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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 THÔNG BÁO VỀ BUỔI TRAO

ĐỔI KINH NGHIỆM ĐỀ XUẤT,
XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU CƠ BẢN - QUỸ
NAFOSTED

 HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN

TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG
ƯƠNG 10, KHÓA XI

 Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ

Tổ HV, Lễ 30/4 và 01/5

 Tổ chức Seminar chuyên môn:

Ứng dụng các phương pháp
phân tích nhiệt trong thực phẩm
và vật liệu

 BộGD&ĐT tổ chức lớp tập huấn

về chủ quyền biển, đảo VN tại
Trường ĐHNT

 

  
Tin tức sự kiện

Hội thảo: “Giải pháp xây dựng, quản lý, khai thác và xuất bản nguồn tài nguyên thông tin số - thực tiễn triển khai tại Việt Nam và kinh

nghiệm quốc tế” vừa được Thư viện Đại học Nha Trang và Công ty Nam Hoàng phối hợp tổ chức vào ngày 24, 25/4/2015.

Hội thảo có mặt lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam, chi hội Thư viện đại học Phía Nam, Phía Bắc cùng 180 lãnh đạo Thư viện các

trường đại học trong cả nước và các chuyên gia đầu ngành thư viện Việt Nam tới tham dự.

Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, PGS.TS Trang Sĩ Trung đã phát biểu chào mừng.

Các tham luận tại hội thảo tập trung giải quyết những vấn đề đang được quan tâm về lĩnh vực số hóa, quản lý sử dụng tài nguyên

số của thư viện đại học hiện nay. Đặc biệt trao đổi về vấn đề bản quyền tài nguyên số, xây dựng tài nguyên số nội sinh, tài liệu tham

khảo, tài liệu đa phương tiện…

Thư viện tổ chức thành công hội thảo toàn quốc về tổ chức, quản lý xuất bản nguồn
tài nguyên số. 
180 đại biểu của 70 trường đại học tham dự. 
Vũ Thị Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Website được thể hiện tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với trình duyệt FireFox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên.

Hội thảo cũng đã nghe và tham quan thực tế Thư viện Đại học Nha Trang, mô hình thành công nhất cả nước trong việc quản lý,

xuất bản tài nguyên số, sử dụng hiệu quả công nghệ số hóa và giao dịch tự động tại thư viện, hỗ trợ đắc lực cho đào tạo và nghiên

cứu của cán bộ và sinh viên trong Trường.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh của Trường và của Thư viện ĐHNT đối với ngành thư viện đại học và

xã hội.

Thư viện ĐHNT

 

Các tin mới hơn

 Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính thành công tốt đẹp

 Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10, khóa XI

Các tin cũ hơn

 Đại hội Chi bộ Khoa Cơ khí thành công tốt đẹp

 Công đoàn trường tổ chức Hội thảo đổi mới giảng dạy và đánh giá

 Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Chính trị thành công tốt đẹp

 Nâng cao trách nhiệm phục vụ giảng đường, xây dựng môi trường thân thiện, tích cực và an toàn là điều kiện đảm bảo

dạy tốt, học tốt

 Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế thành công tốt đẹp
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