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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ TRA CỨU TÀI  LIỆU TRÊN  

WEBSITE THƯ VIỆN 

1. Chức năng sử dụng 

 Website Thư viện Đại học Duy Tân sẽ hỗ trợ bạn đọc tìm kiếm thông tin thư 

mục về các ấn phẩm được lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu của Thư viện. Xác định 

vị trí của tài liệu trong các kho sách, biết loại tài liệu đó được mượn về nhà 

hay đọc tại chỗ… 

 Cho phép bạn đọc kiểm tra về tình trạng mượn sách của bản thân mình: Như 

danh sách tài liệu đang mượn, ngày bắt đầu mượn, tài liệu mượn đã quá hạn. 

 Cho phép bạn đọc có thể giao tiếp với Thư viện như: Đóng góp các ý kiến, 

nhận xét, gửi các khiếu nại cho Thư viện. 

2. Tìm kiếm tài liệu có trong Thư viện 

Nếu bạn đọc truy cập qua hệ thống mydtu của trường ở địa chỉ: 

https://mydtu.duytan.edu.vn/ sau đó bạn chọn mục DTU e-Lib 

 

Giao diện của mydtu - Đại học Duy Tân  

Bạn chọn mục 

DTU e-Lib 
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Hoặc bạn truy cập trực tiếp website của Thư viện ở địa chỉ: http://elib.duytan.edu.vn 

 

Giao diện của website  Thư viện - Đại học Duy Tân  

2.1. Tìm kiếm đơn giản hoặc nâng cao 

2.1.1. Tìm kiếm đơn giản 

 

Màn hình tìm kiếm đơn giản 

Bạn đọc gõ từ khóa hoặc nhan 

đề tài liệu mình cần tìm 
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Bạn đọc tìm kiếm loại tài liệu mình cần bằng cách gõ từ khóa hoặc nhan đề tài liệu 

tài liệu vào ô tìm kiếm như hình vẽ. 

        Ví dụ: Tìm tất cả tài liệu về Điều dưỡng nội. Bạn đọc gõ từ khóa hoặc nhan đề là 

Điều dưỡng nội vào ô tìm kiếm, sau đó bạn đọc kích chọn vào nút tìm kiếm thì sẽ có kết 

quả tài liệu mình cần. 

 

 

 

Màn hình hiển thị kết quả tài liệu 

 

Từ màn hình kết quả xác định tài liệu cần tìm, bạn đọc kích chuột vào phần nhan 

đề của tài liệu để xem chi tiết thông tin của tài liệu, xác định vị trí lưu trữ của sách trong 

kho, số lượng sách và tình trạng sách bận hay rỗi để có thể mượn đọc. 

Bạn kích vào để biết chi tiết tài 

liệu 
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Màn hình hiển thị chi tiết về tài liệu 

2.1.2. Tìm kiếm nâng cao 

 

 

Bạn đọc có thể sử dụng chức năng tìm như trên cho từng loại hình tài liệu như: Sách, Bài 

báo, Luận văn, Tạp chí, Ebook và Tài liệu nghe nhìn. 

Bạn đọc có thể kết hợp nhiều tiêu chí để 

tìm kiếm tài liệu đạt kết quả chính xác nhất 
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3. Các tiện ích khác cho bạn đọc 

3.1. Thông báo tài liệu mới nhập vào website Thư viện 

Bên cạnh việc cho phép bạn tra cứu tài liệu trực tuyến, website còn hỗ trợ việc 

thông báo các ấn phẩm mới của Thư viện cho bạn đọc như: Tủ sách DTU, Sách mới, 

CSDL môn học, Báo-Tạp chí, Thư mục chuyên đề, Tin tức Thư viện và các sự kiện 

của Thư viện. 

3.2. Trang cá nhân, đặt sách online 

Để sử dụng được trang cá nhân, bạn đọc truy cập vào hệ thống 

https://mydtu.duytan.edu.vn/, sau đó bạn chọn mục DTU e-Lib thì hệ thống sẽ chuyển 

vào trang website Thư viện. Tại đây bạn có thể quản lý tài khoản của mình như: Đổi mật 

khẩu, phản hồi, đặt sách online, và biết thông tin chi tiết về tài liệu mình đang mượn. 

 

 

 

 

 

Màn hình hiển thị thông tin về trang cá nhân của bạn đọc 

 

Thông tin chi tiết về tài liệu bạn 

đọc đang mượn hoặc đặt trước 

https://mydtu.duytan.edu.vn/
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3.3. Thời gian hoạt động và thông tin liên hệ 

3.3.1. Thời gian mở cửa 

Từ thứ 2 đến thứ 7: 

- Sáng : 7 giờ đến 11 giờ 

- Chiều : 13 giờ đến 17 giờ 

- Tối : 17 giờ đến 21 giờ 

(Không hoạt động trong các ngày lễ lớn, có hoạt động vào chiều thứ Bảy và sáng và 

chiều Chủ nhật) 

3.3.2. Thông tin liên hệ 

Thư Viện Đại học Duy Tân 

Điện thoại: 0236.827111 (601); 0236.3650403 (105)  

Fax: 84.0236.3650443 

Email: thuvienduytan@gmail.com; library@duytan.edu.vn 

 

Trên đây là những kỹ năng cơ bản của phân hệ Tra cứu mà chúng tôi muốn giới 

thiệu với hy vọng sẽ giúp Bạn đọc của Thư viện nhanh chóng làm quen với chương trình.

Tra cứu tài liệu bằng website Thư viện trên mạng máy tính của nhà trường. 

 Chúc các bạn thành công! 

mailto:thuvienduytan@gmail.com
mailto:library@duytan.edu.vn



