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1. Thời gian hoạt động tại  các phòng đọc còn ít? 

Hiện tại, thời gian hoạt động của Thư viện CS1 là: 

- Thứ 2 – Thứ 7 : 7h30 – 20h30 

- Chủ nhật : 7h30 – 11h30 

Tại CS2 : Thứ 2 – Thứ 6: 7h30 – 16h00 

Trong thời gian hoạt động ngoài giờ làm việc chính thức, nếu bạn đọc muốn mượn hoặc tham 

khảo tài liệu của phòng đọc nào, thì vẫn có thể liên hệ CBTV trực để được mượn tài liệu. 

Riêng cơ sở 2, do đặc thù thời gian làm việc chung của tất cả các phòng ban, nên thư viện chưa 

thực hiện được việc phục vụ ngoài giờ 

 

2. Không gian thư viện chưa đáp ứng được số lượng sinh viên lớn 

Hiện tại, Thư viện tại 2 cơ sở còn khá nhỏ, Thư viện luôn tìm mọi phương án để mở rộng thêm 

không gian cho bạn đọc. Tuy nhiên, vấn đề xây dựng hoặc tăng thêm diện tích thư viện do nhà 

trường quyết định. 

 

3. Mạng đôi khi yếu, wifi chậm thường xuyên ngắt kết nối giữa chừng 

- Hiện tại trang thiết bị mạng Wifi CS1 và CS2 được trang bị mới hoàn toàn. Tuy nhiên, tốc độ 

mạng còn chậm, đôi khi gián đoạn. Do nhà trường đang trong thời gian sửa chữa, nâng cấp lại 

toàn bộ đường truyền CS1 & CS2. 

Lưu ý: đối với các thiết bị đăng nhập hệ thống nhưng không dùng thì thời gian không sử dụng 

(Idle timeout) là 30 phút; đối với các thiết bị sử dụng liên tục thì thời gian tối đa sử dụng (Hard 

timeout) 240 phút. 

   

4. Sinh viên ồn ào, mất trật tự 

Số lượt bạn đọc vào thư viện rất nhiều, tại các khu vực tự học đôi khi thư viện chưa kiểm soát 

được hết. Trong thời gian tới, thư viện sẽ có các biện pháp để đảm bảo không gian học tập tại các 

khu vực này. 

 

5. Thái độ phục vụ của một số CBTV chưa tốt 

Thư viện sẽ khắc phục tình trạng này để bạn đọc cảm thấy thoải mái khi vào thư viện 

 

6. Tài liệu chưa được cập nhật nhiều 

Hàng năm, Thư viện vẫn thường xuyên thực hiện bổ sung tài liệu theo kinh phí Nhà trường cấp. 

Bạn đọc có thể đặt yêu cầu bổ sung tài liệu tại các Phòng đọc hoặc gửi email về cho thư viện, 

chúng tôi sẽ xem xét và bổ sung theo yêu cầu. Ngoài ra, bạn đọc có thể yêu cầu mượn tài liệu 

của các thư viện khác trong hệ thống TVĐHQG TP.HCM qua dịch vụ mượn liên thư viện. 

 

7. Website đơn giản, chậm 

Thư viện đang trong quá trình xây dựng website mới, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong thời 

gian tới. 



 

 

 

8. Ghế và máy lạnh tại CS1 hư 

Hiện tại hệ thống máy lạnh đã được bảo trì, sửa chữa và hoạt động lại bình thường; 

Một số ghế bị gãy thư viện đang lên phương án sửa chữa, thay thế. 

 

9. Lắp hệ thống máy lạnh tại CS2 

Thư viện đã có ý kiến vấn đề này. Tuy nhiên, việc lắp đặt hệ thống máy lạnh sẽ được nhà trường 

khảo sát và quyết định. 

 

10. Thư viện CS2 thiếu ổ cắm điện 

Thư viện sử dụng khu vực sảnh làm khu tự học, nên ổ cắm điện không được bố trí nhiều (chỉ bố 

trí một số vị trí áp tường và cột). Nếu các bạn có nhu cầu sử dụng ổ cắm điện, liên hệ CBTV để 

mượn ổ cắm điện di động sử dụng. 

 

THƯ VIỆN BÁCH KHOA 


