại thư viện liên kết: Miễn phí.

• Bạn đọc đặt sách và chuyển về thư viện trường: Tính phí vận chuyển thực tế.

• Phạt quá hạn: 5.000đ/tài liệu/ngày.

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

• 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

• 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).


