
 

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 hội thảo và bàn luận văn chương. Tại đây, bạn cũng có phông tài liệu tiếng 

Việt và Thư viện học tiếng đồng hành cùng bạn trong quá trình học tiếng Pháp. Thư 

viện còn có một Góc Thư viện Trẻ thân thiện và hiện đại, nơi tổ chức những buổi sinh 

hoạt ngoại khóa dành cho độc giả trẻ. 

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN 

Đăng kí thẻ thành viên tại quầy đón tiếp của thư viện, tầng 2 Viện Pháp. 

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

 

 

 

 

Người có Thẻ thành viên sẽ được ưu đãi hai vé giảm giá đối với phần lớn các sự kiện 

(khi mua trước ngày biểu diễn), gửi xe miễn phí tại l’Espace và giảm giá tại các đối tác 

của Viện Pháp (http://ifv.vn/cac-van-phong-cua-vien-phap/trung-tam-van-hoa-phap-

tai-ha-noi-lespace/the-thanh-vien/). 

Độc giả không được gây mất trật tự trong thư viện (đề nghị tắt tiếng chuông điện 

thoại). Trẻ em phải được phụ huynh quản lý, phụ huynh sẽ chịu trách nhiệm về việc 

lựa chọn tài liệu mượn về. Viện Pháp không chịu trách nhiệm những mất mát tiền bạc 

và/hoặc đồ đạc cá nhân có thể xảy ra. Trả muộn sẽ bị phạt 2000 đồng / tài liệu /ngày; 

tài liệu hư hỏng hoặc làm mất, độc giả phải đền bù bằng giá tiền mua tài liệu. Trong 

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

 

CÁC DỊCH VỤ 

 TẠI CHỖ : thư viện có máy tính sử dụng tự do và máy tính bảng mượn tại chỗ. 

Ê-kíp thư viện luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bạn tìm tài liệu. 

 

 MƯỢN VỀ NHÀ : mỗi thành viên có thể mượn về nhà trong thời hạn 3 tuần: 

- 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 mới nhất).  

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

đặt trước) qua thư điện tử, gọi điện, tại thư viện hoặc bằng tài khoản trên danh mục 

tài liệu trực tuyến. Việc gia hạn phải được tiến hành muộn nhất vào ngày hẹn trả. 

 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. 

 

 CULTURETHEQUE : http://www.culturetheque.com là thư viện số, bạn có thể 

tra cứu từ nhà ! Bạn sẽ được cấp một tài khoản miễn phí, cho phép bạn tiếp 

cận hàng nghìn sách, truyện tranh, đầu báo, tạp chí, tài liệu học tập, video và 

nhạc dành cho các lứa tuổi. 

Để kết nối và truy cập tài khoản của bạn trên danh mục tài liệu trực tuyến và trang 

Culturethèque : tên đăng nhập và mật khẩu chính là số thẻ thư viện gồm 6 chữ số dưới 

mã vạch, ở mặt sau của thẻ thành viên. Sau khi đăng nhập lần đầu tiên, bạn có thể thay 

đổi mật khẩu này. 

 

Liên hệ với chúng tôi : 24 Tràng Tiền, Hà Nội (Tầng 2) 

Email : mediatheque@ifv.vn 

Điện thoại : (84-24) 39 36 21 64 (máy lẻ 111) 

Lệ phí  thẻ 12 tháng 800 000 VND 

Lệ phí thẻ 3 tháng 300 000 VND 

Lệ phí thẻ gia đình 2 250 000 VND 

Lệ phí thẻ ưu đãi (học sinh, sinh viên, người về hưu, giáo 
viên dạy tiếng Pháp) 

400 000 VND 

Học viên tại Trường tiếng của Viện Pháp Miễn phí 

THƯ VIỆN ĐA PHƯƠNG TIỆN CỦA VIỆN PHÁP 
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