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HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU 

1. Truy cập trang OPAC Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐH Luật TP.HCM 

- Truy cập trực tiếp mục lục tra cứu công cộng trực tuyến (Online Public Acess Catalog): 

http://lib.hcmulaw.edu.vn/opac  

- Truy cập thông qua website của trường: http://www.hcmulaw.edu.vn =>Vào mục 

[Trung tâm] => Chọn [Thông tin – Thư viện] => Chọn [Tra cứu]. 

2. Tìm kiếm tài liệu:  

Có hai cách để tìm: tìm đơn giản và tìm nâng cao 

2.1. Tìm đơn giản (Xem hình H.1) 

- Bước 1. Chọn loại hình tài liệu cần tìm: Sách, bài trích, luận án, …hoặc chọn 

[Mọi tư liệu] để tìm tất cả. 

- Bước 2. Nhập từ khoá tìm kiếm vào các trường: nhan đề, tác giả, ngôn ngữ….(từ 

khoá nhập vào có thể viết tiếng việt có dấu hoặc không dấu). 

- Bước 3. Nhấn nút [Tìm kiếm] hoặc phím Enter để hiển thị danh sách tài liệu: 

 

 

H.1: Tìm kiếm đơn giản. 

http://lib.hcmulaw.edu.vn/opac
http://www.hcmulaw.edu.vn/
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- Bước 4: Xem kết quả tìm kiếm. Kết quả liệt kê danh sách những tài liệu có chứa 

từ khóa “pháp luật về thương mại” có trong tiêu đề chính và tiêu đề phụ. 

 Nhấn vào nhan đề tài liệu để xem thông tin chi tiết (Xem hình H.2): 

Ví dụ: Chọn tài liệu thứ 4 “ Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và 

dịch vụ” 

 

 

H.2: Xem thông tin chi tiết tài liệu 

 

 Kết quả thể hiện đầy đủ thông tin chi tiết tài liệu. Có nhiều dạng để xem thông 

tin mô tả tài liệu như: hiển thị đơn giản, hiển thị ISBD, hiển thị đầy đủ và hiển 

thị Marc. 

Ví dụ: Chọn chế độ [Hiển thị đơn giản] để xem thông tin chi tiết tài liệu.  
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H.3: Xem Call Number tài liệu 

 

 Xem toàn bộ thông tin mô tả của tài liệu gồm: Nhan đề, tác giả, nơi xuất bản, 

nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, tóm tắt tài liệu. 

 Xem Call Number (mã xếp giá) của tài liệu để xác định vị trí sách trên kệ 

(Xem hình H.3). 

Lưu ý: Bạn đọc ghi nhớ Call Number (mã xếp giá) để đi tới các kệ tương ứng lấy sách 

theo bảng chỉ dẫn ở đầu mỗi dãy kệ. 

2.2. Tìm nâng cao (Xem hình H.4) 

- Bước 1. Chọn chế độ [Tìm nâng cao] 

- Bước 2. Nhập từ khoá cần tìm kiếm 

 2.1: Nhấn vào mũi tên để chọn tiêu chí tìm: tên sách, tên tác giả, …. 

 2.2: Nhấn vào mũi tên chọn kiểu hiển thị từ khoá trong trường tìm kiếm khi kết 

quả hiển thị: chứa, chính xác, bắt đầu bằng,… 

 2.3: Nhập vào nội dung tìm: tên tài liệu, tên tác giả,… 

 2.4: Chọn toán tử (AND, OR, NOT) để kết hợp các trường tìm kiếm tài liệu. 

- Bước 3. Nhấn nút [Tìm kiếm] hoặc phím Enter để hiển thị danh sách tài liệu: 
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H.4: Tìm kiếm nâng cao 

 

- Bước 4: Xem kết quả tìm kiếm: Tương tự như tìm kiếm đơn giản 

 


