
Hướng dẫn sử dụng CSDL The National Academies Press 

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://www.nap.edu/ 

Bước 2: Tìm kiếm tài liệu 

- Nhập nhan đề tài liệu/ tên tác giả/ từ khóa,... cần tìm vào ô tìm kiếm và Enter hoặc 

click chọn biểu tượng Search. (Hình 1) 

 

Hình 1: Công cụ tìm kiếm tài liệu trên The National Academies Press 

- Trên giao diện kết quả tìm kiếm, click vào ảnh sách hoặc nhan đề sách phù hợp 

theo yêu cầu (Hình 2), sau đó chọn Read Online để đọc trực tuyến hoặc Dowload 

Free PDF để tải về. (Hình 3) 

 

Nhập nhan đề tài liệu/ 
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Hình 2: Giao diện kết quả tìm kiếm trên The National Academies Press (1) 



 

Hình 3: Giao diện kết quả tìm kiếm trên The National Academies Press (2) 

- Ngoài ra, Bạn đọc có thể tìm kiếm sách theo Chủ đề (Topic) bằng cách chọn mục 

BROWSE BY TOPIC trên giao diện trang chủ, sau đó chọn chủ đề để tìm sách và 

thực hiện các thao tác giống như trên để đọc trực tuyến và tải sách. (Hình 4) 
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Hình 4: Giao diện tìm kiếm sách theo Chủ đề trên The National Academies Press  



Bước 3: Hướng dẫn đọc sách trực tuyến và tải về 

- Trên giao diện đọc sách trực tuyến, Bạn đọc có thể sử dụng một số tiện ích như:  

+ Xem và chọn đọc theo mục lục tự động (chọn Contents),  

+ Để đọc sách ở dạng gốc (chọn chế độ Original Pages),  

+ Trích dẫn sách, và Chia sẻ sách qua mạng xã hội. (Hình 5) 

 

 

- Để tải tệp sách về máy, Bạn đọc có 2 cách: 

+ Cách 1: Click chọn Dowload Free PDF (trên giao diện kết quả tìm kiếm), sau đó 

chọn Download as Guest, nhập địa chỉ email, check vào mục “Yes, I accept the 

terms of use” và chọn Continue để tải toàn bộ sách (Full Book) hoặc theo Chương 

(Individual Chapters). 
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Hình 5: Giao diện đọc sách trực tuyến trên The National Academies Press  



 

 

 

 

 

 

 

+ Cách 2: Click chọn Get This Book (trên giao diện đọc sách trực tuyến), sau đó 

tiếp tục chọn Dowload Free PDF để tải toàn bộ sách (Full Book) hoặc theo Chương 

(Individual Chapters). 

 


