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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO
(V/v truy cập các cơ sở dữ liệu (CSDL) miễn phí)
Để cung cấp cho bạn đọc có thêm nguồn tài liệu phục vụ học tập, giảng dạy và
nghiên cứu (đặc biệt phục vụ việc học trực tuyến), Thư viện Trường ĐH KHXH&NV,
ĐHQG-HCM giới thiệu đến bạn đọc các CSDL truy cập miễn phí sau đây:
1. CSDL SCHOLARCY
Scholarcy là công cụ hỗ trợ đọc và thực hiện tóm tắt cho các bài nghiên cứu. Ngoài
ra, Scholarcy còn hiển thị các dữ liệu đã được tham khảo trong các bài báo một cách
nhanh chóng và làm rõ dữ liệu bằng các khái niệm trong phạm vi rộng hơn. Khi sử dụng
Scholarcy, người sử dụng có thể lưu trữ hàng trăm bản tóm tắt, đường dẫn liên kết đến
nội dung, bảng biểu, sơ đồ đã được trích dẫn.
 Hướng dẫn sử dụng CSDL: http://vnulib.edu.vn/images/PPV_Scholarcy_HD.pdf
 Thời gian sử dụng: Đến ngày 05/10/2020.
2. CSDL SCRIBD
Scribd (ra đời từ năm 2007) là một trong những dịch vụ cho phép người dùng đọc
sách kỹ thuật số hàng đầu hiện nay. Scribd là một giải pháp hiện đại cho cho phép những
người yêu thích đọc sách truy cập hàng triệu sách điện tử, sách nói, tạp chí, âm nhạc với
các chủ đề tâm lý, xã hội, văn học,...
 Cách thức truy cập sử dụng CSDL:
 Bước 1: Truy cập: https://www.scribd.com/
 Bước 2: Đăng nhập: Username email: phanngocd.ong@gmail.com
Password: 147258369aA!
 Thời gian sử dụng: Đến hết ngày 27/10/2020.
3. MINITEX LIBRARY INFORMATION NETWORK
Thư viện Minitex tại ĐH University of Minnesota Twin Cities cung cấp các
CSDL toàn văn đa ngành của EBSCO – một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế
giới về CSDL điện tử nhằm hỗ trợ nhu cầu học tập và nghiên cứu cho bạn đọc với các
gói CSDL sau:
-

EBSCO Complete Package;
EBSCO Elite Package;
EBSCO Premier Package;
LearningExpress Library Complete Package.
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 Cách thức truy cập sử dụng CSDL:
 Bước 1: Truy cập: https://0204minitex.stacksdiscovery.com/
 Bước 2: Đăng nhập: Username: EBSCOtrial
Password: Minitex20!
 Thời gian sử dụng: Đến hết ngày 27/10/2020.
Thông tin hỗ trợ:
-

Điện thoại: (028) 38293828, máy nhánh 125 (gặp cô Thà);
Email: thuvien@hcmussh.edu.vn;
Fanpage: https://www.facebook.com/Libussh
Trao đổi trực tuyến tại mục "Chat with Us" trên website: lib.hcmussh.edu.vn

Trân trọng thông báo đến quý bạn đọc biết và sử dụng.

Nơi nhận:
- Các khoa, đơn vị;
- Fanpage, Website TV;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN
(Đã ký)

Bùi Thu Hằng
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