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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam trong xu thế toàn 

cầu hóa và hội nhập quốc tế đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động thông tin - 

thư viện tại trường đại học 

Bƣớc vào thế kỷ 21, giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam đang đứng trƣớc 

những cơ hội và thách thức trong bối cảnh xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức. 

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ (KH&CN), xu thế toàn 

cầu hoá và hội nhập quốc tế vừa đòi hỏi, vừa tạo động lực, điều kiện cho sự 

nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện GDĐH nƣớc nhà. Quá trình toàn cầu hóa tạo 

nên cơ hội vô giá để GDĐH Việt Nam tiếp nhận và học hỏi những thành tựu 

khoa học giáo dục tiên tiến trên thế giới, đồng thời đòi hỏi hệ thống GDĐH nƣớc 

nhà phải có đủ năng lực, bản lĩnh tiếp nhận và chuyển hóa các thành tựu đó để 

hội nhập, phát triển.  

Trong đƣờng lối phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc, Đảng và Nhà nƣớc 

ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc và toàn diện đến sự nghiệp giáo dục nói chung 

trong đó có GDĐH với vai trò chủ đạo về đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao 

cho đất nƣớc. Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 

khóa XI đã xác định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của 

Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được 

ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội” [19, 

tr.2]. Văn kiện trình bày tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đặt ra nhiệm vụ 

quan trọng hiện nay: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo 

hướng mở, hội nhập, xây dựng xã hội học tập, phát triển toàn diện năng lực, thể 

chất, nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật và trách nhiệm công 

dân”. Đồng thời cũng nêu rõ phƣơng châm của GDĐH nƣớc ta: “Phát triển GDĐH 

theo hướng hình thành cơ sở GDĐH định hướng nghiên cứu, cơ sở GDĐH định 

hướng ứng dụng và cơ sở GDĐH định hướng thực hành” [18, tr.296 ]. 
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Một trong nội dung cốt lõi của sự nghiệp đổi mới GDĐH là việc chuyển đổi 

phƣơng thức từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ, đổi mới 

phƣơng pháp dạy - học và không ngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo: “đổi mới 

mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại... Chuyển từ học chủ yếu 

trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại 

khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông trong dạy và học” [18, tr.6].  

Thƣ viện Đại học (TVĐH) là một bộ phận hữu cơ của trƣờng đại học(ĐH)

điều kiện quan trọng đáp ứng yêu cầu đào tạo theo phƣơng thức 

tín chỉ, - , ể đánh giá kiểm định chất 

lƣợng và xếp hạng trƣờng ĐH. Vì vậy, đổi mới GDĐH, đòi hỏi các TVĐH cũng 

phải đổi mới nhằm thoả mãn tốt nhất các điều kiện đảm bảo để nâng cao chất lƣợng 

đào tạo. Mọi hoạt động của TVĐH đều phải hƣớng đến việc đáp ứng cao nhất nhu 

cầu thông tin (TT) khoa học cung cấp cho ngƣời dạy, ngƣời học, phục vụ hoạt động 

nghiên cứu, đào tạo (NCĐT) tại trƣờng ĐH p đổi mới căn bản và toàn 

diệ ầ , đã đặt ra những yêu cầu, nhiệm 

vụ mới cũng nhƣ tạo cơ hội, điều kiện cho các TVĐH phát triển . 

Các thành tựu của công nghệ thông tin và truyền thông tác động mạnh mẽ 

đến hoạt động thông tin - thư viện tại trường đại học  

Sự hội nhập mạnh mẽ của GDĐH giữa các quốc gia đã tạo tiền đề để các 

SP&DVTTTV đƣợc tạo lập và cung cấp tại các trƣờng ĐH đƣợc lan tỏa nhanh 

chóng đến mọi nơi trên thế giới. Các thành tựu của CNTT&TT đóng vai trò là công 

cụ thiết yếu cho sự lan tỏa kể trên. Cũng chính từ các thành tựu này mà phƣơng 

thức tổ chức và hoạt động của TVĐH đã có những thay đổi ở những bộ phận nền 

tảng quan trọng nhất: Về cách thức tạo lập, thu thập, xử lý, lƣu giữ, khai thác và 

cung cấp thông tin tạ . Triết lý hoạt động của TVĐH đã, 

đang thay đổi và buộc phải thay đổi để đảm nhận đƣợc vai trò, nhiệm vụ mới. G. 

Curtis trong tham luận TVĐH trong tƣơng lai đã nêu rõ: “Thư viện là nền tảng phục 

vụ việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu tại trường đại học [94, tr.3]. 
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Phát triển và đổi mới hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại 

trường đại học - yêu cầu khách quan và cấp thiết 

Nếu nhƣ GDĐT tạo cho mọi ngƣời bình đẳng trƣớc các cơ hội tiếp cận và sử 

dụng các thành tựu tri thức chung của nhân loại, thì các TVĐH có chức năng tạo 

cho mọi ngƣời bình đẳng trƣớc các cơ hội tiếp cận và sử dụng các nguồn TT phản 

ánh di sản tri thức chung đó. Các TVĐH chỉ có thể thực hiện đƣợc chức năng của 

mình thông qua hệ thống SP&DVTTTV cung cấp đến NDT. Hệ thống 

SP&DVTTTV là cầu nối giữa các cơ quan TTTV với NDT, là thƣớc đo phản ánh 

hiệu quả hoạt động và trình độ phát triển của các cơ quan TTTV, đƣợc tạo lập trên 

cơ sở nghiên cứu nhu cầu tin của NDT và việc ứng dụng các thành tựu của 

CNTT&TT. Hiện nay, các điều kiện, khả năng và yêu cầu đối với việc khai thác, sử 

dụng TT của NDT đã có những thay đổi rất rõ rệt, do đó các TVĐH và hệ thống 

SP&DVTTTV đƣợc tạo lập cũng cần phải có những thay đổi tƣơng xứng. J. Dorner 

và các đồng tác giả trong một nghiên cứu về các mô hình dịch vụ thƣ viện đã xác 

định: “Cần phải có các mô hình dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng 

thư viện ảo và phát huy được các tiện ích của công nghệ mới” [98, tr.12]. 

