
Hướng dẫn sử dụng Thư

viện Đại học Tohoku

2017 Tohoku University Main Library
1

Vietnamese



NỘI DUNG

Ⅰ. Thư viện Đại học Tohoku

1. Giới thiệu

2. Thư viện chính

2-1. Thông tin cơ bản

2-2. Tiện ích sử dụng thư viện

2-3. Sơ đồ tầng

Ⅱ. Tìm kiếm thông tin 

1. Tìm kiếm trên OPAC

1-1. Sách

1-2. Tạp chí khoa học

2. Cách sử dụng cơ sở dữ liệu

2-1. CiNii Articles

2-2. Science Direct

2-3. Web of Science 2

.............................................4

...............................................................5

…....................................................7

.................................................8

..…..........................13

…….................................................21

....................................................33

..............................................34

……………...............................................35

...........................................40

...................................43

.....................................................45

..................................................49

................................................52



NỘI DUNG

2-4. Scopus

2-5. Truy cập từ xa

Ⅲ. Các tiện ích khác

1. Sử dụng Internet tại thư viện

2. Website thư viện

2-1. My Library

2-2. Đặt sách và tạp chí

2-3. Đăng ký sử dụng tiện ích

2. International Student Concierge

3-1. Hỏi nhân viên thư viện

3-2. Facebook / Twitter

3

...............................................................55

...................................................59

......................................................63

..................................64

……………………........................66

.........................................................67

……....................................68

……..........................73

..............................74

………………….……….76

……………………………….77



Haginosuke

Library mascot

Thư viện Đại học Tohoku
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1. Giới thiệu

Thư viện Đại học Tohoku

• Bộ sưu tập : 4 triệu cuốn sách

• Lịch sử
 6/1907 : Thành lập Trường Đại học Tohoku

 6/1911 : Thành lập thư viện (hiện là thư viện chi nhánh Katahira)

 5/1949 : Tái thành lập Trường Đại học Tohoku (hệ thống mới)

 11/1973 : Dời thư viện chính lên Kawauchi

 1987 : Thiết lập hệ thống thông tin dành cho thư viện

 6/ 2007 : Kỷ niệm 100 năm thành lập trường

 6/ 2011 : Kỷ niệm 100 năm thành lập thư viện

 10/ 2014    : Nâng cấp toàn bộ Thư viện chính
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Thư viện Đại học Tohoku

Thư viện chính
(Kawauchi campus)

Medical Library
(Seiryo Campus)

Agricultural Library
(Aobayama Campus)

Kita-Aobayama Library
(Aobayama Campus)

Engineering Library
(Aobayama Campus)

Thư viện khác
(Katahira Campus etc.)
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2. Thư viện chính



• Sách cho sinh viên đại học

• Sách và tài liệu khoa học xã hội và nhân văn

• Số lượng lưu trữ: khoảng 2.8 triệu cuốn

(trên tổng số 4 triệu cuốn sách trong toàn hệ thống

thư viện)

2-1. Thông tin cơ bản
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Building 1

Chủ yếu là

Sách

－Phục vụ học tập và

nghiên cứu

Building 2

9

Thư viện chính gồm 2 tòa nhà:

Tầng 1 ～ 3
Chủ yếu là

Tạp chí khoa

học
Tầng 4:  Những bộ sưu

tập cũ và hiếm



Giờ mở cửa

• Trong tuần
Building 1 8：00 ～ 22：00
Building 2 8：45 ～ 17：00 

• Cuối tuần / Ngày lễ
Building 1 10：00 ～ 22：00
Building 2 Đóng cửa

＊ Giờ mở cửa mỗi thư viện có thể khác nhau.
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Hướng dẫn cách vào thư viện

Yêu cầu thẻ sinh viên hoặc các thẻ tương tự khác.

Thẻ thư viện
（Nghiên cứu sinh

/Nhân viên）

Thẻ nhân viên
（Dành cho cán bộ

giảng dạy và
nghiên cưu）

Thẻ thành viên - Hội liên
kết cựu sinh viên Đại học

Tohoku 

Thẻ sinh viên
（Sinh viên Đại học/ 

Sau đại học）
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Bạn có thể trả sách từ

phòng đọc sách

(Student reading rooms) 

và Global Learning 

Room TẠI ĐÂY.

Quầy lễ tân
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2-2. Tiện ích sử dụng thư viện



Tìm kiếm sách

Tìm kiếm trên: Online 

Public Access Catalog 

(OPAC) 

Khu đọc và nghiên cứu

sách
14



Photocopy

3 máy photocopy tại Building 1 

và 2 máy tại Building 2

Sao chép và mượn sách

Mượn sách

Yêu cầu thẻ sinh viên hoặc thẻ

thư viện

Tự động đăng kí
mượn sách！
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Giới hạn số lượng và thời gian

mượn sách
Student 

reading room
Stack room

Bound 

journals

Bậc đại học
10 cuốn

3 tuần

25 cuốn

6 tuần

5 cuốn

1 tuần

Bậc sau đại học
10 cuốn

3 tuần

50 cuốn

6 tuần

5 cuốn

1 tuần

● Có thể đặt sách và gia hạn thời gian mượn sách trên “ My Library”.

