
THƯ VIỆN ĐA PHƯƠNG TIỆN CỦA VIỆN PHÁP 

CÁC BỘ TÀI LIỆU 

Thư viện đa phương tiện là điểm đến văn hóa, nơi trau dồi kiến thức,  phương tiện 

giáo dục, đào tạo và nguồn thông tin về nước Pháp đương đại. Thư viện tổ chức đều 

đặn những buổi gặp gỡ với nhà văn, hội thảo hoặc bàn luận văn chương. Thư viện 

còn có một không gian trẻ hấp dẫn, sống động và hiện đại, nơi tổ chức những buổi 

sinh hoạt ngoại khóa dành cho độc giả trẻ tuổi. 

Tại thư viện đa phương tiện, bạn cũng có thể thấy phông tài liệu tiếng Việt, góc thư 

viện học tiếng đồng hành cùng bạn trong quá trình học tiếng Pháp. Dù trình độ tiếng 

Pháp của bạn mới chỉ bắt đầu hay đã nâng cao, thì bạn cũng sẽ tìm thấy những tài 

liệu phù hợp giúp bạn khám phá ngôn ngữ và văn hóa Pháp. 

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN 

Việc đăng kí thành viên được thực hiện trực tiếp tại quầy đón tiếp của thư viện Viện 

Pháp. 

Email : mediatheque@institutfrancais-vietnam.com.  
Điện thoại : (84-4) 39 36 21 64 (số máy lẻ 111). 

Giờ mở cửa : thứ hai, thứ ba và thứ bảy : 10h-18h / Từ thứ tư đến thứ sáu : 10h-
19h 

CÁC DỊCH VỤ 

DANH MỤC TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN : mediatheques-ifv.org để tra cứu phông tài liệu, 

đặt trước tài liệu, hoặc gia hạn tài liệu đang mượn. 

Để kết nối và truy cập tài khoản của bạn : 

 Tên đăng nhập của bạn : chính là số thẻ thư viện gồm 6 chữ số, dưới phần 
mã vạch ở mặt sau thẻ thành viên. Mật khẩu : trong lần đăng nhập đầu tiên, 
mật khẩu gồm 4 chữ đầu của họ bạn viết hoa + năm sinh của bạn. Nếu họ của 
bạn ngắn hơn 4 chữ, thì mật khẩu gồm 2 hoặc 3 chữ đó viết hoa + năm sinh 
của bạn. 

 

CULTURETHEQUE : http://www.culturetheque.com 

Khi làm thẻ thành viên tại thư viện, bạn sẽ được tạo tài khoản miễn phí trên 
Culturethèque, cho phép bạn tiếp cận hàng nghìn sách điện tử và truyện tranh, hơn 
300 đầu báo, tạp chí, rất nhiều vidéo và nhạc dành cho các lứa tuổi, những tài liệu 
học tập đa dạng (FLE, trò chơi giáo dục, hỗ trợ học tập…). Culturethèque, thư viện số 
của bạn, có thể sử dụng từ nhà bạn ! 

Để đăng nhập : 

 Tên đăng nhập của bạn : số thẻ thư viện gồm 6 chữ số, dưới mã vạch ở mặt 
sau thẻ thành viên. Mật khẩu : chính là số thẻ thư viện gồm 6 chữ số, sau đó 
có thể thay đổi được. Trong trường hợp cần trợ giúp, hãy liên hệ với chúng 
tôi qua điện thoại, thư điện tử hoặc trực tiếp tại quầy đón tiếp của thư viện. 

TẠI CHỖ : thư viện có máy tính và máy tính bảng sử dụng tự do để truy cập danh mục 

tài liệu trực tuyến hoặc Culturethèque, và nhóm thư viện luôn sẵn sàng để thông tin 

và hướng dẫn bạn tìm tài liệu. 

MƯỢN VỀ NHÀ : mỗi thành viên có thể mượn về nhà, trong thời hạn 21 ngày : 

- 4 sách (ngoại trừ các cuốn sách dán dấu đỏ, chỉ tra cứu tại chỗ) 

- 2 DVD/CD 

- 2 báo/tạp chí (ngoại trừ số báo/tạp chí mới nhất).  

Tài liệu đã mượn có thể được gia hạn tối đa 2 lần, trừ trường hợp tài liệu đó được 

đặt trước. Việc gia hạn thực hiện qua thư điện tử, điện thoại, tại thư viện hoặc trên 

danh mục tài liệu trực tuyến. Thao tác gia hạn phải được tiến hành muộn nhất vào 

ngày hẹn trả. Các tài liệu phải được trả lại thư viện chậm nhất vào ngày đã ấn định. 

Mỗi ngày muộn, bạn sẽ phải trả 2 000 đồng / tài liệu. Làm hỏng hoặc làm mất tài liệu, 

bạn phải đền bù bằng giá tiền mua tài liệu rồi mới được mượn tiếp. Trong trường 

hợp không thực hiện những qui định này, thẻ thành viên sẽ bị treo hoặc hủy. 

Không được gây mất trật tự trong thư viện. Nghiêm cấm hút thuốc, ăn, uống, ngủ 

hoặc nói chuyện điện thoại trong thư viện. Trong tất cả các khu vực, trẻ em phải 

được bố mẹ quản lý, bảo đảm lựa chọn tài liệu được mượn. Trung tâm không chịu 

trách nhiệm những mất mát tiền bạc và/hoặc đồ đạc cá nhân có thể xảy ra. 
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