Để đáp ứng với các yêu cầu và nhiệm vụ mới, thời gian qua các TVĐH Việt 

Nam đã quan tâm đầu tƣ phát triển các loại hình SP&DVTTTV nhằm đáp ứng NDT 

của mình và đã đạt đƣợc những kết quả nhất định. Bên cạnh những thành quả đạt đƣợc, 

dễ nhận thấy sự đa dạng, phong phú về hình thức, nội dung và chất lƣợng các 

SP&DVTTTV còn hạn chế; hoạt động marketing chƣa đƣợc đẩy mạnh để có thể tạo 

lập và đƣa các SP&DVTTTV đến NDT với hiệu quả cao. Hệ thống SP&DVTTTV tại 

các trƣờng ĐH Việt Nam mới chỉ đƣợc phát triển một cách tự phát, , thiếu 

tính liên kết giữa các cơ quan TTTV với nhau, do đó chƣa phát huy sức mạnh tổng thể 

nguồn lực thông tin (NLTT) của toàn hệ thống các trƣờng ĐH để đáp ứng đầy đủ nhu 

cầu tin của NDT. Nhằm khắc phục những hạn chế trên, đòi hỏi hệ thống cần đƣợc phát 

triển theo một mô hình hiệu quả hơn, đảm bảo sự liên kết chặt chẽ quá trình tạo lập và 

sử dụng các SP&DVTTTV trong từng trƣờng cũng nhƣ toàn hệ thống các trƣờng ĐH 

Việt Nam, đồng thời tận dụng đƣợc tối đa NLTT sẵ .  
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Từ những lý do cơ bản trên đây, chúng tôi lựa chọn vấn đề: “Nghiên cứu mô 

hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại các trường đại học Việt 

Nam” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX trở lại đây, dƣới tác động mạnh 

mẽ của CNTT&TT, hoạt động TTTV đã có những bƣớc phát triển mạnh mẽ, các 

thành tựu đó đứng từ phía NDT, chính là sự xuất hiện liên tục các loại hình 

SP&DVTTTV mới. Cùng với sự xuất hiện một cách phổ biến TV điện tử/ TV số, 

khi nói tới các SP&DVTTTV, chủ yếu ngƣời ta quan tâm tới các thế hệ 

SP&DVTTTV mới, trực tuyến đƣợc phát triển trên môi trƣờng mạng, những thế hệ 

SP&DVTTTV đƣợc phát triển trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của CNTT&TT 

một cách sâu sắc và toàn diện. Vì thế, Luận án tập trung khảo sát và hệ thống hóa 

các tài liệu nghiên cứu các SP&DVTTTV thế hệ mới này, giới thiệu, phân tích các 

kết quả nghiên cứu ở trong nƣớc và ngoài nƣớc liên quan tới việc tiếp cận hƣớng 

nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam 

theo hai xu hƣớng chính: Vai trò, xu thế đổi mới và phát triển TVĐH trong giai 

đoạn hiện nay; Phát triển hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH.  

- Xu hướng nghiên cứu về vai trò, xu thế đổi mới và phát triển thư viện đại 

học trong giai đoạn hiện nay 

Ở nước ngoài: Bối cảnh xã hội TT, nền kinh tế tri thức, xu thế toàn cầu hóa 

và hội nhập quốc tế đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động TTTV tại các trƣờng ĐH. 

Trong bối cảnh đó, có rất nhiều tác giả nghiên cứu về vai trò, xu thế đổi mới và 

phát triển của TVĐH. Theo hƣớng nghiên cứu này, có thể kể đến các công trình 

tiêu biểu: “Tầm nhìn mới đối với thư viện đại học: Hướng đến năm 2015” của M. 

Booth [90]; “Thư viện đại học: Bối cảnh, mục đích và hoạt động” của J.M. Budd 

[92]; “Thư viện đại học trong tương lai”của G. Curtis [91]; “Đánh giá nghiên cứu 

và vai trò của thư viện” của J. MacColl [114]; “Về quản lý tri thức và vai trò củ

ản lý tri thức” của Wenxiang Yang, Lynch B.P. [142]. 

Đặc biệt, trong các năm 2012 và 2014, Hội Thƣ viện đại học và nghiên cứu Mỹ 



9 

(ACRL), đã giới thiệu các khuynh hƣớng phát triển của TVĐH qua các tổng quan 

“10 khuynh hướng nổi bật củ 2012” [129] và “Các khuynh 

hướng tiêu biểu củ 2014” [128]. Tổng quan đƣợc ACRL 

công bố năm 2012 chủ yếu khắc họa sự chuyển đổi tới mô hình quản trị dữ liệu, 

phát triển các loại hình SP&DVTTTV dạng số và sử dụng các thiết bị thông tin 

hiện đại để cung cấp các SP&DVTTTV cho NDT theo hƣớng cá thể hóa, di động 

hóa. Nội dung này cũng đã đƣợc nhiều tác giả khác nhƣ D. Attis phân tích trong 

nghiên cứu “Định nghĩa lại thư viện đại học: Quản lý sự dịch chuyển đến các dịch 

vụ thông tin số”[83]. Tại đây, tác giả nhấn mạnh tới khuynh hƣớng các TVĐH 

chú trọng tới việc phát triển nguồn tài nguyên số thay vì tập trung vào việc gia 

tăng số lƣợng bộ sƣu tập tại TVĐH, nhờ đó sẽ nâng cao đƣợc khả năng sử dụng 

trụ sở TVĐH cho phép NDT sử dụng các DVTTTV khác nhau, bao gồm cả các 

dịch vụ hiện đại cũng nhƣ các dịch vụ truyền thống nhƣ hội thảo, hội nghị, triển 

lãm... Tổng quan đƣợc ACRL biên soạn năm 2014 tập trung phân tích bảy khuynh 

hƣớng tiêu biểu của các TVĐH, trong đó có các nội dung: Phát triển nguồn tài 

nguyên số; Phát triển truy cập mở để phục vụ GDĐH mở và các dịch vụ quản lý 

dữ liệu nghiên cứu trong TVĐH [128]. Theo hƣớng nghiên cứu này, việc ứng 

dụng các thành tựu của CNTT&TT để phát triển các loại hình SP&DVTTTV hiện 

đại đƣợc quan tâm trong  công trình nghiên cứu :”Thư viện đại học trong tương 

lai” của G. Curtis [94]. 

Ở trong nước: Theo xu hƣớng nghiên cứu đổi mới và phát triển TVĐH giai 

đoạn hiện nay đã trở thành chủ đề của một số hội thảo khoa học quy mô quốc gia và 

quốc tế. Trong số đó là các hội thảo khoa học: “Hoạt độ - ới 

vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam” do Trƣờng ĐH 

KHXH&NV- ĐHQG Hà Nội, Liên hiệp TVĐH phía Bắc và Trƣờng ĐH Vinh tổ 

chức năm 2014; “Hộ ảo thư viện đại học và cao đẳng (2011-2015) do 

Bộ &ĐT tổ chứ hội thảo quốc 

tế: Xu hƣớng phát triển các thƣ viện tại Hoa Kỳ phục vụ nghiên cứu, phát triển và 

đổi mới sáng tạo do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tổ chức ngày 21/11/2013 tại 
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Hà Nội; 2 cuộc hội thảo quốc tế (OER):”Xây dựng nền 

tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam” và “Đề xuất chính sách thúc đẩy 

tài nguyên giáo dục mở trong GDĐH Việt Nam” do Trƣờng đại học KHXH&NV - 

ĐHQG Hà Nội và Văn phòng UNESSCO Việt Nam phối hợp tổ chức vào các thời 

điểm tháng 12 năm 2015 và tháng 9 năm 2016. 

