
TRUNG TÂM HỌC LIỆU 

Trang web: http://lrc.tdmu.edu.vn 

Fanpage: Trung tâm Học liệu – ĐH Thủ Dầu Một (www.facebook.com/lrc.tdmu) 

Zalo: Trung tâm Học liệu ĐH Thủ Dầu Một (0333 850 025) 
 

1. Sơ đồ, chức năng, giờ phục vụ các phòng Trung tâm Học liệu 

- Sơ đồ: 

 

- Chức năng các phòng và giờ phục vụ: 

Phòng Chức năng Giờ phục vụ 

A2.201 

Scientific research room 

- Phục vụ đọc tại chỗ: 

o Đề tài nghiên cứu Khoa học, Kỷ yếu hội 

thảo 

o Báo cáo tốt nghiệp, Đồ án, Luận văn, 

Luận án 

o Tạp chí, CD  

- Học nhóm, giảng thử, … 

- Máy tính để tra cứu  

- Giữ túi xách, vật dụng cá nhân 

- Sáng:  07:30 - 11:30 

- Chiều: 13:30 - 17:00 

(Thứ 2 đến  thứ 6) 

A2.203 

Research room 

- Phục vụ tài liệu ngoại văn 
- Nơi nghiên cứu, trao đổi, … của cán bộ - 

giảng viên 

A2.204 

Issue room 

- Phát hành các loại tài liệu học tập 

- Thực hiện các dịch vụ thông tin 

- Nơi làm việc nhân viên TTHL 

A2.301 

Group study room 

Phục vụ tài liệu chuyên ngành của các 

chương trình đào tạo và cho mượn về nhà 

ngắn hạn (10 ngày)  

- 7:30 – 18:30 (Thứ 2 - Thứ 7) 

- 7:30 – 14:00 (Chủ nhật) 

http://lrc.tdmu.edu.vn/
http://www.facebook.com/lrc.tdmu


A2.302 

Project room 

Phục vụ: 

- Từ điển, Tủ sách Pháp luật, Hồ Chí Minh, 

Địa chí (đọc tại chỗ) 

- Tài liệu dùng chung  như  TPVH, dự án , 

giáo khoa,  chính trị - quốc phòng, … 

(mượn từ 30 ngày trở lên) 

- Mầm non (mượn 10 ngày) 

- Sáng:  07:30 - 11:30 

- Chiều: 13:30 - 17:00 

(Thứ 2 đến  thứ 6) 

 

2. Quy định chung 
 

- Sinh viên, học viên sau đại học (sau đây gọi chung là sinh viên, viết tắt là SV) sử dụng Thẻ SV 

của mình làm Thẻ Thư viện (mã số SV là tài khoản sử dụng Trung tâm), các đối tượng khác 

đăng ký tại Trung tâm để được cấp tài khoản, luôn đem theo thẻ khi vào Trung tâm, không cho 

người khác mượn thẻ, mất thẻ hoặc thay đổi thông tin phải báo Trung tâm; 

- Trang phục nghiêm túc; để túi xách, áo khoác, mũ nón vào tủ đựng vật dụng cá nhân (đặt tại 

A2.201 và A2.203), không lưu giữ chìa khóa qua đêm; 

- Không hút thuốc, không mang theo vật dễ gây cháy nổ, giữ trật tự và vệ sinh sạch sẽ khu vực 

ngồi học tại Trung tâm; 

- Sử dụng xong tài liệu phải để lại đúng vị trí quy định, trường hợp không nhớ trả lại bàn Phục vụ 

hoặc để tại Kệ tài liệu chờ xếp; 

- Đem tài liệu ra khỏi Trung tâm dưới bất cứ hình thức nào phải làm thủ tục Ghi mượn; 

- Bạn đọc tự gia hạn tài liệu khi có nhu cầu (được gia hạn 01 lần, trước khi quá hạn); 

- Ngưng công tác, nghỉ học, chuyển trường, tốt nghiệp, … phải hoàn tất các thủ tục tại Trung tâm 

để nhận Giấy xác nhận không nợ tài liệu (SV còn giữ tài liệu sẽ chưa được nhận bằng); 

- Tuân thủ các Quy định ở mỗi phòng và có thái độ, hành vi đúng mực khi vào Trung tâm. 
 

3. Quy định mượn tài liệu 
 

● Thủ tục mượn về nhà:  

- Vào kho lấy tài liệu cần mượn (tối đa 04 quyển khác nhau), kiểm tra tình trạng tài liệu (rách, 

mất trang, …cần báo với thủ thư khi Ghi mượn) 

- Mang tài liệu đến Thiết bị mượn trả, sử dụng Thẻ Sinh viên để tự Ghi mượn (liên hệ Thủ thư 

khi cần thiết) 

- Vào thông tin mượn trả trên Website để theo dõi ngày trả và gia hạn khi cần. 

