1. HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU IN
- Bạn đọc đăng nhập vào website thư viện:lib.uneti.edu.vn
1.1. Tìm kiếm nhanh
Nhập thông tin cần tìm vào mục Từ khoá tìm kiếm để tìm kiếm nhanh, sau đó chọn nút tìm
kiếm như hình dưới:

1.2. Tìm kiếm theo các phương thức:
Bước 1: Trên giao diện trang chủ bạn đọc chọn mục Tra cứu để tìm thông tin về tài liệu theo
các công cụ tìm kiếm như: Tìm lướt, Tìm từ khóa, Tài liệu mới (ví dụ như hình dưới phương
thức là tìm từ khóa):

Bước 2: Kích chọn loại hình có bản cứng --> chọn đối tượng tìm kiếm (theo nhan đề hoặc tác
giả…) và nhập thông tin cần tìm kiếm (ví dụ: “Giáo trình quản trị marketing”) và sau đó nhấn
nút tìm kiếm như hình dưới:

Bước 3: Bạn đọc chọn tài liệu nào phù hợp nhất với nhu cầu ví dụ như hình dưới:

Bước 4: Bạn đọc kích mục mô tả, kết quả thông tin về tài liệu được hiển thị. Bạn đọc xem
thông tin ký hiệu phân loại, chỉ số cutter và địa chỉ để tự lấy tài liệu trên giá hoặc đề nghị cán
bộ thư viện hỗ trợ hướng dẫn lấy tài liệu.

1.3. Cách thức tự lấy tài liệu
a) Hệ thống chỉ dẫn đầu giá sách

b) Hệ thống chỉ dẫn từng cuốn sách

658.8 => Ký hiệu phân loại
T773C

=> Chỉ số Cutter

2013 => Năm xuất bản
000000763 => Số ĐKCB

c) Cách lấy tài liệu trên giá: Ví dụ lấy tài liệu “Giáo trình Quản trị marketing” với ký hiệu phân
loại là 658.8 và cutter là T773C như sau:
+ Bạn đọc dựa vào Ký hiệu phân loại ví dụ 658.8 được chỉ dẫn trên giá sách.
+ Bạn đọc theo chỉ dẫn của giá có ký hiệu là 658 để tìm được tài liệu có ký hiệu 658.8 và chỉ số
cutter T773C để lấy tài liệu.
+ Bạn đọc đọc xong, trả tài liệu vào vị trí đã lấy hoặc trả đúng nơi quy định của thư viện.
Bấm vào đây để bắt đầu tra cứu: http://lib.uneti.edu.vn