Những vấn đề chung về tổ chức và hoạt động của TVĐH đã đƣợc phản ánh 

trong các công trình tiêu biểu nhƣ: “Thông lệ quốc tế về sử dụng hợp lý hay quyền 

được dùng tài liệu tại các thư viện đại học và thư viện chuyên ngành” của TS. Tạ 

Bá Hƣng [33]; “Thông tin từ lý luận tới thực tiễn” của PGS.TS. Nguyễn Hữu Hùng 

[31]; “Hướng đến mô hình thư viện đại học hiện đại phục vụ chiến lược nâng cao 

chất lượng giáo dục đại học” của TS.Vũ Bích Ngân [42]; “Hoạt động thông tin thư 

viện các trường đại học phục vụ học chế tín chỉ” của PGS.TS. Trần Thị Minh 

Nguyệt [43]. Trong công trình của mình, TS. Tạ Bá Hƣng đề cập tới mục tiêu cơ 

bản của luật sở hữu trí tuệ, cũng nhƣ luật bản quyền - vấn đề đảm bảo sự hài hòa, 

cân bằng về lợi ích giữa tác giả và ngƣời sử dụng thông qua giới thiệu 8 thông lệ 

phổ biến về quyền sử dụng hợp lý (fair use) hay quyền đƣợc dùng tài liệu có bản 

quyền có thể áp dụng tại các TVĐH do ACRL đề xuất. Trong [31], PGS.TS. 

Nguyễn Hữu Hùng đã đề cập đến các vấn đề của chính sách thông tin KH&CN 

quốc gia với tƣ cách cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển tổ chức và hoạt động 

thông tin KH&CN nói chung trong đó có hoạt động của các TVĐH. Theo hƣớng 

đổi mới mô hình tổ chức và phƣơng thức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

mới, TS. Vũ Bích Ngân đã tiến hành các nghiên cứ ề tổ chức và hoạt 

động của TVĐH hƣớng đến mô hình TVĐH hiện đại; tập trung phân tích các vấn đề 

còn tồn tại mà TVĐH Việt Nam cần giải quyết để có thể đáp ứng đƣợc các yêu cầu 

của sự nghiệp đổi mới GDĐH đặt ra, trong đó đặc biệt là những hạn chế về chính 

sách đầu tƣ giữa các TVĐH, hiệu quả hạn chế của sự liên kết giữa các TVĐH [42, 

tr.13-16]. Bên cạnh đó, công trình nghiên cứu của TS. Tạ Bá Hƣng”Nghiên cứu cơ 

sở khoa học và thực tiễn phát triển mạng thông tin tư liệu về khoa học và công nghệ 

ở Việt Nam” [34] đã đề cập tới việc phát triển hệ thống thông tin KH&CN của quốc 



11 

gia - trong đó các TVĐH là một bộ phận lớn, đóng vai trò nòng cốt - trên môi 

trƣờng mạng. 

Với cách tiếp cậ ở những mức độ

trung các nghiên cứu đề ệc nhận diện và phân tích những thay đổi 

căn bả ạt động của TVĐH. Với mô hình tổ chức đào 

tạo mới, môi trƣờng số ển nguồn học liệu trực tuyến, các dịch vụ quản 

lý dữ liệu nghiên cứu; tái cơ cấu lại không gian TV, dành phần thích đáng để triển 

khai các loại hình dịch vụ khác nhau; chú trọng phát triển hình thức truy cập mở … 

đang trở thành xu thế quan trọng để phục vụ hoạt động NCĐT của các TVĐH. 

- Xu hướng nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm và dịch vụ -

ại trường đại học 

Ở nước ngoài: Xu hƣớng nghiên cứu phát triển hệ thống SP&DVTTTV tại 

trƣờng ĐH đã thu hút sự quan tâm của nhiều cá nhân, tổ chức. Nghiên cứu về cơ sở lý 

luận phát triển hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH đƣợc phản ánh khá rõ nét trong 

công trình: “Các nền tảng dịch vụ thư viện” của M. Breeding [91, tr.6]. Trong nghiên 

cứu này, tác giả đã phân tích rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa nguồn tin và các DVTTTV 

đƣợc phát triển trên đó. Trong khi đó, J. Pepard và các cộng sự đề cập đến môi trƣờng 

kỹ thuật để các SP&DVTTTV tồn tại và phát triển, nêu rõ các yêu cầu, đặc tính cơ bản 

của hệ thống SP&DVTTTV qua công trình “Sản phẩm và dịch vụ trong không gian 

mạng” [121, tr.336-338]. Theo chiều hƣớng khác, S. Hiller với công trình: “Trắc lượng 

thư viện: Người dùng tin, khuynh hướng sử dụng và các mô hình dịch vụ mới” [107] lại 

tập trung vào việc phân tích các TT liên quan tới nhu cầu tin và NDT, coi đó là cơ sở 

quan trọng để phát triển các loại hình SP&DVTTTV thích hợp. Đặc biệt, M. Blake 

trong tham luận “Các dịch vụ thư viện được cá thể hóa” [88, tr.59-60], đã đƣa ra các 

đòi hỏi cần thiết của việc phát triển các loại SP&DVTTTV thân thiện, khả năng cá thể 

hóa của các SP&DVTTTV đƣợc phát triển trên môi trƣờng mạng, giúp NDT thuận lợi 

trong việc lựa chọn các TT phù hợp với nhu cầu của mình. 

Hƣớng nghiên cứu phát triển mô hình hệ thống SP&DVTTTV mới cũng đã 

đƣợc giới thiệu qua nhiều công trình: “Phát triển các dịch vụ ỗ trợ hoạt 
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động nghiên cứu” của M. Blake [88]; “Nhìn nhận lại thư viện: Các mô hình dịch vụ 

thư viện” củ

công trình “Phát triển mô hình dịch vụ mới” [108, tr.7-16]. Tại đây, các loại 

DVTTTV số - truy cập số, quản lý dữ liệu nghiên cứu, quản lý trích dẫn… cùng các 

DVTTTV phục vụ NDT tại trụ sở TVĐH đã đƣợc giới thiệu khá đầy đủ. Điều này 

cũng đã đƣợc khẳng định ở khuynh hƣớng thứ nhất trong Tổng quan “Các khuynh 

hướng nổi bật của thư viện đại học năm 2014” của ACRL. Tƣơng tự, T. Walter 

cũng chia sẻ quan điểm của mình thông qua công trình “Vai trò tương lai của xuất 

bản trong thư viện đại học” [140, tr.428-432].  

Theo một chiều hƣớng khác, khi đề cập tới phát triển mô hình hệ thống 

SP&DVTTTV, công trình nghiên cứu của Wang Wenqing, Cheng Ling “Xây dựng 

hệ thống thông tin thư viện số thế hệ mới cho các trường đại học của Trung Quốc” 

[141] đã tập trung phân tích hai mô hình hệ thống SP&DVTTTV: mô hình dành cho 

NDT trực tiếp và mô hình dành cho các TV thành viên. Đây là một điểm khác biệt 

bởi tại các nƣớc phát triển (Mỹ, Anh, Úc...) hầu nhƣ việc tạo lập các SP&DVTTTV 

dành cho TVĐH không đƣợc nhắc tới.  

