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PHẦN I
Điều kiện sử dụng thư viện



Điều kiện sử dụng Thư viện

§ Là sinh viên các hệ đào tạo của Trường,
§ Có thẻ sinh viên chính thức do nhà trường cấp,
§ Tham dự buổi “Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thư viện”

vào đầu năm học hoặc buổi đào tạo định kỳ chiều thứ
sáu hàng tuần tại thư viện,

§ Hoàn thành mẫu khai đăng ký sử dụng Thư viện trong
mục Đăng ký trên trang OPAC:
http://opac.huph.edu.vn/opac/ hoặc mẫu khai bản in tại
khu vực bàn quầy, kèm 01 bản phôtô thẻ SV và 01 ảnh
3x4



Đăng ký trực tuyến trên OPAC
§ Truy cập trang chủ HUPH tại địa chỉ: 

http://www.huph.edu.vn/

§ Chọn Thư viện/Hoặc truy cập trực tiếp trang 
web thư viện: http://library.huph.edu.vn/

§ Chọn Tra cứu

§ Chọn Đăng ký







Đăng ký trực tuyến trên OPAC



Đăng ký trực tuyến trên OPAC



Đăng ký trực tuyến trên OPAC

Điền đầy đủ
các thông tin 
bắt buộc và

nhấn nút
“Đăng ký”



Đăng ký trực tuyến trên OPAC
Ghi đầy đủ họ 

tên, có dấu

Ghi đúng 
theo mã in 
trên thẻ, Ghi đầy đủ tên 

lớp/ khóa 
học/khoa,ngành 
như in trên thẻ

Điền 
đầy đủ 
email 
và sđt

Tải ảnh lên 
nếu có file 
ảnh 3x4



Đăng ký trực tuyến trên OPAC



§ Sau khi đăng ký thành công, bạn đọc nộp 01 bản
sao thẻ sinh viên chính thức và 01 ảnh 3x4 cho
Thư viện (nếu chưa tải ảnh khi đăng ký trên OPAC)

§ Sau khi nhận được bản sao thẻ sinh viên và ảnh
của bạn đọc, Thư viện sẽ kiểm tra, đối chiếu thông
tin và cập nhật tài khoản cho bạn đọc sau 24-48h.



Sau khi tài khoản được cập nhật, bạn đọc vào 
Đăng nhập để sử dụng dịch vụ của Thư viện



Các dịch vụ Thư viện
▪ Mượn/Trả sách/Đọc tại chỗ,
▪ Gia hạn sách,
▪ Giữ sách,
▪ Sao chụp tài liệu,
▪ Phát hành sách,
▪ Tìm kiếm và dịch thuật tài liệu,
▪ Hỗ trợ tra cứu,
▪ Hỗ trợ hoàn thành hình thức luận văn
▪ Truy cập Internet,
▪ Đào tạo người dùng tin. 



Các loại tài liệu trong Thư viện
§ Tài liệu in ấn

∙ Giáo trình
∙ Giáo trình đọc tại chỗ
∙ Sách tham khảo (tiếng Anh & tiếng Việt),
∙ Sách tra cứu (tiếng Anh & tiếng Việt),
∙ Tạp chí chuyên ngành,
∙ Luận án, Luận văn Cao học, Chuyên khoa, Khóa luận
∙ Đề tài nghiên cứu khoa học

▪ Tài liệu điện tử/số hóa
∙ Sách
∙ Luận án, luận văn (CH YTCC, CH QLBV)
∙ Đề tài nghiên cứu khoa học
∙ Bài trích Tạp chí YTCC



Sơ đồ bố trí kho tài liệu
KHO TL TIẾNG ANH

Sách tra cứu (Ký hiệu REF),
Sách tham khảo tiếng Anh 
(Ký hiệu E)

KHO TL TIẾNG VIỆT
Sách tham khảo tiếng Việt 
(Ký hiệu V), 
Giáo trình in (Ký hiệu GT),
Giáo trình đọc tại chỗ (Ký hiệu R),
Tạp chí chuyên ngành

Tài liệu điện tử/số hóa
Luận án (Ký hiệu LA), 
Luận văn (Ký hiệu LV),

Khoá luận (Ký hiệu KL),
Đề tài NCKH (Ký hiệu NC),
Giáo trình photo.

