
 

1. ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTHEAST ASIA LIBRARY 

Rosa Luxemburg Stiftung Library is run by the Rosa Luxemburg Stiftung Office in Southeast Asia,               
Hanoi Office (RLS SEA). The RLS SEA Library is an office-personal library of 700 hundred political                
education books and materials. Anyone is invited to visit us for reading and discussion at: 

 
● Online catalog: librarycat.org/lib/Rosaluxhanoi  

● Address: 8C, 76 To Ngoc Van, Tay Ho District 

● Open hours: 9 am - 17 pm on Wednesday and Friday weekly. You can register here.  

● Send a message to reserve your place before you plan to come through library.hanoi@rosalux.org  

What books does the library have? 
The Library has books and a number of NGO materials on various social and political topics, a significant of                   
which produced by partners of RLS SEA’s partner projects, from law, governance, climate change, etc 

2. MEMBERSHIP:  

MEMBERS, you need to register and get an online account to check out books. As a member, you can: 

- Come and read any book at our library from 9 am - 17 pm on Wednesday and Friday. 
- Borrow certain books from our library by placing a book deposit which is related to political education. 
- Participate in future activities on political education (book discussion, debate, etc). 

PRIORITY MEMBERS, you need to register as a member and donate at least five books in politics,                 
policies, social issues, etc. As a priority member, you can: 

- Enjoy all the perks of a library member 
- Borrow certain books from our library WITHOUT placing a book deposit! 
- Borrow books from our partner libraries! 

3. HELP OUR LIBRARY SPREAD THE KNOWLEDGE! 

INDIVIDUAL READERS: We welcome all book donations in political education topics, through our 1 for               
1 book exchange program or through your willingness to share books with other knowledge lovers.  

COMMUNITY LIBRARIES: We want to connect with like-minded community libraries. If someone            
visits us they will learn about your library and vice versa. We welcome joint activity to promote knowledge                  
in our library space. 

RESEARCH INSTITUTES: Our library features lots of books from impact projects sponsored by our              
foundation. We hope for donations of books by any research institutes to be featured at our library for                  
public access. 

http://www.librarycat.org/lib/Rosaluxhanoi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVC6g_bb2dUR5x_G1Ldrf9OL4GMEbQ4oJfIHV3sST8ghopRA/viewform
mailto:library.hanoi@rosalux.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVC6g_bb2dUR5x_G1Ldrf9OL4GMEbQ4oJfIHV3sST8ghopRA/viewform


 

1. THƯ VIỆN ROSA LUXEMBURG STIFTUNG ĐÔNG NAM Á  

Thư viện Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) bởi Văn phòng Rosa-luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS            
SEA) tại Hà Nội. Với hơn 700 đầu sách đa dạng các chủ đề giáo dục chính trị, thư viện RLS là không gian lý                         
tưởng cho những đọc giả ham học hỏi. Chúng tôi hoan nghênh tất cả mọi người tại: 

  
● Danh mục trực tuyến:  librarycat.org/lib/Rosaluxhanoi  

● Địa chỉ:  8C, ngõ 76 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ    

● Giờ mở cửa:  9:00 - 17h Thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần . Bạn có thể đăng ký  tại đây  .   

● Gửi tin nhắn để giữ  chỗ trước khi bạn định đến  library.hanoi@rosalux.org  

Thư viện có những sách gì? 
Thư viện RLS cung cấp cho bạn đọc tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề khoa học chính trị và xã                        
hội, từ lĩnh vực pháp luật, chính sách công, đến biến đổi khí hậu, phát triển xanh và năng lượng bền vững.                      
Trong đó phần lớn là kỷ yếu, báo cáo do các tổ chức đối tác của Văn phòng RLS SEA thực hiện.  

2. THÀNH VIÊN: 

THÀNH VIÊN , bạn cần  đăng ký tài khoản trực tuyến để mượn sách. Là một thành viên, bạn có thể: 

- Đến và đọc bất kỳ cuốn sách nào tại thư viện của chúng tôi từ 9h - 17h vào thứ 4 và thứ 6.  

- Mượn một số sách nhất định từ thư viện bằng cách đặt cọc sách có về giáo dục chính trị.  

- Tham gia các hoạt động trong tương lai về giáo dục chính trị (thảo luận sách, tranh luận, v.v.).  

THÀNH VIÊN ƯU TIÊN: bạn cần đăng ký thành viên và đóng góp cho thư viện ít nhất năm cuốn                    
sách về chính trị, chính sách, các vấn đề xã hội, v.v. Là một thành viên ưu tiên, bạn có thể: 

- Tận hưởng tất cả các đặc quyền của một thành viên thư viện   

- Mượn một số cuốn sách nhất định từ thư viện của chúng tôi mà  KHÔNG cần đặt cọc!   

- Mượn sách từ các thư viện đối tác của chúng tôi!  

3. HÃY GIÚP THƯ VIỆN CỦA CHÚNG TÔI LAN TỎA KIẾN THỨC! 

CÁ NHÂN SỞ HỮU SÁCH: Chúng tôi hoan nghênh bạn quyên góp sách chủ đề chính trị, thông qua                   
chương trình đổi sách 1 tặng 1. Bạn cũng có thể quyên góp để chia sẻ kiến thức với đọc giả khác. 

THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG: Chúng tôi muốn kết nối với các thư viện cộng đồng khác. Khi các bạn đọc                    
ghé thăm chúng tôi, họ sẽ tìm hiểu về thư viện của bạn và ngược lại. Chúng tôi hoan nghênh hoạt động                      
chung để thúc đẩy trao đổi kiến thức tại thư viện của chúng tôi 

CƠ SỞ NGHIÊN CỨU: Chúng tôi hy vọng sự đóng góp sách của bất kỳ viện nghiên cứu nào sẽ được giới                      
thiệu công khai tại thư viện của chúng tôi nhằm tiếp cận công chúng. 

https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=fr&tl=vi&u=http://www.librarycat.org/lib/Rosaluxhanoi
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