Ở hƣớng nghiên cứu này, những quan tâm nhiều đến vấn đề liên kết, chia sẻ 

nguồn lực TT, hƣớng đến chế độ truy cập mở, đƣợc xem là giải pháp quan trọng 

nhằm nâng cao năng lực của TVĐH đáp ứng nhu cầu NDT, với các công trình tiêu 

biểu nhƣ:” Liên kết mạng và việc chia sẻ nguồn tin trong các cơ quan thông tin thư 

viện: Vấn đề xây dựng liên minh” của các tác giả G. Okeagu và B. Okeagu [118]; 

“Truy cập mở, nguồn tin mở và các thư viện số” của M. Krishnamurthy [111]; 

“Hướng tới truy cập mở: Các khía cạnh quản lý, kỹ thuật, kinh tế và văn hóa của 

việc cải thiện truy cập đến các kết quả nghiên cứu theo quan điểm của nhà cung 

cấp dịch vụ thông tin - thư viện tại trường đại học nghiên cứu” của S. Pinfield 

[123]. ớng, các lợi ích của việc triển khai chế 

độ truy cập mở đối với sự phát triển của TVĐH và quyền lợi của NDT. 

Ở trong nước: Việc nghiên cứu hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH đƣợc 

chú trọng từ những năm 1990. Hƣớng nghiên cứu phát triển mô hình hệ thống 
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SP&DVTTTV đƣợc phản ánh qua một số công trình: “Hình thành không gian 

thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam” [29]; “Một số vấn đề về chính sách phát 

triển sản phẩm và dịch thông tin tại Việt Nam” của PGS.TS. Nguyễn Hữu Hùng [30]. 

Tác giả xác định trong chính sách chung đối với hoạt động thông tin KH&CN thì chính 

sách để phát triển hệ thống SP&DVTTTV là một nội dung quan trọng, liên quan tới 

các khía cạnh nhƣ tạo lập, trao đổi, chia sẻ, khai thác đối với trách nhiệm/nghĩa vụ và 

quyền lợi của các chủ thể hữu quan: các cơ quan quản lý và cơ quan TTTV đầu ngành, 

các TV thuộc khu vực NCĐT và NDT. Trong công trình về phát triển mạng thông tin 

KH&CN của TS. Tạ Bá Hƣng, một số mô hình hệ thống SP&DVTTTV đã đƣợc giới 

thiệu, điểm đáng chú ý ở đây là việc đề cập tớ ựa trên môi 

trƣờng Internet [34, tr.30-37]. Giáo trình “Sản phẩm và Dịch vụ thông tin thư viện” của 

ThS. Trần Mạnh Tuấn đã giới thiệu các khái niệm, bản chất, cách thức tổ chức, tạo lập, 

vấn đề đánh giá và mối quan hệ của các SP&DVTTTV [75]. 

Xu hƣớng nghiên cứu các giải pháp: Về ứng dụng CNTT&TT, việc liên kết, 

chia sẻ nguồn lực giữa các TVĐH, công tác tiêu chuẩn hóa… trong quá trình tạo lập 

và phát triển SP&DVTTTV trở thành một chủ đề lớn thu hút giới nghiên cứu. Về 

ứng dụng các thành tựu của CNTT&TT để tạo lập các loại hình SP&DVTTTV tại 

trƣờng đại học, có thể kể đến những công trình tiêu biểu: “Dspace, giải pháp phần 

mềm cho thư viện điện tử quản lý và khai thác nguồn thông tin số nội sinh ở các 

trường đại học hiện nay” của PGS.TS. Đoàn Phan Tân [61]; “Phát triển dịch vụ 

thông tin trong môi trường điện tử tại thư viện đại học” của PGS.TSKH. Bùi Loan 

Thùy, Đỗ Thị Thu [70]; “Điện toán đám mây trong thư viện - Xu thế tất yếu của thư 

viện các trường đại học” của TS. Nguyễn Văn Hùng [32]. Trong nghiên cứu của 

mình, PGS.TS. Đoàn Phan Tân đã phân tích rõ các lợi ích kinh tế sử dụng phần 

mềm Dspace, bởi đây là phần mềm mã nguồn mở, cũng nhƣ khả năng đáp ứng của 

Dspace trong việc quản lý nguồn tài nguyên số của TVĐH [61, tr.28]. Trong khi đó, 

TS. Nguyễn Văn Hùng đã phân tích phƣơng thức triển khai thông qua chuyển giao 

công nghệ cùng các lợi ích quan trọng mà giải pháp điện toán đám mây mang lại 

cho các TVĐH [32, tr.23-24]. 
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Hƣớng nghiên cứu về vấn đề liên kết, chia sẻ nguồn lực để phát triển và nâng 

cao hiệu quả hệ thống SP&DVTTTV cũng thu hút sự quan tâm của các nhà khoa 

học và các TVĐH. Sự hình thành và phát triển các Liên hiệp TVĐH phía Bắc và 

phía Nam cùng các hội thảo thƣờng niên đƣợc tổ chức đã phản ánh nhu cầu và các 

hoạt động cụ thể để liên kết, chia sẻ nguồn lực giữa các thƣ viện thành viên. Kể từ 

đầu những năm 2000, sự ra đời của Liên hợp TV Việt Nam về nguồn tin KH&CN  

cơ quan điều phối là Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, với sự tham gia của các cơ 

quan TTTV và TVĐH lớn của cả nƣớc. Quan tâm về xây dựng các mô hình hệ 

thống SP&DVTTTV mới, TS. Nguyễn Huy Chƣơng đã tiến hành một số nghiên 

cứu: “Các mô hình bền vững của tài nguyên giáo dục mở” [12]; “Mục tiêu, nguyên 

tắc và giải pháp phát triển nguồn học liệu trực tuyến tại các trường đại học Việt 

nam” [13]. Trong các công trình trên, TS. Nguyễn Huy Chƣơng đã cho thấy việc 

khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở (OER) là xu hƣớng cần đƣợc các TVĐH 

đặc biệt quan tâm. Tác giả đi sâu phân tích việc xây dựng và phát triển nguồn học 

liệu trực tuyến, thực chất đây chính là mô hình hệ thống SP&DVTTTV về nguồn 

học liệu - một nội dung hết sức thiết yếu của các TVĐH nƣớc ta hiện nay. Luận án 

tiến sĩ “Quản lý nguồn lực thông tin trong thư viện trường đại học”[9] của TS. Lê 

Quỳnh Chi đã xác định rõ NLTT tại các TVĐH là nền tảng thiết yếu để tạo lập các 

loại SP&DVTTTV đáp ứng nhu cầu tin phục vụ hoạt động NCĐT, đồng thời cũng 

đƣa ra các giải pháp nâng cao chất lƣợng NLTT tạ

[9]. Gần đ  các nghiên cứu mới 

về chủ đề này của TS. Đỗ Văn Hùng quan tâm đến nội dung, chia sẻ nguồn học liệu 

trực tuyến: “Hợp tác chia sẻ học liệu - giải pháp tăng cường nguồn lực thông tin 

cho thư viện đại học Việt Nam : “Tổng 

quan về tài nguyên giáo dục mở và nhận dạng các yếu tố tác động đến việc xây 

dựng và chia sẻ tài nguyên giáo dục mở trong các trường đại học Việt Nam” [27].  

