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Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: http://onlinebooks.library.upenn.edu/ 

 

Bước 2: Tìm kiếm và khai thác ebook 

 Cách 1: Tìm bằng Công cụ tìm kiếm 

- Click chọn Search our Listings, 

- Nhập Tên ebook hoặc Chủ đề/ từ khóa và Tên tác giả vào ô tìm kiếm và click nút 

Search, 

- Trên giao diện kết quả tìm kiếm, click vào tên ebook quan tâm để đọc trực tuyến 

hoặc tải về. 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/


 

 Cách 2: Tìm ebook theo Tên tác giả 

- Click chọn mục Authors, 

- Nhập tên tác giả cần tìm vào công cụ tìm kiếm/ Chọn tìm theo chữ cái tương ứng 

với tên tác giả, 

- Trên giao diện kết quả tìm kiếm, click vào tên ebook quan tâm để đọc trực tuyến 

hoặc tải về. 

 

 Cách 3: Tìm theo Tên tài liệu 

- Click chọn mục Titles, 

- Nhập tên ebook cần tìm vào công cụ tìm kiếm/ Chọn tìm theo chữ cái tương ứng 

với tên ebook, 

- Trên giao diện kết quả tìm kiếm, click vào tên ebook quan tâm để đọc trực tuyến 

hoặc tải về. 

 

 

Có thể nhập bất kỳ một Nhan đề, 

Chủ đề/ từ khóa, Tên tác giả 

 

Nhập tên tác giả cần tìm 

vào công cụ tìm kiếm 

 

Click chọn chữ cái tương 

ứng với tên tác giả cần tìm 

 



 

 Cách 4: Tìm kiếm theo Chủ đề 

- Click chọn mục Subjects, 

- Click chọn chủ đề quan tâm để tìm ebook, 

- Trên giao diện kết quả tìm kiếm, click vào tên ebook quan tâm để đọc trực tuyến 

hoặc tải về. 

 

 Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tìm ebook/tạp chí dựa trên Danh mục tài liệu mới 

được cập nhật (New Listings) hoặc bằng số Serials. 

 

 

 

Nhập tên ebook cần tìm 

vào công cụ tìm kiếm 

 

Click chọn chữ cái tương 

ứng với tên ebook cần tìm 

 

Click chọn chủ đề quan 

tâm để tìm ebook 

 