● Quy định mượn sách tại các thư viện có thể khác nhau.
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Máy tính và wifi

75 máy tính kết nối Internet

và với máy in （tính phí in ấn）

Wifi

Yêu cầu sub ID cho kết nối Wifi. 

Hỏi quầy Reference Desk để biết thêm

thông tin.
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Mượn và trả Laptop tại máy tự động

Lấy máy Trả máy

Nơi đút

thẻ ID
Tự động mở

Đỏ: Đã mượn

Xanh: Chưa mượn

18



Học nhóm

Bạn có thể thoải mái sắp

xếp bàn ghế tùy theo nhu

cầu sử dụng.

Không gian thoải mải, phù

hợp cho những cuộc thảo

luận nhóm.

Study boxFlexible working area Group study room

Để sử dụng phòng

học nhóm, bạn cần

phải đặt phòng trước

trên “My Library”.
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Hỗ trợ mượn sách từ các thư viện

khác

I want to borrow a book       

from other libraries

I don’t know how to 

search for books

Hỏi tại: International Student 
Concierge

I want to use the 

Wi-Fi



2-3. Sơ đồ các tầng



Cửa vào

Exhibition Corner Multi-purpose Room**Coffee Shop*

* Không mang đồ uống (mua từ quầy) và đồ ăn vào phòng đọc sách. → Tham khảo: p.32 manners

** Để mượn phòng tổ chức sự kiển hoặc giao lưu, bạn cần đăng kí trước tại Main Counter.



PC Area(75)
Study Box

Flexible Working Area 

Group Study RoomAudio‐visual materials

Newly arrived Journals 

Lối vào

23

Main

Floor



Main Counter

Reference Desk
★Concierge service for 

international students

Interlibrary 
Services

24

Main

Floor



Sách bìa mềm

và tập sách dày

Student 

Reading

Room

Sách cho sinh viên sử dụng

Reference Corner （Từ điển）
Student-selected books

Yukari Collection ( sách viết bởi đội ngũ nhân

viên và cựu sinh viên Đại học Tohoku)

2F

1F
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Lounge

Bạn có thể trò

chuyện và ăn

uống tại đây!
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Global Learning Room

Cho phép nói

chuyện tự do

Quầy sách cho sinh

viên quốc tế với những

thông tin bổ ích về du 

học, tài liệu học ngoại

ngữ, v.v.
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Yêu cầu

giữ trật tự

Private Research Room
(Chỉ dành cho sinh viên sau đại

học và giảng viên. Yêu cầu đăng

kí trước tại My Library)

Global Reference Room

Tài liệu về UN/EU và

trận động đất Nhật

Bản năm 2011.
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Những sinh viên đã tham dự

“Stack Room Guidance” được

tự do ra vào khu vực này.

Stack Room

Hơn 1.3 triệu cuốn sách



Building 2

Tầng 1: Khu đọc sách

Tầng 2,3: Khu đọc sách

30

Tầng 1-3:

Bound journals



Building 2

31

Tầng 4:

Những bộ sư

tập cũ và hiếm



Văn hóa ứng xử trong thư viện

● Điện thoại di động/PHS Etiquette: Để điện thoại ở chế độ im lặng hoặc

rung. Khi cần gọi điện, hãy ra booth điện thoại phía bên ngoài.

● Nếu bạn mang theo ô (dù) ướt, hãy để chúng trong giá để ô (dù) ngoài

cửa ra vào trước khi vào trong thư viện.

● Tự bảo quản tài sản cá nhân. Nếu cần thiết, có thể dùng tủ khóa để đồ

(locker) trong thư viện. Lưu ý tủ khóa chỉ sử dụng trong ngày.

● Không ăn trong thư viện, ngoại trừ trong coffee shop và khu vực lounge.

Đồ uống đựng trong chai/lọ có thể mang vào thư viện. Không hút thuốc

bên trong và xung quanh sảnh ngoài thư viện.

● Không mang theo ba lô/túi sách vào trong stack room. Hãy để chúng

trong tủ khóa để đồ cạnh cửa vào.

32



Tìm kiếm thông tin

Ⅱ



OPAC là gì?