Bên cạnh đó, một nội dung hết sức quan trọng đã đƣợc các nhà khoa học 

quan tâm nghiên cứu về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các TVĐH. 

Ở hƣớng nghiên cứu này, có thể kể đến các công trình tiêu biểu: “Chiến lược 
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marketing trong thư viện và cơ quan thông tin” của PGS.TS. Nguyễn Thị Lan 

Thanh [63]; Luận án tiến sĩ TTTV “Nghiên cứu ứng dụng marketing hỗn hợp trong 

hoạt động thông tin thư viện ở các trường đại học Việt Nam” của TS. Bùi Thanh 

Thủy [71]. Tựu trung các nghiên cứu trên đều đi đến thống nhất: Sự phát triển 

không ngừng của nhu cầu tin và số lƣợng ngƣời NDT đòi hỏi các TVĐH phải chủ 

động xây dựng chiến lƣợc marketing và triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, 

hoàn thiện hệ thống SP&DVTTTV, nâng cao hiệu quả sử dụng các SP&DVTTTV. 

Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế, vấn đề áp dụng các bộ tiêu 

chuẩn quốc gia và quốc tế trong đánh giá hiệu quả hoạt động của TVĐH và đánh 

giá chất lƣợng SP&DVTTTV, đã thu hút đƣợc sự quan tâm của các nhà khoa học, 

nhà quản lý. Có thể kể đến công trình tiêu biểu: “Hướng đến triết lý quản trị chất 

lượng toàn diện cho việc ứng dụng bộ tiêu chuẩn quốc tế “ISO 9001-2000” trong 

các cơ quan TTTV Việt Nam” của PGS.TS. Trần Thị Quý [54]; Luận án tiến sĩ 

chuyên ngành TTTV “

” của TS.Vũ Dƣơng Thúy Ngà [41]. Việ

SP&DVTTTV đã đƣợc giới thiệu trong công trình “Kẽ hở trong đánh giá chất 

lượng dịch vụ thông tin thư viện của các trường đại học Việt Nam” của PGS.TS. 

Trần Thị Quý, ThS. Trần Thị Thanh Vân [56, tr.219]. Tại đây, các tác giả đã giới 

thiệu nguyên lý sử dụng phƣơng pháp SERVQual, sử dụng mô hình kẽ hở trong 

đánh giá chất lƣợ . 

Trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu tiêu biểu kể trên, trong đó có 

một số luận án tiến sĩ chuyên ngành, tuy còn chƣa đầy đủ, song có thể nhận thấy việc 

nghiên cứu xây dựng các mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH để đáp ứng 

với nhu cầu tin của NDT và phát huy các thành tựu của công nghệ mới là yêu cầu 

khách quan, cấp thiết hiện nay. Cho đến nay, ở Việt Nam chƣa có công trình nào 

nghiên cứu, khảo sát sự tƣơng ứng giữa các loại nhu cầu tin của từng nhóm NDT với 

hệ thống SP&DVTTTV; chƣa phân tích và tìm hiểu hệ thống SP&DVTTTV dành để 

phục vụ NDT và hệ thống SP&DVTTTV chủ yếu đƣợc cung cấp cho TVĐH để nâng 

cao năng lực hoạt động; vấn đề nghiên cứu, phân tích các thuộc tính nhƣ khả năng 
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liên kết linh hoạt, sự chuyển hóa giữa các SP&DVTTTV và tiến hành khảo sát 

nghiên cứu chúng trong một chỉnh thể hệ thống, có mối quan hệ tƣơng hỗ với nhau 

để tạo lập thành hệ thống tƣơng tác trong một TV và giữa các TVĐH với nhau. Đây 

chính là các vấn đề mới đƣợc tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu của luận án: “Nghiên 

cứu mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại các trường đại học 

Việt Nam”. Luận án kế thừa kết quả nghiên cứu của những công trình đi trƣớc để lựa 

chọn phƣơng pháp nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, xây dựng mô hình hệ thống 

SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, xây dựng 

mô hình hệ thống SP&DVTTTV cùng các giải pháp triển khai, nhằm đáp ứng 

nhanh chóng, đầy đủ nhu cầu thông tin ngày càng cao, đa dạng của NDT, phục vụ 

tốt hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học tại các trƣờng ĐH, trong bối cảnh đổi 

mới căn bản, toàn diện GDĐH Việt Nam và hội nhập quốc tế. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hệ thống SP&DVTTTV tại  

trƣờng ĐH. 

- Tìm hiểu mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại một số trƣờng ĐH tiên tiến 

trên thế giới. 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH 

Việt Nam hiện nay. 

- Đề xuất mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam, 

cùng các giải pháp triển khai để hiện thực hóa, nhằm đáp ứng đầy đủ, nhanh chóng 

nhu cầu thông tin ngày càng cao, đa dạng của NDT. 

4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: Hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam, 

tập trung nghiên cứu các SP&DVTTTV hiện đại. 

- Phạm vi thời gian: Việc khảo sát hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH 

lấy mốc thời gian từ năm học 2006 - 2007, khi các trƣờng ĐH Việt Nam bắt đầu áp 

dụng phƣơng thức đào tạo theo tín chỉ. 

5. Giả thuyết khoa học 

- Hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam mới chỉ đƣợc phát triển 

một cách tự phát, tổ chức theo mô hình tập trung trong từng trƣờng, thiếu tính liên kết 

giữa các TVĐH với nhau, do đó chƣa phát huy sức mạnh tổng thể NLTT của toàn 

mạng lƣới các trƣờng ĐH, để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tin của NDT. Thực tiễn đòi hỏi 

hệ thống cần phải phát triển theo hƣớng đổi mới với hiệu quả cao hơn, có thể liên kết, 

chia sẻ với nhau sâu sắc, bền vững hơn. Vì vậy, các TVĐH cần phát triển hệ thống 

SP&DVTTTV theo một mô mình chung và phù hợp với điều kiện hiện nay.  

- Nếu các SP&DVTTTV tại tất cả các trƣờng ĐH Việt Nam đƣợc liên kết 

thành một hệ thống tƣơng tác và tổ chức theo mô hình kết hợp giữa tập trung và 

phân tán, với sự hỗ trợ của CNTT&TT cùng các điều kiện về cơ chế, chính sách, sẽ 

phát huy tổng thể NLTT của toàn mạng lƣới, đáp ứng đầy đủ, nhanh chóng nhu cầu 

thông tin ngày càng cao, đa dạng củ . 

6. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1. Phương pháp luận 

Phƣơng pháp luận đƣợc sử dụng trong Luận án là phƣơng pháp duy vật biện 

chứng và duy vật lịch sử: Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại 

các trƣờ ổi mới căn bản, toàn diện GDĐH Việ

toàn cầ ội nhập quốc tế. 

