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Giới thiệu
Thư viện Bé tư duy trực tuyến đã hoạt động được 6 tháng và nhận 
được nhiều sự ủng hộ của mọi người. Hiện tại với phiên bản mới, 

Betuduy mở thêm 1 cơ sở THƯ VIỆN ĐỌC TẠI CHỖ giúp tất cả mọi 
người đặc biệt là các em học sinh có cơ hội tiếp xúc với các cuốn sách 
hay và đồ chơi thông minh chất lượng.

1. Mục đích: Thư viện betuduy là thư viện được mở ra với 

mục đích khuyến khích thói quen đọc sách của người Việt nói 
chung, đặc biệt là giới trẻ nói riêng.

2. Tủ sách: Thư viện betuduy duy trì hai tủ sách là Tủ sách 

Cộng đồng và Tủ sách betuduy. 

3. Tủ sách Cộng đồng là tủ sách được đóng góp từ 

cộng đồng và hoàn toàn miễn phí đọc, mượn về đối với những 
người đóng góp (thành viên cộng đồng) và miễn phí đọc tại
chỗ cho tất cả mọi người.

4. Tủ sách Betuduy là tủ sách được đầu tư những cuốn 

sách mới nhất nhằm mang kiến thức phong phú tới người đọc.

5. Cam kết: Để có thể thúc đẩy phong trào đọc sách, 

Betuduy cam kết:
Toàn bộ sách đóng góp và tiền phí thành viên cộng đồng sẽ được sử 
dụng để duy trì tủ sách cộng đồng và các hoạt động cộng đồng/từ 
thiện.
Tủ sách Betuduy sẽ liên tục cập nhật sách mới, ít nhất 3 quyển sách 
mong muốn nhất từ độc giả mỗi tháng.
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Chính sách đọc tại

chỗ và mượn sách
1. Địa chỉ: 

No28 - LK 26, Khu đất dịch vụ Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.
Gần trường Tiểu học Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội 
(Đối diện cổng sân bóng đá Hà trì).

2. Phí đọc sách tại chỗ: 
Tủ sách Cộng đồng: Đọc miễn phí tại chỗ.
Tủ sách Betuduy: Phí đọc tại chỗ theo ngày: 15 nghìn / ngày.
Miễn phí với thành viên Betuduy.

3. Chính sách mượn sách:
Yêu cầu chung:
Đặt cọc 80% giá bìa sách mượn (Tiền cọc được hoàn trả vào 
ngày trả sách).
Sách mượn về quá hạn mượn sẽ bị tính theo phí thuê theo 
ngày.

Đối với tủ sách cộng đồng: 
Mượn về miễn phí đối với thành viên cộng đồng.
Mỗi lần mượn về tối đa 3 cuốn trong vòng 1 tuần.

Đối với tủ sách Betuduy:
Mượn về miễn phí đối với thành viên Betuduy.
Mỗi lần mượn về tối đa 3 cuốn trong vòng 1 tuần.

Các trường hợp khác: 

Giá thuê sách theo ngày đối với các trường hợp khác là: 3 nghìn 
/ 1 cuốn sách.
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Chính sách thành

viên

1. Thành viên Cộng đồng
Để trở thành thành viên Cộng đồng bạn có thể 
lựa chọn 2 cách:
* Đóng góp 3 cuốn sách bất kỳ còn sử dụng 
được;

* Hoặc đóng phí thành viên 100 nghìn / năm.

2. Thành viên Betuduy: 
Để trở thành thành viên Betuduy, bạn cần đóng 
phí 120 nghìn / tháng.

betuduy.vn



Các tủ sách

1. Tủ sách Cộng đồng:  

Gồm hàng trăm cuốn sách được đóng góp từ cộng
đồng, số lượng sách đang tiếp tục tăng lên.

Sách truyện

thiếu nhi, tiếng

Việt, tiếng Anh

Sách dành
cho cha mẹ

Sách truyện

khác
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2. Tủ sách Betuduy

Các tủ sách

Truyện tiếng

Anh, tiếng Việt

cho thiếu nhi

Giáo trình học

tiếng Anh cho

học sinh

Sách kỹ năng
cho người lớn

Sách truyện

hay khác

Sách cổ
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Sự kiện tại Thư viện

Bé tư duy
1. Đọc các cuốn sách nổi tiếng tiếng Việt, tiếng

Anh và kết hợp với học từ vựng tiếng Anh –
Miễn phí hàng tuần.

2. Tổ chức các chương trình trải nghiệm giúp
truyền cảm hứng cho bé say mê khám phá
cuộc sống.
Hoạt động này kết hợp với tương tác với
người nước ngoài.

3. Tổ chức các lớp học kỹ năng sống, kỹ năng
tư duy cho trẻ.

4. Chương trình giao lưu, học hỏi kiến thức và
kinh nghiệm từ chuyên gia và những người
nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục
con cái tại nhà.

Bé tư duy sẽ cố gắng tổ chức chương trình với chi
phí tiết kiệm nhất, đảm bảo chất lượng cao nhất.
Mời ba mẹ giữ liên lạc với Bé tư duy để cập nhật
thông tin chương trình sớm nhất.
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