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Những khó khăn thường gặp

khi đến thư viện?

1. Chưa thực hiện đúng nội quy thư viện

2. Không biết cách tìm sách

3. Trả sách trễ hạn

4. Chưa biết cách tìm kiếm và chọn lọc thông

tin chuyên ngành trên mạng



1. Chưa thực hiện đúng nội quy thư viện

Hãy đọc Bảng nội quy thư viện :

1. Phía trước cửa vào thư viện

2. Phía trong thư viện

3. Trang web thư viện khoa



1. Chưa thực hiện đúng nội quy thư viện

1. Không mang thẻ sinh viên, bảng tên

2. Không biết thời gian phục vụ

3. Không biết tài liệu mượn về và đọc tại chỗ



TÀI LIỆU ĐỌC TẠI CHỖ
(KHÔNG MANG RA KHỎI THƯ VIỆN)

LVcao học;

LV đại học

Sách có

bi đỏ

Tạp chí

Giáo trình;

Tài liệu hội thảo



2. Không tìm được sách ở thư viện?

•Xem Video hướng dẫn

tìm tài liệu trên OPAC 

của Trung tâm Học liệu



3. Trễ hạn trả sách

Trả đúng
hạn

1 Gia hạn

(GH) 

2

Đã có phần

mềm gửi

thông báo

qua email

GH online
xem video 

hướng dẫn của

TTHL



4. Chưa biết cách tìm kiếm và chọn lọc

thông tin chuyên ngành trên mạng



VD: Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về

bảo trợ xã hội cho người khuyết tật

1. Từ khóa chính: pháp luật Việt Nam, bảo trợ xã hội, người khuyết tật

2. Dấu “”: “pháp luật Việt Nam””bảo trợ xã hội””người khuyết tật”

3. Phạm vi tìm: site:.edu.vn hoặc site:.gov.vn

• VD1: “pháp luật Việt Nam””bảo trợ xã hội””người khuyết tật” site:.edu.vn

• VD2: “pháp luật Việt Nam””bảo trợ xã hội””người khuyết tật” site:.gov.vn



VD: Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về

bảo trợ xã hội cho người khuyết tật

1. CSDL có thu phí: VD:

– Nasati của Cục Thông tin khoa học và công

nghệ quốc gia Việt Nam (http://db.vista.gov.vn/)

2. CSDL miễn phí: VD:
• CSDL của trường Đại học Cần Thơ: Thư viện số

• Website Học liệu mở ở Việt Nam

• Website Học liệu mở nước ngoài

•Kinh nghiệm: tạo thư mục CSDL Luật.



http://db.vista.gov.vn/



CSDL của trường Đại học Cần Thơ: Thư viện số

https://dspace.ctu.edu.vn/



CSDL của trường Đại học Cần Thơ: Thư viện số

https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2321

Xem file toàn văn LUẬN VĂN :

• Máy tính trong khu 2 của trường ĐHCT

• Kết nối DÂY MẠNG (không phải bằng WIFI)



Nộp luận văn tốt nghiệp

Toàn văn của LV

Thông tin về LV

SV
GV hướng dẫn



Hẹn gặp lại các bạn tại thư viện khoa!

Thư viện khoa Luật: cổng C, nhà học khoa Luật, lầu 1.
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