Quan điểm tiếp cận: 

Tiếp cận hệ thống: Sử dụng cách tiếp cận  này để có một cái nhìn hệ thống 

về những vấn đề liên quan đến công tác phát triển hệ thống SP&DVTTTV tại các 

trƣờng ĐH Việt Nam. 
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Tiếp cậ : Việc xây dựng mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các 

trƣờng ĐH Việt Nam dựa trên kết quả khảo sát hiện trạng tại các TVĐH Việt Nam 

và tiếp thu kinh nghiệm của một số trƣờng ĐH tiên tiến trên thế giới. 

, h . 

6.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

Luận án sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể sau: 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đƣợc sử dụng để lựa chọn, phân tích, 

tổng hợp nội dung thông tin trong các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nƣớc 

liên quan tới chủ đề của Luận án.  

- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Đƣợc sử dụng để phân tích và tổng 

hợp các tài liệu, số liệu thu thập đƣợc trên cơ sở đó có những đánh giá khoa học về 

những ƣu điểm, hạn chế của các vấn đề nghiên cứu.  

- Phương pháp chuyên gia: Đƣợc sử dụng để thu thập thông tin và ý kiến từ 

các nhà khoa học, các chuyên gia về SP&DVTTTV trong và ngoài nƣớ

ứu xây dựng mô hình hệ 

thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH, thông qua các cuộc trao đổi trực tiếp hoặc gián 

tiếp trên các phƣơng tiện thông tin hiện đại. 

- Phương pháp so sánh: Đƣợc sử dụng để so sánh các vấn đề nghiên cứu 

trong nƣớc tại từng thời điểm hoặc để so sánh với các vấn đề nghiên cứu ở nƣớc 

ngoài. Từ đó, rút ra bài học và lựa chọn những yếu tố hợp lý, phù hợp để áp dụng 

trong việc đề xuất mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam 

hiện nay. 

- Phương pháp mô hình hóa: Nhằm đề xuất mô hình hệ thống SP&DVTTTV 

tại các trƣờng ĐH Việt Nam trên cơ sở các kết quả nghiên cứu. 

- Phương pháp điều tra xã hội học: Bao gồm việc sử dụng phƣơng pháp điều 

tra bằng phiếu hỏi và phƣơng pháp phỏng vấn. Cụ thể nhƣ sau:  
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Chọn mẫu khảo sát 

Mẫu khảo sát đƣợc chọn theo nguyên tắc phân tầng bởi đối tƣợng khảo sát 

không đồng nhất. Các trƣờng ĐH tiến hành điều tra, khảo sát đƣợc phân bố phủ kín 

các nhóm trƣờng ĐH hiện nay theo dấu hiệu về vùng địa lý (miền Bắc, miền Trung, 

miền Nam) và theo quy mô đào tạo (ĐHQG, ĐH Vùng, trƣờng ĐH/ Học viện (HV). 

Trong nhóm các trƣờng ĐH/ HV, mẫu khảo sát đƣợc lựa chọn với các mẫu đại diện 

rải đều trên các khu vực địa lý, các lĩnh vực đào tạo; các trƣờng ĐH có uy tín, có 

lịch sử đào tạo lâu đời và trƣờng mới thành lập; trƣờng thuộc Bộ GD&ĐT quản lý, 

trƣờng thuộc Bộ ngành chủ quản và trƣờng thuộc đị . Dựa trên kết 

quả phân tầng, tác giả chọn mẫu ngẫu nhiên từ mỗi tầng để xác định danh sách các 

trƣờng ĐH đƣợc khảo sát. Kết quả mẫu khảo sát đƣợc lựa chọn có 18 trƣờng ĐH 

gồm: 02 ĐHQG, 04 trƣờng ĐH vùng và 12 trƣờng ĐH/ HV, trong đó miền Bắc 08 

trƣờng, miền Trung 04 trƣờng và miền Nam 06 trƣờng, xem [PL 2.1, tr.201]. 

Đối tƣợng phỏng vấn và điều tra gồm 4 nhóm: Cán bộ lãnh đạo quản lý 

(CBLĐ,QL) các trƣờng ĐH; Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, nghiên cứu sinh 

(CBGD, CBNC, NCS); Học viên cao học, sinh viên (HVCH, SV); Cán bộ TV 

(CBTV) tại các TVĐH. Có bốn loại Phiếu hỏi đƣợc thiết kế tƣơng ứng mỗi nhóm 

đối tƣợng đƣợc điều tra, khảo sát, mẫu Phiếu hỏi đƣợc giới thiệu tại [PL1.1, tr.179]. 

Tổng số Phiếu hỏi phát ra là 1.350 phiếu, số phiếu thu về 1.120 (83%). Cụ thể số 

Phiếu hỏi phát ra cho các đối tƣợng nhƣ sau: 

- Cán bộ lãnh đạo quản lý các trƣờng ĐH: Số phiếu gửi đi: 90 (lựa chọn ngẫu 

nhiên mỗi trƣờng ĐH 05 CBQL); Số phiếu thu về: 79; đạt tỷ lệ: 88%. 

- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, nghiên cứu sinh: Số phiếu phát ra: 360 (lựa chọn 

ngẫu nhiên mỗi trƣờng ĐH 20 CBNC, GV, NCS); Số phiếu thu về: 275; đạt tỷ lệ: 76%. 

- Học viên cao học, sinh viên: Số phiếu phát ra: 720 (lựa chọn ngẫu nhiên 

mỗi trƣờng ĐH 40 HVCH, SV); Số phiếu thu về: 586; đạt tỷ lệ: 81%. 

- CBTV tại các TVĐH: Số phiếu phát ra: 180 (mỗi TVĐH 10 phiếu); Số 

phiếu thu về: 180; đạt tỷ lệ: 100%. Bảng thống kê tổng quát số phiếu khảo sát phát 

ra và thu về tại các trƣờng ĐH [PL2.2, tr.202]. 
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Các hình thức triển khai điều tra, khảo sát qua phiếu hỏi theo 3 cách: gửi 

Phiếu hỏi qua đƣờng bƣu điện, gửi Phiếu hỏi qua e-mail và phát trực tiếp cho NDT. 

Ngoài các nhóm khảo sát kể trên, việc phỏng vấn đƣợc mở rộng thêm với các 

chuyên gia, các nhà khoa học trong ngành TTTV (20 ngƣời), CNTT (15 ngƣời), 

Giáo dục (15 ngƣời). Kết quả thu đƣợc qua điều tra, khảo sát giúp tác giả luận án có 

thể đánh giá đúng thực trạng và nhận đƣợc những ý kiến về các giải pháp nâng cao 

chất lƣợng và phát triển hệ thống SP&DVTTTV, là cơ sở để nghiên cứu đề xuất mô 

hình hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam. 

- Phương pháp thống kê  

Đƣợc sử dụng xử lý số liệu điều tra khảo sát thực trạng thu đƣợc, xử lý và 

phân tích trên máy vi tính với phần mềm xử lý thống kê SPSS for Windows 20 

nhằm có các số liệu chính xác để đƣa ra các luận chứng khoa học của mình. 

7. Đóng góp của luận án 

7.1. Ý nghĩa khoa học 

- Luận án hệ thống hóa và góp phần làm phong phú hơn cơ sở lý luận về hệ 

thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH.  

