BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE L’ESPACE
UNIVERSITAIRE FRANCOPHONE
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
CỦA KHÔNG GIAN ĐẠI HỌC PHÁP NGỮ

Initiative pour le Développement du Numérique
dans l’Espace Universitaire Francophone

A

UN ACCÈS FACILE ET GRATUIT À
DES MILLIONS DE RESSOURCES
ÉDUCATIVES

POURQUOI VENIR À LA BNEUF ?
VÌ SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG BNEUF?

TRUY CẬP DỄ DÀNG
VÀO HÀNG TRIỆU TƯ LIỆU GIÁO DỤC MIỄN PHÍ
Le tournant pour l’AUF est
de développer des services à
destination des usagers: les
étudiants, les enseignants
chercheurs et les employés.

AUF hướng tới mục đích phát
triển các dịch vụ dành cho đối
tượng người dùng là sinh viên,
giáo viên, nhà nghiên cứu và
nhân viên.

Un de ces services est l’accès
au savoir, aux ressources
académiques et scientifiques
au travers de la bibliothèque
numérique: la BNEUF.

Thư viện số BNEUF: dịch vụ cho
phép tiếp cận kho tàng tri thức,
nguồn tài nguyên học tập và
nghiên cứu.

La BNEUF met à portée de vos
étudiants plus de 10 millions
de ressources.
La BNEUF s’agrandit de jour en
jour avec la contribution des
auteurs francophones.
L’AUF est pionnière dans la
valorisation des ressources
numériques en plusieurs
langues, aussi bien publiques
que privées.
Chaque éditeur est propriétaire
des droits sur ses ressources
et peut définir des conditions
d’accès spécifiques.

UN ACCÈS GRATUIT ET
CENTRALISÉ POUR TOUTES
LES RESSOURCES
Tiếp cận miễn phí tất cả các nguồn
tài liệu chỉ thông qua thư viện số
BNEUF

UN ABONNEMENT
AVANTAGEUX
Nhận được nhiều lợi ích khi
đăng ký :

BNEUF cung cấp hơn 10 triệu tài
liệu cho người dùng.

Truy cập trên phạm vi toàn cầu

AUF là đơn vị tiên phong trong
việc quảng bá các nguồn tư liệu
trực tuyến bằng nhiều ngôn ngữ
khác nhau, bao gồm cả tư liệu
truy cập mở và tư liệu truy cập
hạn chế.

UNE TARIFICATION ADAPTÉE
SELON LES PAYS ET LEUR
CONTEXTE

Các đơn vị phát hành nắm giữ
bản quyền tài liệu của mình và
có thể đặt ra các quy định cụ thể
cho việc tiếp cận các nguồn tư
liệu đó.

DES SOLUTIONS SURMESURE POUR RÉPONDRE
À VOS BESOINS

https://idneuf.auf.org

Danh mục tài liệu từ các nhà phát
hành tư nhân:

UNE COUVERTURE
MONDIALE

Kho tư liệu của BNEUF ngày càng
trở nên phong phú nhờ sự đóng
góp của các tác giả Pháp ngữ.

UN CATALOGUE BIENTÔT
DISPONIBLE ISSU
D’ÉDITEURS PRIVÉS

NUMÉRIQUE PREMIUM
YOUSCRIBE
TECHNIQUE DE L’INGÉNIEUR
FUNMOOC
FNEGE

Phí ghi danh được điều chỉnh theo
từng quốc gia

Các nhu cầu riêng biệt của bạn sẽ
được chúng tôi nỗ lực đáp ứng
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https://idneuf.auf.org
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LA
BNEUF
C’EST
AUSSI
BNEUF CÒN LÀ

DES EXPERTS
Des milliers d’experts issus
des établissements membres

DANH SÁCH CÁC
CHUYÊN GIA
Kết nối với hàng nghìn chuyên
gia đến từ các tổ chức thành viên
của AUF

DES RESSOURCES
•
•
•
•
•

POUR EN SAVOIR PLUS

Ouvrages / Sách, giáo trình
Articles / Bài báo
Exercices / Bài tập
Revues / Tạp chí chuyên ngành
MOOCS / Lớp học trực tuyến

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
CHI TIẾT VỀ BNEUF

https://bneuf.auf.org

https://bneuf.auf.org

NOUS CONTACTER

XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

contact-bneuf@auf.org

contact-bneuf@auf.org

https://idneuf.auf.org
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