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   THƯ VIỆN TRUNG TÂM 

 

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM BĂNG ĐĨA 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của độc giả, Thư viện 

Trung tâm tổ chức phục vụ băng đĩa về các lĩnh vực khác nhau. Các loại băng đĩa 

phục vụ bao gồm: 

 CD kèm sách (kí hiệu: 1000…): bao gồm các đĩa đi kèm với sách học ngoại 

ngữ. 

 CD phim (kí hiệu: 7000…): bao gồm các bộ phim đoạt các giải thưởng lớn 

trong và ngoài nước, phim tài liệu về đất nước, con người Việt Nam, phim về các 

nhân vật nổi tiếng… 

 CD Luận án (kí hiệu: 4000…): bao gồm các công trình nghiên cứu về nhiều 

lĩnh vực khác nhau của các nhà khoa học có uy tín trong ĐHQG-HCM. 

 CD tài liệu tham khảo (kí hiệu: 2000…, 6000…, 6200…): bao gồm các đĩa 

đi kèm sách tại phòng tham khảo. 

 CD bài giảng điện tử (kí hiệu: 6300…): bao gồm các bài giảng về nhiều chủ 

đề khác của các nhà nghiên cứu có uy tín trong ĐHQG-HCM. 

2. HƯỚNG DẪN CÁCH TÌM KIẾM BĂNG ĐĨA  

Cách tìm: (1) Đăng nhập vào trang chủ Thư viện Trung tâm : 

http://www.vnulib.edu.vn/           (2) Mục lục TVTT          (3) Tìm lướt 
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Giao diện 

tìm lướt 

http://www.vnulib.edu.vn/
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2.1. Tìm đĩa CD kèm sách  

 Tìm theo nhan đề: 

Ví dụ: Tìm CD tài liệu: Barron's TOEIC practice exams with audio CDs 

                    

                    

Bước 1: Lựa 

chọn tìm theo 

nhan đề tìm 

 

Bước 2: 

Nhập nhan 

đề cần tìm 

 
Bước 3: Chọn 

tìm kiếm 

 

Bước 4: Nhấn chọn 

nhan đề cần tìm 
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 Tìm theo chủ đề: 

Ví dụ: Tìm CD học Toeic 

 

 

Có CD 

kèm sách 

 

Không có 

CD kèm 

sách 

 

Ghi chú Items 

để mượn đĩa 

 

Bước 1: Lựa chọn 

tìm theo chủ đề 

tìm 

 

Bước 2: Nhập 

chủ đề cần tìm 

 
Bước 3: Nhấn 

chọn Tìm kiếm 

 

Bước 4: Nhấn chọn 

chủ đề cần tìm 
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2.2. Tìm đĩa CD phim 

Cách tìm CD phim tương tự cách tìm CD kèm sách. 

 Tìm theo nhan đề: 

Ví dụ: Tìm CD phim : Đến hẹn lại lên / Hãng phim truyện Việt Nam sản 

xuất. 

 

            

 

Có CD 

kèm sách 

 

CD có 2 Items. Ghi 

chú cả 2 Items để 

mượn đĩa 

 

Bước 1: Lựa chọn 

tìm theo nhan đề 

 

Bước 2: Nhập 

nhan đề cần tìm 

 

Bước 3: Nhấn 

chọn Tìm kiếm 

 
Bước 4: Nhấn 

chọn nhan đề cần 

tìm 
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 Tìm theo chủ đề: 

Ví dụ: Tìm CD phim điện ảnh 

              

              

Ghi chú Items 

để mượn đĩa 

Băng đĩa không 

được mượn về nhà, 

chỉ phục vụ tại chổ 

 

Có CD 

phim 

 

Bước 1: Lựa chọn 

tìm theo chủ đề 

 

Bước 2: Nhập 

chủ đề cần tìm 

 

Bước 3: Nhấn 

chọn Tìm kiếm 

 

Bước 4: Nhấn 

chọn chủ đề cần 

tìm 
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2.3. Tìm đĩa CD Luận án, CD tài liệu tham khảo và CD bài giảng điện tử  

 Tìm theo nhan đề 

Ví dụ: Tìm CD Luận án: Nghiên cứu thu nhận chế phẩm vi sinh vật tổng 

hợp enzym pectinase, cellulase và ứng dụng trong sản xuất cà phê nhân 

theo phương pháp lên men / Lê Hồng Phú ; Nguyễn Đức Lượng hướng 

dẫn. 