- Luận chứng mô hình và cách tiếp cận để xây dựng mô hình hệ thống 

SP&DVTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 

diện GDĐH Việt Nam và hội nhập quốc tế.  

7.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Các kết quả nghiên cứu của luận án sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc, lãnh đạo các trƣờng ĐH và các TVĐH có đƣợc những cơ sở khoa học, cứ liệu 

trong việc hoạch định cơ chế, các chính sách phát triển hệ thống SP&DVTTTV tại 

các trƣờng ĐH Việt Nam đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới. 

- Luận án đã khảo sát, phân tích thực trạng hệ thống SP&DVTTTV tại các 

trƣờng ĐH Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, đƣa ra những đánh giá khách quan về 

mặt mạnh, mặt yếu và nguyên nhân. Mô hình hệ thống SP&DVTTTV cùng các giải 
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pháp để hiện thực hóa mô hình mà nghiên cứu đề xuất, giúp các TVĐH có đƣợc cơ 

sở thực tiễn cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại và g để phát triển hệ 

thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam hiện nay, đáp ứng đầy đủ nhu cầu 

thông tin của NDT, phục vụ tốt hoạt động NCĐT tại các trƣờng ĐH.  

- Luận án là nguồn tài liệu tham khả  

NCĐT, ứu trong lĩnh vực TTTV. 

8. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung luận 

án đƣợc triển khai trong 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông 

tin - thƣ viện tại trƣờng đại học 

Chƣơng 2: Thực trạng hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thƣ viện tại 

các trƣờng đại học Việt Nam 

Chƣơng 3: Xây dựng mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thƣ 

viện tại các trƣờng đại học Việt Nam 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

VỀ HỆ THỐNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN - THƢ VIỆN 

TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

 

1.1. Cơ sở lý luận về hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thƣ viện 

1.1.1. Khái niệm về hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện 

1.1.1.1. Sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện 

SP&DVTTTV là kết quả hoạt động của các cơ quan TTTV, là công cụ, 

phƣơng tiện đáp ứng các loại nhu cầu tin của NDT, đóng vai trò là cầu nối giữa 

NDT với các cơ quan TTTV. Có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến 

SP&DVTTTV với các quan điểm khác nhau. Hiện SP&DVTTTV đƣợc hiểu và 

nghiên cứu theo 2 hƣớng: hƣớng tích hợp, đồng nhất chúng với nhau (tạm gọi là 

hiểu theo nghĩa rộng) và hƣớng tách biệt giữa SPTTTV với DVTTTV (tạm gọi là 

hiểu theo nghĩa hẹp). Tùy vào cách tiếp cận và mục đích cụ thể mà ngƣời ta lựa 

chọn cách hiểu phù hợp.  

Theo nghĩa rộng, thuật ngữ SPTTTV đƣợc sử dụng để phản ánh tất cả 

những gì mà một TV đƣa ra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của NDT, bao hàm cả 

DVTTTV. Theo quan điểm đó, R.D. Stueart và B.B.Moran cho rằng: “Sản phẩm là 

phần phản chiếu toàn bộ các hoạt động của một thư viện” [135, tr.153]. 

C.H.Lovelock và C.B. Weiberg chỉ ra: “Sản phẩm là thuật ngữ phản ánh 

toàn bộ đầu ra của một tổ chức bao gồm: hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động” [dẫn 

lại 130, tr.45]. Trong khi đó, Y. Chirouze đƣa ra định nghĩa: “Sản phẩm là một tập 

hợp các yếu tố hữu hình và vô hình thực hiện chức năng mà người dùng tin mong 

muốn; sản phẩm có khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng” [dẫn lại 130, tr.45]. 

Cũng với nghĩa đó, P. Kotler, một nhà kinh tế học nổi tiếng trên thế giới đƣa 

ra các khái niệm sản phẩm hữu hình (tangible product), sản phẩm cốt lõi (core 

product) và sản phẩm theo nghĩa rộng (augmented product). Theo tác giả, sản phẩm 

hữu hình là cái mà ngƣời dùng (khách hàng) trực tiếp tiếp nhận. Ví dụ, đó là sách 
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hay một tài liệu dƣới dạng bất kỳ; Sản phẩm cốt lõi sẽ mang lại lợi ích thiết yếu cho 

ngƣời sử dụng/khách hàng. Ví dụ, đó là các thông tin đƣợc các cơ quan thông tin 

hay các thƣ viện cung cấp; Sản phẩm theo nghĩa rộng bao gồm các lợi ích mà ngƣời 

dùng/ khách hàng - những ngƣời đã mua một sản phẩm nào đó - nhận đƣợc. Ví dụ, 

đó là chất lƣợng và tính khách quan của thông tin mà một cơ quan tƣ liệu có uy tín 

cung cấp cho họ [dẫn lại 130, tr.45-46]. Các quan điểm trên cho thấy tính thống 

nhất về mục tiêu để đáp ứng nhu cầu NDT và tính hệ thống là những thuộc tính rất 

cần thiết và quan trọng của các SP&DVTTTV. 

Trên cơ sở sử dụng khái niệm sản phẩm của C.H. Lovelock và C.B. 

Weiberg, R.D. Savard đƣa ra các khái niệm về tuyến sản phẩm (line of products) và 

hạng sản phẩm (range of products) [130, tr.47]. 

Tuyến sản phẩm: là toàn bộ các sản phẩm (SP) đơn lẻ, có cùng chung một 

thuộc tính nào đó, và/hoặc có khả năng đáp ứng một loại nhu cầu nhất định. Ví dụ: 

đó là các loại tài liệu mà một cơ quan thông tin cung cấp: tài liệu chuyên khảo, tạp 

chí, phim ảnh, microfilm; tập hợp các loại tài liệu tạo thành kho tra cứu của TV; tập 

hợp các dịch vụ phục vụ một nhóm NDT, hoặc một mục đích khai thác sử dụng TT 

nào đó (ví dụ: để phục vụ sinh viên của một TVĐH). 

Hạng sản phẩm: là tập hợp các tuyến/gói SP do một TV hay cơ quan TT đƣa 

ra. Về ý nghĩa, hạng SP là sự thể hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi TV thông qua 

các hoạt động cụ thể của mình: TV phục vụ những loại hình hoạt động nào (nghiên 

cứu, đào tạo, quản lý, sản xuất, kinh doanh…) của những nhóm NDT nào, thì cũng 

đòi hỏi trên thực tế, TV sẽ phải đƣa ra các tuyến SP tƣơng ứng dành cho họ. 

Ngƣời dùng tin và những ngƣời làm công tác marketing thƣờng hiểu 

SP&DVTTTV theo nghĩa rộng để quả .  