Các loại tài liệu khác:



Quy trình sử dụng
Đối với sách

§ Xuất trình thẻ
§ Gửi đồ (nếu có)
§ Đăng ký sử dụng máy 

tính (nếu có)
§ Tìm tài liệu (trên máy)
§ Tìm tài liệu (trong kho)
§ Đọc tại chỗ (trả sách 

lại bàn xếp sách sau 
khi sử dụng)

§ Ghi mượn – trả

Đối với một số tài liệu khác
§ Xuất trình thẻ
§ Gửi đồ (nếu có)
§ Tìm tài liệu
§ Đọc tài liệu trên máy hoặc
§ Viết phiếu yêu cầu
§ Đọc tại chỗ
§ Hoàn trả tài liệu cho CBTV



PHẦN II
Hướng dẫn cách tra cứu tài liệu



Tra cứu tài liệu
§ Truy cập trang chủ HUPH tại địa chỉ: 

http://www.huph.edu.vn/

§ Chọn Thư viện/Hoặc truy cập trực tiếp trang 
web thư viện: http://library.huph.edu.vn/

§ Chọn Tra cứu



Tra cứu CSDL 
tài liệu in

Tra cứu CSDL 
tài liệu số



Tra cứu CSDL tài liệu in

§ Tại trang OPAC, Nhấn nút “Sách” trong “Cơ sở dữ liệu tài 
liệu in” để tra cứu tài liệu in có tại Thư viện

§ Các bước tìm kiếm:

∙ Chọn phương thức tìm kiếm (đơn giản, chi tiết, nâng cao) 
trong giao diện chính giữa màn hình

∙ Nhập dữ liệu tìm kiếm (từ khóa, nhan đề, tác giả, nhà 
xuất bản, năm xuất bản, chỉ số phân loại, ngôn ngữ,…)

∙ Bấm nút Tìm kiếm và kiểm tra kết quả.



Nhập các 
thông tin 
tìm kiếm





Điều kiện tìm sách 
trong kho:
- Ghi lại số định danh
- Kiểm tra số bản rỗi

Lựa chọn kiểu hiển thị hoặc 
trở về trang kết quả



Đăng ký giữ chỗ tài liệu

Nhập đủ thông tin 
yêu cầu để đăng 
ký giữ chỗ tài liệu





Tra cứu tài liệu số
§ Truy cập vào địa chỉ http://opac.huph.edu.vn/opac/
§ Đăng nhập tài khoản thư viện
§ Nhấn nút Sách tham khảo/Luận án, luận văn/Bài trích... 

trong “Cơ sở dữ liệu tài liệu số”  để tra cứu tài liệu số có 
tại Thư viện

§ Các bước tìm kiếm:
∙ Chọn loại tài liệu trong menu bên trái màn hình OPAC
∙ Nhập dữ liệu tìm kiếm (nhan đề, tác giả, nhà xuất bản, 

năm xuất bản, chỉ số phân loại, ngôn ngữ, từ khóa…)
∙ Bấm nút Tìm kiếm và kiểm tra kết quả



Ví dụ: Tìm kiếm Sách tham khảo

Chú ý: Phải Đăng
nhập mới có thể 

xem toàn văn tài liệu 
số 



Ví dụ: Tìm kiếm Sách tham khảo

Nháy vào tên 
tài liệu để xem 

toàn văn



Chọn Xem chi tiết



Chọn Xem xem tài 
liệu để đọc toàn văn



Nguồn tin điện tử



PHẦN III
Nội quy, quy định của thư viện



Lưu ý
Sách được mượn về nhà
§ Giáo trình  (Ký hiệu GT) 

§ Mượn tối đa: 05 cuốn,
§ Thời hạn mượn: 150 ngày,
§ Không được gia hạn sách.

