Tìm kiếm được sách full-text và khám phá thêm nhiều cuốn sách mới
Với công cụ tìm kiếm sách trên Google, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm bản full-text của nhiều cuốn sách từ từ ngữ
đầu tiên ở trang đầu tiên cho tới từ ngữ cuối cùng trong chương cuối cùng của cuốn sách. Tìm kiếm những cuốn sách
hoàn hảo phù hợp với mục đích của bạn hoặc tìm cuốn sách bạn chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tồn tại.

Tìm kiếm sách cũng giống như là lướt web vậy
Cố gắng tìm kiếm trên Công cụ tìm kiến sách Google (http://books.google.com) hoặc trên Google.com. Khi chúng ta
tìm một cuốn sách có nội dung tương ứng với thuật ngữ tìm kiếm của chúng ta, chúng ta sẽ kết nối nó với những kết
quả tìm kiếm của bạn.
Tìm sách trực tuyến
Nhấp chuột vào kết quả một cuốn sách, bạn có thể nhìn thấy mọi thứ từ một vài điều ngắn gọn, xúc tích cho toàn bộ
cuốn sách, phụ thuộc vào một số nhân tố khác nhau:
•

Full-view (xem toàn bộ): Nếu chúng ta xác định được cuốn sách của bạn không có bản quyền; hoặc nhà
xuất bản hoặc người nắm giữ cho phép chúng ta sử dụng, chúng ta có thể đọc lướt qua cuốn sách từ đầu đến
cuối.

•

Limited Preview (hạn chế duyệt trước): Nếu nhà xuất bản hoặc tác giả cung cấp cuốn sách thông qua
chương trình đối tác sách Google, bạn có thể xem một số trang mẫu – thường khoảng 20% cuốn sách

•

Snipped View (xem phần đã được cắt): Nếu cuốn sách đó có bản quyền và nhà xuất bản hoặc tác giả
không nằm trong chương trình Sách đối tác, bạn sẽ tìm thấy thư mục về cuốn sách và xem một vài phần nhỏ
của cuốn sách, và nó cũng chỉ ra các thuật ngữ tìm kiếm trong đó.

•

No preview available (không được xem trước): Đối với những cuốn sách này chúng ta không thể xem
được dù một phần nhỏ, bạn sẽ chỉ thấy thông tin thư mục.

Tìm kiếm bên trong cuốn sách
Khi bạn thấy một tên sách ưa thích, bạn có thể tìm kiếm thông tin trong cuốn sách. Cố gắng tìm kiếm trong “Hamlet”
để có “to be or not to be” nhằm tìm kiếm phần còn lại của câu nói bất hủ đó hoặc cố gắng có được cụm từ hoặc trích
dẫn ưa thích.
Tìm kiếm các tiêu đề khác mà bạn ưa thích
Chỉ cần nhấp chuột vào “ About this book” (về cuốn sách này) để tìm kiếm thêm những cuốn sách liên quan đến cuốn
sách bạn đang đọc. Nếu “ how to draw comic book heroes and villains” thu hút bạn, bạn có thể ấn vào “Comic Book
Artist Collection, Vol.1”
Mua sách …hoặc mượn sách trong thư viện
Đối với mỗi cuốn sách, bạn sẽ nhìn thấy những đường link dẫn bạn tới một số cứa hàng sách nơi bạn có thể mua sách
hoặc thư viện nơi bạn có thể mượn
Tải về các kết quả từ miền chung
Nếu một cuốn sách không có bản quyền, bạn có thể tải về, lưu trữ và in bản PDF miễn phí để đọc.
Hãy tham khảo thêm thông tin tại http://books.google.com
Cung cấp bởi Google
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