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Trung tâm tư liệu đa văn
hóa thư viện công cộng TP
Đài Bắc

Phục vụ đọc sách

◆ Thời gian mở cửa : 
‧Thứ ba đến thứ bảy : 08:30 - 21:00。 
‧Chủ nhật , thứ hai : 09:00 - 17:00。 

◆Chứng từ: người ngoại quốc mang theo hộ 
chiếu hoặc thẻ cư trú bản chính để làm thủ 
tục. 

◆Mượn sách: một lần có thể mượn 15 quyển 
sách (bao gồm những tạp chí định kỳ số cũ), 
thời hạn mượn là 30 ngày; tư liệu nghe nhìn 
5 bản, thời hạn mượn là 14 ngày.

◆Cung cấp báo chí bằng ngôn ngữ xem tại thư 
viện. 

◆ Làm thủ tục đọc sách sẽ theo qui định của 
thư viện.

◆ Làm thủ tục cho những hoạt động triển lãm 
không định kỳ liên quan đến việc giáo dục, tọa 
đàm, chương trình nghiên cứu và nguồn tư liệu 
chủ đề .

Phục vụ mở rộng

Phục vụ đọc sách miễn phí
Tận hưởng không gian đọc sách thoải mái
Phục vụ đọc sách miễn phí
Tận hưởng không gian đọc sách thoải mái

Thư viện từ điển ngôn ngữ tiếng Thái,

Việt, Inđônêsia, Inđônêsia, Ấn Độ,

Malaysia, Philippin,Miến Điện, Hàn Quốc..., 

tư liệu nghe nhìn, tạp chí định kỳ,

chỉ cần có thẻ mượn sách của thư viện

công cộng TP Đài Bắc, là có thể mượn

sách về xem !
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Sau khi nhận được thông báo là có thể 
đến lấy sách ngay!

Thư viện chi nhánh cũng có thiết lập 
chuyên khu vựực tư liệu cho ngườời di 
cư mới để chúng ta cùng đi đọc sách!

Tìm kiếm thư viện sách Phục vụ đăng ký trước

1.Vào trang mạng của thư viện công cộng TP Đài 
Bắc, hệ thống tìm kiếm sách thư viện, nhập tên 
sách, chỉ cần nhấn nút tìm kiếm là tìm được!

1.Tiến hành đăng ký trên mạng.

2.Đăng nhập mã số mượn sách và mật mã.

4.Lựa chọn cách thức thông báo sách đã đến thư 
viện (tin nhắn, Email, điện thoại thông báo) nhấn 
vào nút thêm mục ghi nhận đăng ký trước để hoàn 
thành việc đăng ký.

3.Lựa chọn thư viện đọc sách, có thể tìm thư viện 
chi nhánh gần nhà.

2.Tiếp tục bước tìm kiếm kế tiếp.

3.Có thể lựa chọn tư liệu ngôn ngữ mà bạn cần 
Xem bằng cách vào trang đặc biệt.