                                       

 

Bước 1: Lựa chọn 

tìm theo chủ đề 

tìm 

 

Bước 2: Nhập chủ đề 

cần tìm 

 

Bước 3: Nhấn 

chọn Tìm kiếm 

 

Tìm được 48 bộ 

phim điện ảnh 
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 Ví dụ: Tìm đĩa CD tài liệu tham khảo : Oxford advanced learner's 

dictionary of current English 

                         

Bước 4: Nhấn chọn 

luận án cần tìm 

 

Băng đĩa không 

được mượn về nhà, 

chỉ phục vụ tại chổ 

 

Có CD 

Luận án 

 

Ghi chú Items 

để mượn đĩa 

Bước 1: Lựa chọn 

tìm theo nhan đề  

 

Bước 2: Nhập 

nhan đề cần tìm 

 

Bước 3: Nhấn 

chọn Tìm kiếm 
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 Tìm theo tác giả: 

Ví dụ: Tìm CD Bài giảng của PGS.TS Nguyễn Văn Lân 

                  

Bước 4: Nhấn 

chọn nhan đề cần 

tìm 

 

Băng đĩa không 

được mượn về nhà, 

chỉ phục vụ tại chổ 

 

Ghi chú Items để 

mượn đĩa 

Có CD tài liệu 

tham khảo 

 

Bước 1: Lựa chọn 

tìm theo tác giả  

 
Bước 2: Nhập tên 

tác giả cần tìm 

 

Bước 3: Nhấn 

chọn Tìm kiếm 
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Bước 4: Nhấn 

chọn tên tác giả 

cần tìm 

 

Có CD bài giảng 

 

Có 2 số Item. Ghi 

chú Items để 

mượn đĩa 

Tìm kiếm được 5 

kết quả 
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3. HƯỚNG DẪN CÁCH MƯỢN BĂNG ĐĨA 

 

Các bước Nội dung 

 

Ghi chú 

 

 

Bước1 

Tra cứu băng đĩa cần tìm  - Xem tài liệu hướng dẫn 

ở Tủ mục lục trực tuyến 

-Ghi chú số Items để yêu 

cầu mượn. 

 

 

Bước 2 

Yêu cầu mượn băng đĩa ở phòng Báo 

– Tạp chí 

-Liên hệ cán bộ hỗ trợ 

tìm băng đĩa. 

-Có thể mượn băng đĩa 

bằng số Items, không 

nhất thiết phải mang 

sách đến. 

 

 

Bước 3 

Làm thủ tục mượn băng đĩa -Điền thông tin vào 

“Phiếu mượn băng đĩa”. 

-Ghi cẩn thận, đầy đủ 

các thông tin và kiểm tra 

trước khi nhận băng đĩa. 

Nếu đĩa hư hỏng phải 

báo cho cán bộ. 

 

 

Bước 4 

Nhận băng đĩa và để lại thẻ thư viện - Trường hợp mất/chưa 

có thẻ thư viện, có thể 

sử dụng CMND 

 

Bước 5 

Sử dụng băng đĩa - Độc giả có thể copy 

vào máy tính hoặc sử 

dụng đĩa ở phòng máy 

tính của thư viện. 

Bước 6 Trả băng đĩa và nhận lại thẻ thư viện.  

 

 Lưu ý:  

 Băng đĩa chỉ phục vụ tại thư viện, không được mang về nhà. 

 Sau khi copy hoặc sử dụng xong, độc giả mang trả băng đĩa cho cán 

bộ. 

 Độc giả có ý thức giữ gìn băng đĩa nhằm mục đích học tập lâu dài.          