● Thời hạn mượn về: tuỳ từng loại sách, xem ghi chú trên đầu mỗi kệ và đăng nhập vào Thông tin 

mượn trả trên Website Trung tâm để biết cụ thể. Thời hạn mượn cơ bản tại các phòng như sau 

- A2.301: 10 ngày 

- A2.302:  

o 120 ngày và không được gia hạn: giáo khoa, dự án tiểu học - cao đẳng, an ninh quốc phòng, 

một số tài liệu về Lý luận chính trị; 

o 30 ngày: Tác phẩm văn học, Tài liệu dạng hỏi đáp; 

o 10 ngày: Sách Dự án văn hóa dân gian, Mầm non 

● Tài liệu không được mượn về: Tài liệu có chữ “Đọc tại chỗ” hoặc dán chấm đỏ ở nhãn gáy, tài liệu 

tra cứu, kết quả nghiên cứu khoa học, báo – tạp chí, băng đĩa. 

4. Nguồn tài nguyên và cách tra cứu  
 

● Tài liệu dạng giấy: 22.000 nhan đề/126.000 bản sách và 76 tạp chí chuyên ngành. 

● Tài liệu điện tử: hơn 28.000 file do Trung tâm xây dựng, trong đó có gần 6.000 ebook các chuyên 

ngành Trường đào tạo, 1.500 các đề tài nghiên cứu – báo cáo tốt nghiệp - khóa luận – đồ án - luận văn 

– luận án, 3.000 bài về Đông Nam Bộ và 18.000 các bài tạp chí chuyên ngành.  



● Cơ sở dữ liệu: hơn 30 triệu file toàn văn từ 13 CSDL Trung tâm xây dựng và mua quyền truy cập, 

trong đó khoảng 5 triệu ebook, 300 ngàn luận văn, 200 ngàn văn bản pháp luật,  25 triệu bài tạp chí học 

thuật, … từ các CSDL sau: 
 

STT Tên Cơ sở dữ liệu Nội dung Ghi chú 

1 
Học liệu số 

TDMU 

Gồm các CSDL do Trung tâm xây dựng: 

- Chương trình đào tạo: tài liệu học tập của các 

chương trình đào tạo 

- Nghiên cứu khoa học: Báo cáo tốt nghiệp, Khoá 

luận, Luận văn, Đề tài nghiên cứu, … 

- Đông Nam bộ: sưu tập tài liệu về  Đông Nam Bộ 

- Bài báo tạp chí: bài nghiên cứu trong các tạp chí 

chuyên ngành 

Liên hệ Trung tâm khi có 

nhu cầu tải về toàn văn 

2 Thư viện số Truy cập và tải tài liệu trên trang Tailieu.Vn Đăng ký để được cấp TK 

3 Ebook IGLibrary 

Sách ngoại văn thuộc chuyên ngành Kế toán – Quản trị 

Kinh doanh – Tài chính ngân hàng - Công nghệ thông 

tin  - Hóa học 
Liên hệ TT 

để nhận tài khoản 

4 
Oxford 

University Press 

Sách ngoại văn của nhà xuất bản Đại học Oxford về 

ngành Ngôn ngữ học 

5 

NASATI 

 

Gồm các CSDL: 

- ProQuest Central: CSDL ngoại văn gồm tạp chí 

khoa học, báo cáo toàn văn, luận văn,… 

- Credo Reference: CSDL tra cứu, tham khảo trực 

tuyến 

- STD:  CSDL toàn văn tạp chí tiếng Việt 

- KQNC: CSDL thư mục các báo cáo kết quả đề tài 

nghiên cứu KH&CN (liên hệ TTHL nếu có nhu cầu 

toàn văn, có tính phí) 

Liên hệ TT để nhận tài 

khoản truy cập ngoài 

khuôn viên Trường  

6 SpringerLink 

Nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học, bao gồm 

thông tin của hơn 2.743 tạp chí, 170 tài liệu tham khảo 

điện tử, 45.000 sách điện tử,… Liên hệ TT 

để nhận tài khoản 

7 IEEE 

Cung cấp tài liệu thông tin về các lĩnh vực KH&CN 

như: CNTT, Điện tử - viễn thông, Tự động hóa, Năng 

lượng... 

8 SAGE Journals 

Cung cấp dữ liệu của 962 tạp chí khoa học chuyên 

ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn, Kinh doanh & 

Quản lý, Xã hội học 
Liên hệ TT để nhận tài 

khoản truy cập ngoài 

khuôn viên Trường 
9 Emerald insight Gồm 160 tạp chí khoa học chất lượng cao chuyên ngành 

Kinh tế, Kinh doanh, Kế toán và Tài chính 

● Tài nguyên đơn vị liên kết 

 Bạn đọc truy cập vào nguồn tài nguyên của các đơn vị có liên kết với Trung tâm Học liệu trường để 

sử dụng tài liệu điện tử hoặc yêu cầu cung cấp bản sao các tài liệu dạng giấy. Hiện tại Trung tâm đã kết 

nối với Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ, Đại học Công nghệ Đồng Nai và Trung tâm Thông tin Thư 

viện ĐH Quốc gia Hà Nội, trong tương lai sẽ tiếp tục kết nối với các trường trong và ngoài nước. 

