HƢỚNG DẪN TÌM KIẾM TÀI LIỆU TẠI CỔNG THÔNG TIN
VÀ GIAO DIỆN TÌM KIẾM TẬP TRUNG – ONE SEARCH
I/ TÌM KIẾM ĐƠN GIẢN (6 Bƣớc để tìm đọc / mƣợn tài liệu)
Bƣớc 1: Truy cập Cổng thông tin Trung tâm TT-TV tại địa chỉ http://lic.vnu.edu.vn/
Bƣớc 2: Nhập từ hoặc cụm từ cần tìm vào vùng „Nhập thông tin tài liệu bạn muốn tìm kiếm‟
- Ví dụ nhập vào cụm từ “đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài”
- Có thể nhập dấu hoặc không “đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài” = “dau tu truc tiep nuoc ngoai”

Bƣớc 3: Chọn tìm trong Tất cả tài nguyên hoặc Mục lục thƣ viện hoặc Tài nguyên điện tử
Bƣớc 4: Nhấp chuột vào nút Tìm kiếm để bắt đầu tìm tài liệu

Chƣơng trình sẽ đƣa bạn đọc đến trang One Search và cho giao diện kết quả tìm đƣợc

Bƣớc 5: Lọc kết quả tìm đƣợc theo dạng tài liệu, thời gian xuất bản, nhan đề, tác giả,….

Bƣớc 6: Xem chi tiết tài liệu tìm đƣợc
(Chú ý: Bạn đọc là thành viên và đăng nhập sẽ đƣợc xem nhiều thông tin về tài liệu hơn,
đặc biệt là các thông tin phục vụ nghiên cứu, số lần trích dẫn tài liệu và tải về toàn văn)

6.1 Đặt mƣợn
Tài liệu dạng in ấn truyền thống, bạn đọc có thể đặt mƣợn trực tuyến ở đây
6.2 Xem toàn văn
- Nếu tài liệu truy cập mở, bạn đọc có thể xem hoặc tải về tài liệu
- Nếu tài liệu bản quyền, yêu cầu bạn đọc phải là thành viên và đăng nhập

6.3 Xem chi tiết
- Cho phép bạn đọc xem nhanh các thông tin cơ bản về tài liệu

6.4 Gợi ý đọc thêm
- Đây là tính năng gợi ý cho bạn đọc những tài liệu cần đọc thêm, hỗ trợ tài liệu chính

6.5 Liên kết mở rộng
- Tính năng cung cấp cho bạn đọc các liên kết điện tử chứa tài liệu
- Bạn đọc có thể chọn liên kết điện tử phù hợp để tải tài liệu toàn văn

6.6 Số lần đƣợc trích dẫn
- Tính năng giúp bạn đọc là các nhà nghiên cứu xem số lần đƣợc trích dẫn của tài liệu
- Cơ sở dữ liệu trích dẫn đƣợc lấy từ Scopus (Elsevier) và ISI (Thomson Reuters)

6.7 Giá sách ảo
- Tính năng này thƣờng xuất hiện khi tài liệu có trong Mục lục thƣ viện
- Hiển thị các tài liệu có cùng chủ đề với tài liệu bạn đọc đang quan tâm

II/ TÌM KIẾM NÂNG CAO (Tìm kết hợp nhiều yếu tố tìm với nhau)
Tìm kiếm nâng cao là kiểu tìm kết hợp nhiều yếu tố nhằm yêu cầu kết quả trả về chính xác. Ví dụ
tìm tài liệu có Nhan đề là cụm từ Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài và Tác giả là Phùng Xuân Nhạ

Bƣớc 1: Từ giao diện http://find.lic.vnu.edu.vn/, Click chuột vào Tìm kiếm nâng cao

Bƣớc 2: Nhập các thông tin cần tìm, lựa chọn các toán tử VÀ, HOẶC, KHÔNG – có thể
thêm nhiều lựa chọ khác nhƣ thời gian, loại hình tài liệu, ngôn ngữ,…
Ví dụ tìm tài liệu: Nhan đề Hồ Chí Minh và Tác giả Phạm Văn Đồng

Bƣớc 3: Thực hiện tiếp các bƣớc 5,6 mục I/ TÌM KIẾM ĐƠN GIẢN
III/ TIỆN ÍCH KHÁC CỦA ONE SEARCH
One Search còn rất nhiều tiện ích và tính năng hỗ trợ học tập và nghiên cứu nhƣ „Thiết lập
chủ đề cá nhân‟, „Hiển thị các bài báo đƣợc quan tâm nhất‟, „Góc nghiên cứu‟,…
Bạn đọc có thể xem hƣớng dẫn chi tiết tại mục Trợ giúp của giao diện.

Chúc bạn đọc học tập và nghiên cứu đạt kết quả cao !

