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Điều 1.  Đối tượng và điều kiện sử dụng 

1. Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và sinh viên thuộc các hệ đào tạo 

của trường Đại học Yersin Đà Lạt đã được cấp Thẻ Thư viện. 

2. Trường hợp đang chờ được cấp Thẻ Thư viện cần xuất trình chứng minh nhân dân để 

được giải quyết đọc tài liệu tại chỗ hoặc sử dụng máy tính. 

Điều 2.  Quyền lợi và hạn mức sử dụng Thẻ Thư viện 

1. Được trợ giúp tra cứu và hướng dẫn sử dụng Thư viện. 

2. Được tham khảo tại các tài liệu ở Thư viện. Tại phòng đọc, được mượn tối đa 3 

quyển/lần. Đối với tài liệu quý hiếm, bạn đọc chỉ được tham khảo tại chỗ. 

3. Được mượn sách, giáo trình và tài liệu tham khảo: Sinh viên được mượn về nhà tối đa 2 

quyển trong vòng 15 ngày và cán bộ được mượn tối đa 5 quyển trong vòng 2 tháng 

(không mượn 2 quyển cùng tên nhan đề). 

4. Được sử dụng máy tính vào mục đích tra cứu tài liệu, tìm kiếm thông tin học tập hoặc sử 

dụng vào các mục đích khác phục vụ việc học tập. 

Điều 3.  Trách nhiệm và nghĩa vụ 

1. Xuất trình Thẻ Thư viện khi có nhu cầu sử dụng tài liệu, máy tính. 

2. Bảo quản tốt Thẻ Thư viện, tài liệu và trang thiết bị tại Thư viện. Không cho người khác 

mượn thẻ. 

3. Kiểm tra sách trước khi ra khỏi kho của Thư viện. 

4. Tuân thủ luật Bản quyền khi sử dụng tài liệu của Thư viện. 

5. Độc giả tự bảo quản tiền bạc và các vật dụng có giá trị. 

6. Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung, giao tiếp văn minh và lịch sự trong Thư viện. 

Điều 4.  Thủ tục mượn tài liệu hoặc sử dụng máy tính 

1. Thủ tục mượn sách, giáo trình và tài liệu khác 

Bước 1: Xuất trình Thẻ Thư viện cho Thủ thư. 

Bước 2: Tra cứu sách trên máy tính hoặc trực tiếp vào kho tìm sách, giáo trình và tài 

liệu theo nhu cầu. 

Bước 3: Gặp Thủ thư để làm thủ tục mượn đọc tại chỗ hoặc mang về nhà. 

Bước 4: Nếu đọc tại phòng đọc thì sau khi đọc xong phải trả sách cho Thủ thư. 



2. Đối với việc sử dụng máy vi tính 

Bước 1: Xuất trình Thẻ Thư viện cho Thủ thư. 

Bước 2: Khởi động máy và bắt đầu sử dụng. Nếu có trục trặc cần thông báo cho cán 

bộ Thư viện để khắc phục. 

Điều 5. Các hành vi nghiêm cấm 

1. Tự ý đem sách của Thư viện đi sao chụp, nhân bản. 

2. Cắt xén, ghi chép vào sách, báo, tạp chí của Thư viện. 

3. Sử dụng máy tính vào các trò chơi hoặc truy cập vào các trang web có nội dung bị cấm. 

4. Nói chuyện, sử dụng điện thoại, ăn, uống và hút thuốc lá tại các khu vực của Thư viện. 

Điều 6.  Quy định xử phạt 

1. Trễ hạn trả sách: 

 Đối với sinh viên: phạt 2.000 đồng/quyển/ngày. 

 Đối với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên: phạt 3.000 

đồng/quyển/ngày. 

2. Vi phạm các khoản 1, 2, 3, 4 tại Điều 5, người sử dụng sẽ bị khóa thẻ: 

 Lần 1: Khóa thẻ 1 tháng. 

 Lần 2: Khóa thẻ 2 tháng. 

 Lần 3: Khóa thẻ 3 tháng. 

3. Có hành vi gian lận khi mượn sách hoặc cố tình phá hoại tài sản và trang thiết bị của 

Thư viện sẽ bị xử lý theo 3 mức: 

 Mức 1: Tự ý đem tài liệu ra khỏi Thư viện với bất cứ lý do gì sẽ bị phạt 100.000 

đồng/quyển + khóa thẻ 1 tháng. 

 Mức 2: Tự ý đem tài liệu ra khỏi Thư viện và có hành vi xâm hại tài sản ở mức độ 

nhẹ như tháo bìa sách, bóc nhãn sách… sẽ phải trả lại nguyên dạng tài liệu + phạt 

200.000 đồng/quyển + khóa thẻ 2 tháng. 

 Mức 3: Tự ý đem tài liệu ra khỏi Thư viện và cố ý cắt xén tài liệu hoặc có hành vi 

phá hoại các trang thiết bị sẽ bị lập biên bản chuyển lên Hội đồng kỷ luật của nhà 

trường để xử lý. 

4. Đền sách mất hoặc làm rách: 

 Trong trường hợp làm mất hoặc rách sách, báo, tạp chí, tài liệu thì đền sách giống 

như quyển đã làm mất theo năm xuất bản của cuốn sách đó hoặc mới hơn (nếu không tìm 

được thì trả tiền photo). 

 Ngoài ra, còn phải trả phí xử lý kỹ thuật và tiền phạt gấp 2 lần giá trị quyển sách 

theo thời giá đối với sách tiếng Việt, gấp 3 lần đối với sách ngoại văn. 
 

  

 


