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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG 

1. Tài khoản truy cập 

- Địa chỉ truy cập: http://thuvien.mku.edu.vn  

- Tên đăng nhập: Liên hệ Thư viện để được cung cấp 

- Mật khẩu: Liên hệ Thư viện để được cung cấp 

 

2. Đăng nhập 

Để đăng nhập và sử dụng Thư viện điện tử trường Đại học Cửu Long, truy cập website: 

http://thuvien.mku.edu.vn  ➔ sử dụng tài khoản đã được cung cấp để đăng nhập. 

 

http://thuvien.mku.edu.vn/
http://thuvien.mku.edu.vn/
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3. Tìm kiếm và tải tài liệu 

Bạn đọc có thể tìm kiếm và tải các tài liệu của Thư viện điện tử trường Đại học Cửu 

Long, hệ thống tài liệu trên website https://tailieu.vn và hệ thống tài liệu của các trường 

liên kết thông qua giao diện tìm kiếm sau: 

 

Trong đó, lựa chọn; 

- TaiLieuVN: Tra cứu tài liệu có trên hệ thống tài liệu http://tailieu.vn  

- TVS Trường: Tra cứu tài liệu có trên Thư viện điện tử trường Đại học Cửu Long 

- Trường LK: Tra cứu tài liệu có trên các trường liên kết, khi đó cần chọn Trường 

sẽ tra cứu tài liệu. 

  

 

 

https://tailieu.vn/
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Sau khi tra cứu, để tải tài liệu, nhấn nút “Download” tại tài liệu cần tải. 

 

Sau đó nhập mã số bảo mật hiện ra, và nhấn nút Download. 

 

Tiếp tục nhấp vào link hiện ra để tải tài liệu. 

 

 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

 

Thư viện Trường Đại học Đà Lạt 

  0263. 382 4401 

  library@dlu.edu.vn 

 