Là hệ thống cho phép bạn tìm kiếm

tất cả các tài liệu chẳng hạn như

・sách

・tạp chí khoa học

・tư liệu hình ảnh/âm thanh

1. Tìm kiếm trên OPAC

34



Tohoku University OPAC
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1

Dành cho tìm

kiếm chọn lọc

Nhập thông tin về sách

hoặc tài liệu cần tìm tại

đây (e.g. tên, tác giả, 

ISBN etc)

1-1. Tìm kiếm sách
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Lựa chọn campus/thư viện

tương ứng

Trong campus, 

ngoài campus, tính năng

36

1-1. Tìm kiếm sách



Nhập từ khóa

Phân loại tìm

kiếm
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Kết quả tìm kiếm

Thông tin về sách/tài liệu

chẳng hạn như tên (Link 

xem chi tiết)
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Vị trí sách

Call number

(Mã số sách)

Hãy ghi nhớ mã

số này!

Mã số được in trên gáy sách
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Chỉ nhập tên tạp chí
×Không nhập số tạp chí

×Không tìm kiếm dựa

trên tên bài báo hoặc tên tác giả

Tìm kiếm nâng cao

cho tên đầy đủ của

tạp chí

Lựa chọn mục

"Journal" để tìm

kiếm nâng cao

× Không nhập năm

phát hành

1-2. Tìm kiếm tạp chí khoa học

Ⅱ. Information Retrieval > 1. Search on the OPAC > 1-2. Search for journals
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Tìm kiếm vị trí tạp

chí bằng cách nhấn vào

mục "Volumes"

Thông tin trên tạp

chí điện tử

Lưu ý!

Vị trí: Economics Library 

tại Kawauchi Campus



Nơi lưu giữ tạp chí khoa học

Thư viện chính Đại học Tohoku

• Vị trí

Building 2

Tầng 1: Tạp chí tiếng Nhật từ A-I

Tầng 2: Tạp chí tiếng Nhât từ J-Z・ Tạp chí 

phương Tây A

Tầng 3: Tạp chí phương Tây từ A-Z

• Tên tạp chí được xếp theo thứ tự bảng chữ cái
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2. Cách sử dụng cơ sở dữ liệu



Search & Find > 

Database & Tool Index

Truy cập cơ sở dữ liệu
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2-1. CiNii Articles

• Gồm 17 triệu bài báo phát hành bởi các

viện nghiên cứu trên toàn Nhật Bản

• 4 triệu bài báo phát hành online

• Tài liệu tham khảo, trích dẫn
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CiNii Articles
http://ci.nii.ac.jp/

・Tìm kiếm các bài báo phát 

hành tại Nhật

(Tất cả các lĩnh vực)

・Trong một số trường hợp, có

thể tìm kiếm dựa trên văn bản



Hiển thị kếtquả tìm kiếm

47

Tên tạp chí, Số tạp chí & Năm phát 

hành

Tác giả

Tóm tắt

Tên bài báo



Tìm kiếm chi tiết

Xem tài liệu

online

Tham khảo

Các nguồn tìm kiếm khác

NDL: National Diet Library

CiNii Books: University libraries

LINK: E-journal

OPAC: Tohoku Univ. Library

48



2-2. Science Direct

• Một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất

dành cho sách và tạp chí điện tử

• Bao gồm hơn 2,500 tạp chí và 35,000 

sách điện tử về khoa học, công nghệ, ý 

khoa và khoa học xã hội phát hành bởi

nhà xuất bản Elsevier

• Chỉ truy cập trong campus trường

49
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2-2. Science Direct
http://www.sciencedirect.com/



Tài liệu PDF online

51

2-2. Science Direct
Hiển thị kết quả tìm kiếm



2-3. Web of Science

• Bao gồm tất cả các lĩnh vực học thuật

• 12,000 tạp chí có sức ảnh hưởng lớn

từ năm 1900

• Nguồn trích dẫn

• Thông tin về tác giả

• Hỗ trợ truy cập tất cả bài báo phát hành

bởi các tạp chí đặt mua từ trường

• Chỉ truy cập trong campus trường

52



Nhập từ khóa
Ví dụ:  education* Japan* eat*

53

2-3. Web of Science
https://webofknowledge.com/



50

Tải trọn bộ văn

bản online
Có trên Tohoku 

Univ. Library

Nhấp chuột để tìm

hiểu thêm

54

Kiểm tra kết quả tìm kiếm



2-4. Scopus

• Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và

nhân

• Cho phép truy cập một số văn bản tài liệu

• Phạm vi rộng: một trong những cơ sở dữ

liệu lớn nhất về thư mục sách và thông

tin trích dẫn

• Hơn 22,000 tạp chí từ những năm 1800

• Chỉ truy cập trong campus trường

55
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2-4. Scopus
https://www.scopus.com/



