
 

 

Nhập địa chỉ trang OPAC (Open Public Access Catalogue) 

của viện Goethe Hà Nội https://

hanoi.bibliothek.goethe.de vào trình duyệt. (Chỉ 

dành cho hội viên đã đăng ký của thư viện) 

Đăng nhập bằng tài khoản 

Mein Goethe.de của bạn. 

DỊCH VỤ ĐẶT MƯỢN SÁCH TỪ NHÀ 
Thư viện viện Goethe Hà Nội cung cấp dịch vụ Đặt sách từ nhà tại khu vực Hà 

Nội dành cho Hội viên của Thư viện viện Goethe Hà Nội. 

 039 924 5658 

 bibliothek-hanoi@goethe.de 

 www.goethe.de/vietnam/bibliothek 

Bạn hãy làm theo những hướng dẫn sau đây để sử dụng dịch vụ đặt sách từ nhà của Thư viện 

Viện Goethe hà Nội. 



 

 

Nhập địa chỉ Email mà bạn dùng để đăng ký tài 

khoản tại trang Mein Goethe.de  

Nhập mật khẩu của tài khoản Mein Goethe.de của 

bạn. 

Bấm vào ANMELDEN để đăng nhập. 



 

 

Tìm tên sách hoặc loại tài liệu bạn cần (ví dụ: bạn 

tìm sách luyện thi Prüfungsvorbereitung) 

Khi kết quả tìm kiếm hiện ra, bạn 

bấm vào tiêu đề của cuốn sách bạn 

muốn mượn để mở cuốn sách đó. 



 

 

Bạn đưa cuốn sách vào giỏ sách của bạn 

bằng cách bấm vào „Meinem Korb hin-

zufügen“ 



 

 

Mở giỏ sách của bạn bằng cách 

bấm vào KORB 

2) Bấm vào ABSCHICKEN để gửi giỏ sách đến cho 

chúng tôi. 

1) Đánh dấu sách cần mượn 



 

 

Điền địa chỉ Email của chúng tôi 

bibliothek-hanoi@goethe.de vào mục này. 

Bấm ABSCHICKEN để gửi giỏ sách của bạn đến 

cho chúng tôi. 

Điền số điện thoại hoặc địa chỉ Email của 

bạn vào đây để chúng tôi có thể liên hệ được với 

bạn để xác nhận việc đặt sách của bạn cũng như 

thống nhất cách bạn nhận sách. 



 

 

 Sau khi nhận được giỏ sách của bạn, chúng tôi sẽ 

liên hệ lại với bạn để xác nhận việc đặt sách.  

 

 Sau khi xác nhận, chúng tôi sẽ chuẩn bị sách cho 

bạn. 

 

 Sau khi sách đã được chuẩn bị, chúng tôi sẽ gửi 

Email hoặc tin nhắn SMS cho bạn để bạn đến lấy 

sách. 