§ Sách tham khảo tiếng Việt (Ký hiệu V)
§ Mượn tối đa: 05 cuốn,
§ Thời gian mượn: 02 tuần,
§ Được gia hạn 1 lần thêm 02 tuần.

Lưu ý: Nếu quá hạn, bạn đọc phải nộp phí phạt 
theo đúng qui định của Thư viện.



Quy định mượn – trả tài liệu
§ Khi mượn-trả sách, SV phải xuất trình thẻ SV,
§ Không được mượn và cho người khác mượn thẻ SV
§ Nếu bị phát hiện, cả người mượn và người cho mượn

đều bị phạt khoá thẻ,
§ Sinh viên được mượn tối đa 10 tài liệu, trong đó có 5

cuốn giáo trình và 5 sách tiếng Việt,
§ Sách một bản không được mượn về,
§ Khi trả sách quá thời gian quy định, làm mất, hỏng sách,

sinh viên phải đền hoặc trả phí theo quy định hiện hành.



Cách thức gia hạn sách
▪ Gia hạn trực tiếp tại Thư viện:

§ Chỉ cần mang theo thẻ thư viện
§ Không cần mang theo tài liệu vì phần mềm sẽ 

tự động liên kết tới tài khoản của bạn đọc.

▪ Gia hạn qua email theo địa chỉ: 
giahansach@huph.edu.vn và ghi rõ:
§ Họ tên
§ Lớp, mã thẻ sinh viên
§ Tên tài liệu và mã tài liệu cần gia hạn.



Hướng dẫn sao chụp tài liệu

Điền “phiếu yêu cầu” phôtô tài liệu
§ Ghi rõ mã tài liệu,
§ Số trang cần phôtô và đưa cho cán bộ thư viện,
§ Số lượng tài liệu phôtô.

- Không quá 1/10 số trang của tài liệu,
- hoặc 01 chương sách (nếu sách có 02 chương 
trở lên),

- Giá tiền phôtô: 500đ/trang A4.



Nội quy và chính sách Thư viện
§ Ăn mặc lịch sự, không ăn uống hoặc mang đồ ăn, uống 

vào thư viện (trừ nước uống đóng chai),
§ Không gây ồn trong thư viện,
§ Tắt điện thoại di động hoặc để chế độ rung,
§ Không viết, vẽ bẩn lên bàn ghế, lên sách báo của thư 

viện,
§ Chỉ mang vào thư viện sách vở, máy tính phục vụ cho 

việc học tập,
§ Balô, cặp, túi và các tài sản cá nhân khác có thể gửi tại 

tủ đồ (bạn đọc phải tự chịu trách nhiệm bảo quản).



Các vấn đề sinh viên thường gặp khi 
sử dụng dịch vụ Thư viện

§ Quên thẻ,
§ Viết, ký, gạch bút bi vào sách,
§ Làm mất sách, trả nhầm sách,
§ Để sách quá hạn,
§ Tự tìm sách trên giá, không tra cứu 

“Mục lục thư viện”,
§ Để điện thoại đổ chuông trong TV,
§ Ngồi xong không xếp ghế về vị trí cũ.
§ Chưa có ý thức trong việc sử dụng các trang thiết bị 

và chưa giữ vệ sinh chung tại Thư viện 



Lịch phục vụ bạn đọc
Ngày phục vụ
§ Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 hàng tuần
§ Thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết: NGHỈ

Thời gian phục vụ
§ Từ 7h30 đến 16h30



Liên hệ với Thư viện

§ thuvienhuph@huph.edu.vn

04.62662387

§ https://www.facebook.com/
huph.library



Trang fanpage của Thư viện


