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1. Giới thiệu Thư viện số
Thư viện số của Thư Viện Đại học Duy Tân http://thuvienso.duytan.edu.vn
được xây dựng nhằm mục đích phục vụ rộng rãi nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa
học của Sinh viên, Giảng viên và Cán bộ nhân viên tại Đại Học Duy Tân. Các Bộ sưu
tập được tổ chức trên cơ sở số hóa các nguồn tài nguyên như sách, tạp chí, luận văn,
hình ảnh, âm thanh theo các chủ đề khác nhau. Bạn đọc có thể truy cập website mọi
lúc, mọi nơi.
Chúng tôi mong muốn nhận được sự chia sẻ nguồn tài nguyên và các ý kiến
đóng góp của bạn đọc để Thư viện số của Thư Viện Đại Học Duy Tân ngày càng phát
triển.
Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi về: thuvienduytan@gmail.com hoặc
libarry@duytan.edu.vn
2. Điều khoản sử dụng
Trước khi sử dụng tài liệu của website Thư viện số, bạn đọc hãy đọc kỹ các
điều khoản được qui định dưới đây và bạn đọc cam kết chấp nhận tuân thủ các điều
khoản này. Nếu bạn đọc không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, bạn đọc
vui lòng ngừng sử dụng website thư viện số.
1. Bạn đọc không được phép cho người khác mượn tài khoản để truy cập. Nếu tài
khoản truy cập vi phạm các điều khoản của thư viện số quy định thì sẽ bị bị tạm
ngưng hoặc khóa vĩnh viễn.
2. Tài liệu chỉ được sử dụng nội bộ trong Trường, không được phân phối và phổ biến
rộng rãi ngoài trường.
3. Khi sử dụng tài liệu, bạn đọc phải trích dẫn theo đúng quy định, phải thông tin rõ
ràng về tác giả, nguồn gốc và xuất xứ của tài liệu.
4. Bạn đọc chỉ được sử dụng tài liệu cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy và học tập,
không được sử dụng tài liệu với mục đích khác trái với quy định của pháp luật.
5. Tuân thủ các điều khoản về an ninh thông tin trong hệ thống pháp luật hiện hành.
6. Bạn đọc tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng tài liệu mà không tuân
thủ theo. Luật Bản quyền và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
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3. Hướng dẫn bạn đọc đăng nhập
Thư viện số Đại học Duy Tân sử dụng tài khoản MyDuyTan để đăng nhập,
bạn đọc thực hiện đăng nhập qua các bước sau:
Bước 1: Bạn đọc đăng nhập vào Cổng MyDuyTan
https://mydtu.duytan.edu.vn/Signin.aspx

Bước 2:
Tại memu Thư viện, chọn Thư viện số, hệ thống sẽ tự đăng nhập và chuyển
hướng đến website Thư viện số
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Giao diện Thư viện số sau khi đăng nhập thành công
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4. Hướng dẫn bạn đọc khai thác tài liệu
Nhằm tuân thủ theo Luật bản quyền và Sở hữu trí tuệ, tài liệu trên Thư viện số
Đại học Duy Tân chỉ cho phép đọc trực tuyến trên trình duyệt web.
Những trình duyệt được hỗ trợ: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft
Edge.
- Tìm tài liệu:
Bạn đọc có thể tìm tài liệu theo các tiêu chí: Tác giả, Tên tài liệu, Từ
khóa,…hoặc có thể duyệt tài liệu theo Bộ sưu tập.

- Đọc tài liệu:
Chọn tài liệu sau khi tìm, click nút Xem/Tải về
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- Thời gian chờ tài liệu hiển thị trên trình duyệt web nhanh hay chậm phụ thuộc vào
dung lượng của tài liệu (thông thường khoảng 10 giây đến 1 phút).

Chúc bạn đọc tìm được tài liệu phù hợp!
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