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A. TRA CỨU TÀI LIỆU 

1. Tìm kiếm tài liệu: 

1.1 Tìm kiếm cơ bản: Là cách tìm đơn giản, kết quả là một danh sách gồm nhiều hoặc rất 

nhiều tài liệu trùng với từ đầu tiên của thuật ngữ tìm kiếm; do vậy phải chọn lại lần nữa từ 

danh sách này để có được tài liệu cần tìm. 

▪ Bước 1: Truy cập link: https://opac.vnulib.edu.vn/  

▪ Bước 2: Nhập từ khoá tìm kiếm hoặc chọn tìm theo Tác giả/Nhan đề/Chủ đề/Ký hiệu 

xếp giá/ISSN-ISBN 

▪ Bước 3: Chọn giới hạn tìm kiếm tất cả các thư viện/TV ĐH Kinh tế Luật  

▪ Bước 4: Chọn “Tìm kiếm”. Khi đó, giao diện sẽ hiển thị kết quả tìm như sau:   

 

Kết quả tìm kiếm 

 

https://opac.vnulib.edu.vn/


Lưu ý: Trong trường hợp người dùng lựa chọn tiêu chí tìm kiếm theo nhan đề, tác 

giả hoặc chủ đề, hệ thống sẽ trả về kết quả là một danh mục các đề mục như hình 

dưới đây:  

 

 

1.2 Tìm kiếm nâng cao: Đây là cách tìm tài liệu phối hợp cùng lúc nhiều kiểu tìm, sử 

dụng các toán tử AND, OR, NOT để mở rộng hoặc giới hạn trường cần tìm. 

Cách tìm này thường được sử dụng khi đã xác định được một số thông tin liên 

quan tới tài liệu cần tìm. Ví dụ tên tài liệu, chủ đề tài liệu, tên tác giả, năm xuất bản…, 

kết quả tìm được sẽ chính xác và thu hẹp hơn. 
 

▪ Bước 1: Truy cập link: https://opac.vnulib.edu.vn/, chọn “Tìm kiếm nâng cao”  

▪ Bước 2: Nhập thuật ngữ cần tìm và lựa chọn toán tử phù hợp (AND, AND NOT, 

OR) 

▪ Bước 3: Chọn giới hạn tìm kiếm theo các tiêu chí: 

➢ Tất cả các thư viện/TV DH Kinh tế Luật  

➢ Thể loại: Sách/Luận văn-luận án/Báo-Tạp chí/Đề tài nghiên cứu khoa học,… 

➢ Ngôn ngữ: Anh, Pháp,… 

➢ From-To: Phạm vi thời gian xuất bản 

➢ Nhập nhà xuất cần tìm 

➢ Sắp xếp tài liệu theo thời gian/nhan đề 

 

▪ Bước 4: Chọn “Gửi đi” để hệ thống thực hiện việc tìm kiếm. Khi đó, giao diện sẽ 

hiển thị kết quả tìm như sau:   

https://opac.vnulib.edu.vn/


TOÁN TỬ BOOLEAN 

- Sử dụng toán tử AND nếu bạn muốn tìm kiếm các tài liệu có nhan đề “Nguyên lý 

tiếp thị” của tác giả “Kotler Philip”.                                  

- Sử dụng toán tử AND NOT nếu bạn muốn tìm các tài liệu có nhan đề “Nguyên lý 

tiếp thị” nhưng không phải của tác giả “Kotler Philip”.  

- Sử dụng toán tử OR nếu bạn muốn tìm các tài liệu có nhan đề “Nguyên lý tiếp thị” 

hoặc các tài liệu của tác giả “Kotler Philip”.  

 

Ví dụ: 

 

 

 

 

 

 

 



Kết quả tìm kiếm 

 

 

Barcode: Số thứ tự của tài liệu 

Chính sách mượn: Mượn về  

Ký hiệu xếp giá:  658.8 K874P 

=> Bạn chọn kệ tài liệu có số ký hiệu 658.8, chọn quyển sách có ký hiệu 658.8 K874P 

Trạng thái: Availible - Sách có tại Thư viện hoặc Ngày hết hạn 12/10/2020 - Sách đã có 

người mượn, ngày 12/10/2020 phải trả sách về thư viện. 

