
HƯỚNG DẪN TRUY CẬP VÀ TÌM KIẾM TÀI LIỆU 

Hiện Thư viện đang sử dụng phần mềm Ilib để quản lý tài liệu cũng như 

bạn đọc. Phần mềm tra cứu Ilib (phân hệ OPAC) cho phép tìm kiếm tài liệu trong 

thư viện thông qua các giao diện từ cơ bản đến nâng cao. 

1. Cách truy cập để tra cứu tài liệu: 

- Cách 1: Truy cập trực tiếp vào Website thư viện, sử dụng địa chỉ: 

http://thuvien.hmu.edu.vn. 

- Cách 2: Truy cập qua Website của trường Đại học Y Hà Nội, sử dụng địa chỉ: 

http://hmu.edu.vn, sau đó truy cập vào mục “THƯ VIỆN” 

 
- Cách 3: Quét QR code sau: 

 

 
2. Giao diện tra cứu: 

 

3. Hướng dẫn tra cứu, tìm kiếm tài liệu: 

a. Tìm cơ bản: 

Đây là cách tìm đơn giản khi muốn tìm những tài liệu liên quan để phục vụ đề tài 

mình đang nghiên cứu. 

Bạn đọc có thể tìm theo tên nhan đề hoặc tên tác giả hoặc từ khóa càng ngắn thì 

sẽ cho nhiều kết quả và bạn đọc phải chọn lọc lại từ những kết quả đã tìm kiếm 

đó để tìm tài liệu mình cần. Từ khóa càng dài thì kết quả hiển thị sẽ cô đọng, cụ 

thể hơn. 

http://thuvien.hmu.edu.vn/
http://hmu.edu.vn/


* Cách tìm: 
 

- Trên giao diện tra cứu bạn đọc di chuột và nhấp vào mục "Tra cứu tài liệu" → 

chọn loại hình tài liệu → Nhập “tên tác giả"hoặc “tên nhan đề” hoặc “từ 

khóa” của tài liệu (gõ tiếng Việt có dấu) → Tra cứu → Kết quả. 

- Bạn đọc ghi lại số Đăng ký cá biệt của tài liệu cần tìm và lấy tài liệu trên giá để 

đọc. 

Minh họa tra cứu tài liệu theo “tên tác giả”: 
 

b. Tìm chi tiết: 

Ở chức năng này, bạn đọc có thể tìm tài liệu kết hợp các thông tin chi tiết như tên 

nhan đề kết hợp tên tác giả nhằm xác định nhanh và chính xác tài liệu cần tìm. 

* Cách tìm: 

- Trên giao diện tra cứu bạn đọc di chuột và nhấp vào mục "Tra cứu tài liệu" → 

chọn loại hình tài liệu → Nhập “tên tác giả" kết hợp “tên nhan đề” của tài liệu 

(gõ tiếng Việt có dấu) → Tra cứu → Kết quả 

- Bạn đọc ghi lại số Đăng ký cá biệt của tài liệu cần tìm và lấy tài liệu trên giá để 

đọc. 



Minh họa tìm kiếm tài liệu theo “tên nhan đề” kết hợp “tên tác giả”: 
 

 

 
 

c. Tìm nâng cao: 

Đây là cách tìm tài liệu phối hợp cùng lúc nhiều tìm kiếm, sử dụng toán tử AND, 

OR, NOT để mở rộng hoặc giới hạn trường cần tìm. 

- AND: Sử dụng khi bạn đọc kết hợp hai (hoặc nhiều) thuật ngữ tìm bằng toán tử 

AND. Kết quả tìm kiếm sẽ là những biểu ghi chứa đựng cả hai (hoặc nhiều) thuật 

ngữ đó. 

- OR: Toán tử OR sẽ cho phép bạn đọc mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kết quả tìm 

sẽ bao gồm thuật ngữ thứ nhất hoặc thuật ngữ thứ hai hoặc cả hai thuật ngữ. 

- NOT: Toán tử NOT cho phép người dùng thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng phép 

loại trừ. Nó sẽ loại trừ những biểu ghi có chứa một thuật ngữ nhất định. 

Cách tìm nâng cao thường được sử dụng khi đã xác định một số thông tin liên 

quan đến tài liệu cần tìm như tên tài liệu, tên tác giả, năm xuất bản…kết quả tìm 

được sẽ chính xác và thu hẹp hơn. 

*Cách tìm: 

- Trên giao diện tra cứu bạn đọc di chuột và nhấp vào mục "Tra cứu tài liệu" → 

chọn loại hình tài liệu → Nhập “tên nhan đề” (có sử dụng toán tử AND ở giữa 

các từ khóa của nhan đề) của tài liệu (gõ tiếng Việt có dấu) → Tra cứu → Kết 

quả 

- Bạn đọc ghi lại số Đăng ký cá biệt của tài liệu cần tìm và lấy tài liệu trên giá để 

đọc. 



Minh họa tìm kiếm tài liệu theo “tên nhan đề” sử dụng toán tử AND: 
 

 

 
 

 
 

Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ: 

CN. Nguyễn Thu Trang 

Điện thoại: 0904223803 

Email: thuviendhy@hmu.edu.vn 

mailto:thuviendhy@gmail.com
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