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ViPLOK (Vietnamese Public Library of Knowledge) ViPLOK (Vietnamese Public Library of Knowledge) 

Thư viThư việện Khoa hn Khoa họọc (Vietnamese Library of Science)c (Vietnamese Library of Science)

Chào mừng bạn đến với Thư viện Khoa học. VLoS là
một thư viện wiki tự do được đóng góp và cộng tác của 
nhiều học sinh, sinh viên và nhà khoa học từ khắp mọi 
nơi. Website này cho phép tất cả mọi người đều có thể
dễ dàng đóng góp kiến thức, thông tin với tinh thần 
„Spirit For Tomorrow“.

Những hoạt động sau đang được triển khai:

1. Soạn thảo và công bố từng phần các văn bản khoa học 
của các thành viên. VLoS lưu trữ abstract của các nghiên 
cứu khoa học (bài báo, poster .v.v) do các nhà khoa học 
Việt Nam tiến hành trên thế giới.

4. Sưu tầm, hiệu chỉnh và quản lý các mục 
từ khoa học trên Wikipedia để hình thành bộ
Từ điển bách khoa Khoa học & Giáo dục 
trực tuyến có độ tin cậy cao.

Thư viện khoa học VLoS rất mong được sự
ủng hộ và đóng góp của các bạn!

http://groups-beta.google.com/group/vlos

2. Giúp đỡ các nhóm sinh viên chuyển ngữ các sách giáo khoa 
của các ngành học khác nhau từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Sưu 
tầm các sách giáo khoa, giáo trình, bài giảng các môn học bằng 
tiếng Việt.
3. Sưu tầm các văn bản khoa học bằng tiếng Việt để hỗ trợ việc 
học tập và nghiên cứu của sinh viên cũng như các nhà khoa học 
Việt Nam. Đó có thể là các quy trình công nghệ, các tin tức khoa 
học, hội nghị, hội thảo, vị trí làm việc, học bổng .v.v

• Các công trình sẽ được đánh giá bởi hội đồng phản biện là các 
giáo sư, tiến sĩ hàng đầu trên thế giới.

• Tạp chí sẽ xuất bản điện tử và bản in. Xuất bản những 
chuyên san cho từng nhóm công trình.

• Miễn phí truy cập nội dung và miễn phí đăng nộp công trình
• Thời gian nộp bài và phản biện trong 45 ngày

• Ban biên tập chuyên nghiệp, các công trình sẽ được đăng 
tải bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc cả hai.

• Tạp chí sẽ đăng tải các công trình thuộc nhiều lĩnh vực từ
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, toán học, công nghệ, kỹ
thuật, khoa học sức khỏe, lịch sử và nghệ thuật. 

• Mỗi công trình sẽ mang một mã số DOI riêng và sẽ được thống 
kê trong kho dữ liệu Thompson ISI.

chất lượng cao có sự tham gia của giới khoa học người Việt trên 
thế giới. Đây là một tạp chí quốc tế chuyên nghiệp được sự quản 
lý, cộng tác của nhiều học giả người Việt nổi tiếng khắp mọi nơi.

Trân trọng giới thiệu các sinh viên, nhà khoa học Việt Nam sự ra đời 
một tạp chí hàn lâm khoa học Vietnamese Public Library of 
Knowledge. ViPLOK  sẽ là nơi công bố những công trình khoa học 

Hội đồng phản biện: Bao Tu Ho, Ph.D., Prof. (Japan); Charles C. 
Nguyen, D.Sc., Prof. (US); Chi V. Dang, M.D., Ph.D., Prof. (US); Hung 
D. Nguyen, Ph.D., Prof. (Belgium); Jennifer M. Bui, Ph.D. (England); 
Ngo Vinh Long, Ph.D., Prof. (US); Rieu Q. Nguyen, Ph.D. (France); 
Thanh Truong, Ph.D., Prof. (US); Tuan Nguyen, Ph.D., Ass. Prof. 
(Australia); Tri D. Tran, Ph.D., Prof. (US); Thuy T. Le, Ph.D., Prof. 
(US); Toi V. Vo, Ph.D., Ass. Prof. (US); Tho V. Tran, Ph.D., Prof. 
(Japan); Vu Duong, Ph.D., Prof. (Vietnam); William H. Fink , Ph.D., 
Prof. (US) và những người khác.
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ViPLOK (Vietnamese Public Library of Knowledge) ViPLOK (Vietnamese Public Library of Knowledge) 

Thu vien khoa hoc (Vietnamese Library of Science)Thu vien khoa hoc (Vietnamese Library of Science)

VLoS is an online science and educational library 
collaboratively written by many of its members. All 
Vietnamese scholars, students and scientists are welcome 
to join and share their knowledge, experiences in every 
aspect of science.

Following on-going activities are established in VLoS:

1. Collaboratively write and publish scientific documents in 
Vietnamese language. Establish a new online community of 
vietnamese science-interested people all over the worlds.

So, let us create a vibrant, responsible and 
scientific community. Together we will, I 
think, have an amazing journey with the 
"Spirit For Tomorrow". 

http://groups-beta.google.com/group/vlos

2. Build learning materials around the knowledge for a range of 
uses, from self-study to in the classroom

3. Archive pre-prints/post-prints of intellectual works (e.g., book, 
thesis, dissertation, conference proceeding, etc.) published 
elsewhere by Vietnamese students and scholars.

internationally recognized, open-access platform for all 
Vietnamese scholars and students to publish their high-quality 
intellectual works. 

We wish to invite you to submit manuscripts to this peer-reviewed 
and open-access online ViPLOK (Vietnamese Public Library of 
Knowledge) journal. The objective of ViPLOK is to provide an

The ViPLOK‘s editorial board: Bao Tu Ho, Ph.D., Prof. (Japan); 
Charles C. Nguyen, D.Sc., Prof. (US); Chi V. Dang, M.D., Ph.D., Prof. 
(US); Hung D. Nguyen, Ph.D., Prof. (Belgium); Jennifer M. Bui, Ph.D. 
(England); Ngo Vinh Long, Ph.D., Prof. (US); Rieu Q. Nguyen, Ph.D. 
(France); Thanh Truong, Ph.D., Prof. (US); Tuan Nguyen, Ph.D., Ass. 
Prof. (Australia); Tri D. Tran, Ph.D., Prof. (US); Thuy T. Le, Ph.D., 
Prof. (US); Toi V. Vo, Ph.D., Ass. Prof. (US); Tho V. Tran, Ph.D., Prof. 
(Japan); Vu Duong, Ph.D., Prof. (Vietnam); William H. Fink , Ph.D., 
Prof. (US) and others.

• ViPLOK will cover all fields of research ranging from 
natural/physical/social sciences, mathematics, engineering/ 
technology, health sciences, history, law, to the arts. 

• Peer-reviewed with an editorial board consisting of world-
renowned scholars. 
• Each published article will have a unique internationally 
recognized DOI number, and will be indexed in the Thompson 
ISI web of knowledge database. 

• Each published article will be professionally edited and can be
written in either Vietnamese or English language or both. 

• Open access and free online submission. 

• Fast submission and review process -- a 45 - day paper 
turnaround 

4. Manage a new a fork of Wikipedia that is a wiki encyclopedia 
only majored in science and technology with the contributions and 
approvals of scientists editors.