Địa điểm: Tài liệu thuộc Bộ sưu tập UEL-TD-Khoa sách đại trà tại Thư viện KT-L Thủ Đức. 

 



3. Tài khoản thư viện: Đăng nhập tài khoản thư viện để kiểm tra tài liệu đã mượn/ngày hết 

hạn của tài liệu, Xem các khoản tiền phạt, gia hạn và đặt trước tài liệu. 

• Tên đăng nhập: 160+Mã số sinh viên (Ví dụ 160K205031234) 

• Mật khẩu: 12345678 

3.1 Đăng nhập  

 

 



 

3.2 Gia hạn tài liệu: Giúp bạn gia hạn thêm thời gian mượn tài liệu qua website mà không 

cần đến thư viện. 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản 

Bước 2: Nhấn chọn vào ô tương ứng trước các tài liệu và nhấn nút “Gia hạn tất cả” 

nếu gia hạn tất cả các tài liệu đang mượn HOẶC nhấn nút “Gia hạn tài liệu đã chọn” 

nếu gia hạn một vài tài liệu trong danh sách. 

Bước 3: Chọn nút “Xác nhận” để gia hạn.  

 

Lưu ý:  

Bạn đọc gia hạn trước Ngày hết hạn 2 ngày, bạn đọc kiểm tra lại Ngày hết hạn sau 

khi gia hạn. 

Những trường hợp gia hạn không thành công: 

1. Tài liệu đã bị quá hạn 



2. Tài liệu đã được đặt trước 

3. Tài khoản thư viện bị khóa 

3.3 Đặt trước tài liệu: Giúp bạn đăng ký trước tài liệu khi người khác đang mượn tài liệu ấy. 

Khi tài liệu được trả về Thư viện, người đăng ký mư.ợn sẽ được thông báo và ưu tiên cho 

mượn.  

Cách 1: Đặt mượn từ giao diện hiển thị kết quả tìm kiếm:  

Bước 1: Tìm kiếm tài liệu  

Bước 2: Từ giao diện hiển thị kết quả tìm kiếm, đánh dấu vào tài liệu mà bạn muốn 

đặt mượn, sau đó chọn “Đặt mượn”  

Bước 3: Đăng nhập tài khoản  

Bước 4: Nhập thông tin mô tả yêu cầu đặt mượn 

• Chọn thời gian muốn huỷ yêu cầu đặt mượn nếu đến mốc thời gian đó mà đặt mượn 

của bạn vẫn chưa được đáp ứng.  

Bước 5: Chọn “Submit” để gửi yêu cầu đặt mượn. 

Bước 6: Chọn Item cần đặt mượn, nhấn “Đặt giữ những tài liệu đã chọn” 

 



 

Cách 2: Đặt mượn từ giao diện hiển thị chi tiết tài liệu: 

Bước 1: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi tài liệu 

Bước 2: Nhấn chọn “Đặt mượn” phía trên giao diện   

Bước 3: Nhập các thông tin mô tả yêu cầu đặt mượn 

Bước 4: Chọn “Submit” để gửi yêu cầu đặt mượn tới thư viện.  

 

Đăng nhập tài khoản, kiểm tra tài liệu đặt trước: 



 

4. Một số tiện ích khác: 

4.1 Quản lý giá sách ảo 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản 

Bước 2: Tìm kiếm tài liệu 

Bước 3: Tạo một danh sách, Nhấn “Thêm TL đánh dấu vào danh sách cá nhân” 

Bước 4: Nhấn “Gửi đi” 

 

 

 

 

 

4.2 Thay đổi mật khẩu 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản 



Bước 2: Nhấn “Thay đổi mật khẩu” 

Bước 3: Nhập Tên người dùng, Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới. 

Bước 4: Nhấn “Xác nhận” 

 

 

 

B. THÔNG TIN LIÊN HỆ & HỖ TRỢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tầng G: Kho Tài liệu; Khu vực Công nghệ; 

Phát hành giáo trình 

• Tầng 1: Khu vực nghiên cứu khoa học;  

Khu vực tự học yên tĩnh 

• Tầng 2: Khu vực tự học 
 

LIBRARY IS CHANGE YOUR STUDY LIFE 😊 

 

 


