
HƯỚNG DẤN SỬ DỤNG TRA CỨU THÔNG TIN TƯ LIỆU 

Người sử dụng có nhu cầu tra cứu thông tin tài liệu trên trang web Thư viện Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (http://thuvien.mard.gov.vn), có thể truy cập phân hệ theo 

hai cách thưc sau đây: 

• Lựa chọn theo icon :  

- “CSDL THƯ MỤC”- tìm kiếm tất cả của các tài liệu hiện có 

- “CSDL TOÀN VĂN”- tìm kiếm tài liệu điện tử hiện có 

- “KẾT QUẢ NCKH”- tìm kiếm các kết quả nhiệm vụ nghiên cứu 

• Lựa chọn trên menu “THỐNG KÊ TÀI LIỆU”: 

- Tài liệu số- tìm kiếm tài liệu điện tử hiện có 

- Sách, chuyên khảo, tuyển tập-tìm kiếm ấn phẩm xuất bản không định kỳ 

- Kết quả NCKH- tài kiếm các kết quả nhiệm vụ nghiên cứu 

- Công bố KHCN- tài kiếm các bài nghiên cứu được xuất bản trên ấn phẩm định kỳ 

- Ấn phẩm định kỳ- tìm kiếm các tạp chí chuyên ngành 

- Bàn đổ-bản vẽ-tìm kiếm tài liệu dưới dạng bản đồ và bản vẽ thiết kế 

Thực hiện tra cứu đều được tiến hành trên một giao diện và người sử dụng có thể sử 

dụng đơn lẻ hoặc kết hơp các trường. Cụ thể như sau: 

Cách 1: Tìm đơn giản:  

- Trên giao diện tìm kiếm, người sử dụng có thể nhập từ khóa bất kỳ theo nội dung tìm 

kiếm vào ô bên cạnh ô “Mọi trường” đầu tiên, rồi nhấn nút “Tìm kiếm” bên dưới. 

•  

http://thuvien.mard.gov.vn/


- Hoặc từ ô “Mọi trường”, người sử dụng có thể chọn các thông tin mình biết về tài 

liệu cần tìm như: Nhan đề, Tác giả,… và nhập thông tin đã biết vào ô bên cạnh, nhấn nút 

“Tìm kiếm” bên dưới. 

 

Cách 2: Tìm nâng cao: 

Người sử dụng có thể kết hợp các từ khóa hoặc kết hợp các thông tin đã biết về tài liệu 

(nhan đề, tác giả,…) để thu hẹp chủ đề cần tìm kiếm, tìm chính xác tài liệu cần thông qua 

các toán tử AND, OR, NOT 

 

Kết quả tìm kiếm sẽ là list danh sách các tài liệu có nội dung liên quan để người sử 

dụng xem và lựa chọn tài liệu phù hợp. 

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, click tên tài liệu để xem thông tin về tài liệu theo các 

tab (ISBD, đầy đủ, MACR21, Xếp giá, Tài liệu số, File liên kết). 

 



Đối với Trang cá nhân 

 

 

- Gõ tên đăng nhập và mật khẩu. 

- Nhấn nút Đăng nhập để vào tài khoản cá nhân, tìm kiếm tài liệu, quản lý tài khoản thẻ 

mở tại thư viện, gửi yêu cầu mượn tài liệu trực tuyến. 

 


