Liên Chi Hội Thư viện Đại học phía Nam tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ V (2020-2022)

Được sự nhất trí của Hội Thư viện Việt Nam, sự đồng ý đăng cai của Lãnh đạo tại Trường Đại
học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, ngày 25/11/2020 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật,
ĐHQG TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đại biểu Liên Chi Hội Thư viện Đại học phía Nam
(VILASAL) nhiệm kỳ V (2020-2022). Mục đích của Đại hội lần này là để đánh giá những thành
quả mà VILASAL đã đạt được và những mặt hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời rút ra bài
học kinh nghiệm, để từ đó xây dựng những định hướng hoạt động của VILASAL trong nhiệm kỳ
tới. Tại Đại hội này, cũng sẽ bầu ra Ban chấp hành VILASAL nhiệm kỳ V (2020 – 2022).

Tham dự Đại hội về phía Trường Đại học Kinh tế - Luật có PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Bí thư
Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường; về phía lãnh đạo Hội Thư viện VIệt Nam Ông: Nguyễn
Hữu Giới – Chủ tịch Hội Thư viện về phía BCH VILASAL có bà Dương Thúy Hương – Phó Chủ
tịch Hội Thư viện Việt Nam, Chủ tịch VILASAL nhiệm kỳ IV, Bà Âu Thị Cẩm Linh – Ủy viên
Thường vụ Hội Thư viện Việt Nam, Phó Chủ tịch VILASAL nhiệm kỳ IV; ông Nguyễn Hoàng
Vĩnh Vương – Ủy viên BCH Hội Thư viện VN, Phó Chủ tịch VILASAL nhiệm kỳ IV.

Đại hội cũng có sự tham gia của 62 đại biểu chính thức đến từ 47 đơn vị, đại diện cho 86 thư
viện thành viên của VILASAL về tham dự Đại hội Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam lần
này.

Phát biểu chào mừng tại Đại hội, PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho rằng:
Đại hội là dịp để trao đổi, thảo luận về những vấn đề quan trọng trong hoạt động thư viện các
trường Đại học như: quản lý hoạt động thư viện; tăng cường và chia sẻ tài nguyên nguồn học
liệu; giúp đỡ nhau cùng phát triển, hướng đến xây dựng thư viện thông minh phục vụ một cách
tốt nhất cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta. PGS.TS Lê Vũ Nam cũng bày tỏ mong
muốn Đại hội lần này sẽ bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, để có thể để lãnh đạo Liên Chi
hội Thư viện Đại học phía Nam ngày càng phát triển. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông
Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam đã đánh giá cao những thành tích nổi bật,
rất ấn tượng và đáng khích lệ của Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam trong nhiệm kỳ
2017-2019; đồng thời đóng góp các ý kiến về các nội dung của phương hướng hoạt động trong
nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời trao Bằng khen của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam; của Hội
Thư viện Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên
môn và công tác Hội nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội của VILASAL lần này đã thống nhất bầu ra 11 thành viên của Ban chấp hành VILASAL
nhiệm kỳ V (2020 – 2022). Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã tiến hành tham quan Thư
viện Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh và dự Tọa đàm với các tham luận,
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trao đổi liên quan đến các vấn đề: Thư viện số, thư viện thông minh, chia sẻ nguồn tài nguyên
thông tin trong thư viện v.v.....

Một số hình ảnh cùng sự kiện.

Toàn cảnh Đại hội
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PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Đại hội
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IV (2020-2025)
– Phó Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, Chủ tịch VILASAL trình bày
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Ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu tại Đại hội
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Ban chấp hành Liên chi hội Thư viện Đại học phía Nam nhiệm kỳ V (2020 – 2022) ra mắt Đại
hội
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