Ví dụ hiển thị kết quả tìm kiếm

Phân loại theo năm

phát hành, trích dẫn

và mức độ liên quan

Số lượng bài báo

trích dẫn

57
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LINK: check 

Tohoku University’s 

subscription

LINK: check 

Tohoku University’s 

subscription

View at Publisher

Tìm kiếm toàn bộ văn bản



2-5. Truy cập từ xa

Để truy cập sách, tạp chí điện tử và cơ

sở dữ liệu từ bên ngoài trường

GakuNin

59
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Truy cập trang

database & tool 

index và nhấp chuột

TẠI ĐÂY

2-5. Truy cập từ xa



Bản liệt kê cơ sở dữ liệu

cho phép truy cập từ xa

và cách kết nối

61

2-5. Truy cập từ xa



Nhập mã Tohoku-dai ID

và mật khẩu

62

2-5. Truy cập từ xa
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Các tiện ích khác

Ⅲ
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1. Sử dụng Internet tại thư viện*

・Kết nối mạng trên máy tính thư viện

→ Nhập mã Tohokudai ID

・Kết nối với Wi-Fi

→Nhập Sub ID

Mã Tohokudai ID là gì?

Là mã số bạn nhận được khi nhập học tại trường Đại học Tohoku 

(tên đầy đủ được hiểu là "Tohoku University ID"). Mã Tohokudai ID 

được gửi đến bạn trong một phong bì niêm phong.

Ví dụ: ab12345678 (gồm 2 chữ cái bất kì và 8 chữ số)

Sub ID là gì?

Bạn có thể tự cài đặt Sub ID cá nhân. Sub ID khác với mã số sinh

viên (Student ID) và Tohokudai ID. Để có Sub ID, bạn cần phải tự

thiết lập Sub ID cho mình.

Hãy tạo cho mình Sub ID để có thể sử dụng Wi-Fi.

* Cho thư viện chính và thư viện chi nhánh. Các thư viện khác có thể có các quy tắc khác. 



65

Cách tạo Sub ID

Bạn cần Sub ID để kết nối Wi-Fi (eduroam).

①Đăng nhập bằng Tohokudai ID tại: 

https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet 

②Thiết lập Sub ID tại mục “Regist SubID”.

Khi kết nối Wi-Fi, nhập:

User ID: (your Sub ID)@student.tohoku.ac.jp

Password: password for Sub ID



2. Website thư viện

②
①

③

④

①Online Catalog search

② Cơ sử dữ liệu, sách điện tử, tạp
chí điện tử v.v.

③ Thông tin về tất cả thư viện của
trường Đại học Tohoku 

④My Library 66



2-1. My Library
MyLibrary là hệ thống dịch vụ thư viện online cho phép người dùng kiểm

tra tình trạng mượn sách, gia hạn thời gian mượn sách hay đăng ký

copy. Đăng nhập bằng Tohokudai ID để sử dụng My Library.

●Kiểm tra tình trạng

mượn sách

●Đăng ký nhận sách từ

các campus khác của

trường.

●Đăng ký interlibrary 

loan

● Đặt phòng study room

! Nếu thẻ thư viện của bạn là thẻ màu trắng hoặc vàng (ví dụ thẻ của nghiên

cứu sinh), bạn cần đăng ký tại Reference Desk để sử dụng My Library. 



2-2. Đặt sách và tạp chí

• Sách từ các campus khác

→ Đăng ký tại OPAC

• Sách từ các trường đại học khác

• Copy sách/tài liệu từ campus và các

trường đại học khác

→ Đăng ký qua Interlibrary loan/ 

Photocopy

68



Yêu cầu sách tại campus 

khác hoặc sách hiện đang

được cho mượn

69

Đăng ký tại OPAC



70

Đăng nhập My 

Library

Website tiếng Nhật có link 

đặt sách trực tiếp

Đăng ký qua Interlibrary loan/ Photocopy 



My Library

71



Đừng quên chọn thư

viện gần bạn nhất để

nhận lại sách và tài liệu

72

Đặt sách qua Interlibrary loan/ Photocopy 



2-3. Đăng ký sử dụng tiện ích

Chọn phòng và

thời gian sử

dụng

・Group Study Room

・Private Research Room ...
73



2. International Students 

Concierge



International Student Concierge
Nếu bạn có bất kì thắc măc nào, hãy đến hỏi

75



3-1. Hỏi nhân viên thư viện

76

http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

Nhân viên thư viện sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến Thư viện 

Tohoku và cách sử dụng các dịch vụ của thư viện (tiếng Anh, tiếng Nhật v.v.)

E-mailTelephone

Video chat



3-2. Facebook / Twitter
Tohoku University Library

Concierge Service dành

cho sinh viên quốc tế
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@TUL_Global



Tohoku University Main Library

Reference Desk

desk@grp.tohoku.ac.jp

022-795-5935

Hướng dẫn sử dụng thư viện Đại học Tohoku 2017