 Ngoài ra, bạn đọc xem thêm trên trang web mục Nguồn tài nguyên để sử dụng các nguồn học liệu 

mở trong và ngoài nước. 

● Cách tra cứu 

-  Tìm nhanh trên trang web http://lrc.tdmu.edu.vn: nhập tên sách hoặc tên tác giả vào ô và nhấn biểu 

tượng tìm kiếm 

http://lhtv.vista.vn/
https://link-springer-com.dbonline.cesti.gov.vn/
https://ieeexplore-ieee-org.dbonline.cesti.gov.vn/Xplore/home.jsp
https://journals.sagepub.com/
https://www.emerald.com/insight/
http://lrc.tdmu.edu.vn/


- Tìm trên phần mềm tìm kiếm: cũng trên website TTHL, nhấn vào mục “Tra cứu tài liệu” và nhập một 

trong các thông tin được liệt kê để tìm, ghi nhớ thông tin cần thiết để lấy sách:  

o Số định danh: quy định vị trí của tài liệu trên kệ  

o Dữ liệu xếp giá: quy định nơi đang lưu trữ tài liệu (Lưu hành 1 = A2.301, Lưu hành 2 = A2.302, 

Luận văn = A2.201, Ngoại văn = A2.203) 

o Số bản rỗi: số lượng tài liệu hiện có trong kho mà bạn đọc có thể mượn về 

- Tìm trực tiếp trong kho: 

o Xác định Phòng chứa tài liệu cần tìm (xem mục 1 - chức năng các phòng) 

o Xác định các dãy kệ chứa tài liệu (đầu mỗi dãy kệ có ghi chú những tài liệu có trong dãy kệ đó) 

o Vào dãy kệ và lựa chọn tài liệu phù hợp (tài liệu được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các số 

tự nhiên từ 000 - 999) 

5. Những thông tin cần biết khác 

Nên: 

- Thường xuyên truy cập Website, Fanpage, Zalo của Trung tâm để sử dụng các tiện ích như gia hạn 

tài liệu, xem giới thiệu sách hay, các thông báo mới, hỏi - đáp online, …; 

- Sử dụng Website hữu ích để biết website cho tải tài liệu miễn phí, website học tiếng Anh, … , hiện 

tại đã có hơn 800 website được liên kết; 

- Tra cứu Hồ sơ sự kiện để biết được các sự kiện đã và đang diễn ra trong ngoài nước, đặc biệt là các 

hoạt động của Trường; 

- Sử dụng Tổng mục lục để tra tìm nhanh các bài báo theo yêu cầu, ở phần này Bạn đọc có thể đọc 

toàn văn bài báo tạp chí; 

- Bạn đọc có thể Yêu cầu bổ sung tài liệu tại Website Trung tâm hoặc ghi vào Sổ yêu cầu tại các 

phòng phục vụ. 

Lưu ý:  

- Bạn đọc đang làm đề tài nghiên cứu khoa học hoặc tham gia các cuộc thi có giấy xác nhận của khoa  

được mượn nhiều hơn 04 tài liệu; 

- SV năm nhất chưa có thẻ SV cần xuất trình Giấy vào lớp và thẻ có hình hợp lệ hoặc đăng ký làm thẻ 

tạm để mượn tài liệu về nhà (Khi Trung tâm đã có dữ liệu của sinh viên), khuyến khích tân sinh viên 

đến đọc tại chỗ, học tập tại các phòng đọc (không cần bất cứ thủ tục gì); 

- Mượn tài liệu quá hạn, mất, hư hỏng; làm hư hao trang thiết bị, … phải chấp nhận các hình thức xử 

lý theo quy định hiện hành của Trung tâm; 

- Trung tâm có các biểu mẫu như: chỉnh sửa thông tin bạn đọc, đăng ký sử dụng Thư viện số, cấp giấy 

xác nhận, yêu cầu cung cấp thông tin, … Bạn đọc có thể tải trên website Trung tâm hoặc liên hệ 

Trung tâm để lấy Biểu mẫu; 

- Phản ánh, yêu cầu, thắc mắc, …vui lòng gửi về email: thuvien@tdmu.edu.vn, ghi vào sổ Góp ý đặt 

tại phòng A2.301, gọi về số điện thoại (0274) 3 841 570 hoặc góp ý trực tiếp với lãnh đạo Trung tâm 

tại A2.204. 

  

 

 TRUNG TÂM HỌC LIỆU 
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