HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU BẰNG MỤC LỤC TRỰC TUYẾN - OPAC
Bước 1. Truy cập địa chỉ http://lib.bvu.edu.vn:803
Bước 2. Gõ nhan đề tài liệu vào ô Tìm nhanh trên giao diện của trang chủ.

Gõ nhan đề tài liệu vào ô tìm nhanh.
Click Tìm

+ Hoặc tìm theo Dạng tài liệu cụ thể dưới mục

(menu trái giao diện trang chủ).

Gõ điều kiện tìm kiếm theo các tiêu chí cụ thể
Chọn dạng tài liệu
cụ thể

+ Bạn đọc cũng có thể Tìm nâng cao (bằng cách click vào Tìm nâng cao trong giao diện tìm theo dạng tài liệu cụ thể) để
giới hạn hoặc mở rộng kết quả tìm.

Chọn các tiêu chí tìm kiếm
Gõ điều kiện tìm kiếm theo
hướng dẫn
Kết hợp các toán tử AND (và),
OR (hoặc), NOT (không) để
hạn chế hoặc mở rộng kết quả
tìm kiếm
Click Tìm kiếm

Xuất hiện Kết quả tìm kiếm

Click vào để xem chi tiết tài liệu

Bước 3. Nhấp chuột vào nhan đề tài liệu quan tâm trong trang kết quả để xem chi tiết thông tin và tình trạng tài liệu.

Ghi lại Ký hiệu xếp giá để tìm kiếm tài liệu trong kho
Bước 4.Ghi lại thông tin cơ bản của tài liệu và Ký hiệu xếp giá.
Bước 5. Vào kho tìm kiếm tài liệu theo đúng Ký hiệu xếp giá.

Xem vị trí lưu trữ và tình trạng của tài liệu
(Đang còn trong kho hay đã cho mượn)

Ví dụ: Quyển sách có nhan đề “Kinh tế vi mô″
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Bước 4. Ghi lại Ký hiệu xếp giá và các thông tin liên quan cần thiết của tài liệu.
Bước 5. Vào kho tự chọn tìm tài liệu.
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