Theo nghĩa hẹp, SPTTTV với DVTTTV là những thuật ngữ có nội hàm 

khác nhau, nhƣng gắn bó chặt chẽ với nhau và đều phản ánh kết quả của hoạt động 

TTTV. Khi tiến hành các hoạt động nghiệp vụ (ví dụ để thiết kế, khả

hệ giữ ), cán bộ thƣ viện (CBTV) thƣờng hiểu 

SP&DVTTTV theo nghĩa hẹp. Luận án tiếp cận SP&DVTTTV theo nghĩa hẹp, coi 

SPTTTV và DVTTTV là kết quả của hoạt động TTTV, bao gồm các phƣơng tiện và 
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phƣơng pháp đáp ứng nhu cầu tin của NDT. Theo hƣớng tiếp cận này, có thể xem 

xét các khái niệm SPTTTV và DVTTTV độc lập nhau, đồng thời có mối quan hệ 

tƣơng tác chặt chẽ với nhau. 

Sản phẩm thông tin - thƣ viện 

Định nghĩa 

Bách khoa thƣ về thƣ viện của TVQG Nga định nghĩa: “Sản phẩm thư viện là 

kết quả lao động của cán bộ thư viện chuyên nghiệp, được đưa ra cho người sử dụng 

để khai thác các nguồn thông tin, tài liệu” [145, tr.217]. Khía cạnh phản ánh một thuộc 

tính quan trọng trong định nghĩa này chính là: Sản phẩm thƣ viện  đƣợc tạo lập để có 

thể dành cho nhiều NDT cùng khai thác, nhằm đáp ứng nhu cầu TT của họ. 

Trong giáo trình “Sản phẩm và Dịch vụ TTTV”, tác giả Trần Mạnh Tuấn cho 

rằng “Sản phẩm thông tin thư viện là kết quả của quá trình xử lý thông tin, do một cá 

nhân/tập thể nào đó thực hiện nhằm thỏa mãn nhu cầu người dùng tin” [75, tr.21].  

Nhƣ vậy, mặc dù có những cách diễn đạt khác nhau, các định nghĩa trên đều 

đề cập đến hai khía cạnh của SPTTTV: là kết quả của quá trình xử lý TT; là công cụ 

để kiểm soát nguồn tin. Kế thừa quan điểm của các nghiên cứu trƣớc, tác giả luận 

án cho rằng: S - ết quả của quá trình xử lý thông tin 

để tạo ra công cụ, phương tiện đáp ứng nhu cầu quản lý, khai thác thông tin. 

SPTTTV có tính chất nổi bật là tồn tại hữu hình và có thể đƣợc bảo quản để 

sử dụng lâu dài, chính vì vậy việc chia sẻ SPTTTV là cần thiết và có thể. 

Các loại hình sản phẩm thông tin - thư viện 

SPTTTV là công cụ để kiểm soát thông tin, tài liệu với các mục đích, mức 

độ khác nhau, đƣợc phân chia theo nhiều tiêu chí và cách tiếp cận khác nhau. 

* Theo tính chất cũ - mới, đơn giản - phức tạp 

Ở đây, có thể liệt kê các sản phẩm theo trình tự từ cũ đến mới, từ đơn giản 

đến phức tạp là một trong số cách sắp xếp khá phổ biến trong các tài liệu hƣớng dẫn 

nghiệp vụ hay giảng dạy. 

* Theo tính chất/mức độ đáp ứng nhu cầu tin 

Một cách phân chia phổ biến hiện nay là dựa theo tính chất/mức độ đáp ứng 

nhu cầu tin, cách hệ thống hóa này dƣờng nhƣ tỏ ra thân thiện với NDT. Ngƣời khai 
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thác, sử dụng các SPTTTV thông thƣờng có 2 nhóm nhu cầu chủ yếu: Nhu cầu tra 

cứu (nhu cầu thông tin thƣ mục), tức là có thể giúp họ đƣa ra câu trả lời sơ bộ tài liệu 

đó có phù hợp với yêu cầu tin của mình tại thời điểm đó hay không; Nhu cầu về nội 

dung thông tin là nhu cầu đƣợc cung cấp nội dung TT, các dữ kiện, số liệu phù hợp.  

Luận án tiếp cận các SPTTV theo tính chất/mức độ đáp ứng nhu cầu của 

NDT. Theo đó, có thể phân chia các SPTTTV thành 2 nhóm lớn: 

- Các sản phẩm thông tin - thư viện đáp ứng nhu cầu tra cứu: Đây là các sản 

phẩm kết quả của quá trình biên mục, vì vậy có thể gọi chung nhóm này là các sản 

phẩm dạng thƣ mục, bao gồm: Hệ thống mục lục TV; Thƣ mục; CSDL thƣ mục 

(offline và online, phổ biến hiện nay là CSDL có thể khai thác trực tuyến thông qua 

mạng công cộng - Online Public Access Catalog - hay OPAC). NDT trên cơ sở những 

thông tin thƣ mục này sẽ đi đến quyết định có hay không truy cập đến tài liệu gốc. 

- Các sản phẩm thông tin - thư viện đáp ứng nhu cầu về nội dung thông tin: 

Hiện tại, các sản phẩm thuộc nhóm này bao gồm: CSDL toàn văn, Tổng quan, 

FAQ, Website TV. CSDL toàn văn là loại sản phẩm có khả năng cung cấp đầy đủ 

nội dung TT của tài liệu gốc. Hiện nay, các doanh nghiệp TT và xuất bản, cũng nhƣ 

nhiều TV đều đồng thời phát triển CSDL thƣ mục cùng với CSDL toàn văn.  

Tóm lại, các SPTTTV phổ biến tại các TVĐH hiện nay bao gồm: Thƣ mục, 

các CSDL (bao gồm CSDL thƣ mục, CSDL toàn văn), Website TV, các loại cẩm 

nang tra cứu trợ giúp NDT (dạng FAQ), Tổng quan. 

Dịch vụ thông tin - thƣ viện 

Định nghĩa 

Bách khoa thƣ về thƣ viện của TVQG Nga định nghĩa dịch vụ thƣ viện: “là 

các kết quả hoạt động cụ thể trong công tác phục vụ của thư viện bảo đảm cho 

người sử dụng truy cập các dữ liệu của thư viện và của các hệ thống thông tin khác 

(thông qua việc trao đổi giữa các thư viện, các kênh trao đổi thông tin từ xa) với 

mục đích đáp ứng và phát triển nhu cầu thông tin của họ” [145, tr.186]. Tác giả R. 

Prytherch đã đƣa ra định nghĩa: “Dịch vụ thông tin (information service) được cung 

cấp bởi hoặc dành cho một thư viện chuyên ngành để đáp ứng nhu cầu người dùng 
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tin” [125, tr.384]. Cũng tại nghiên cứu này, R. Prytherch coi “Dịch vụ thư viện 

(Library service) là phương tiện do thư viện cung cấp dành cho việc sử dụng sách 

và phổ biến thông tin” [125, tr.465]. Bách khoa toàn thƣ của Anh coi các DV dành 

cho NDT là chức năng thứ hai trong 2 chức năng chủ yếu của các TV. Các DV 

đƣợc triển khai là nhằm khai thác có hiệu quả các bộ sƣu tập TV để đáp ứng nhu 

cầu tin của NDT. Các DV chính dành cho ngƣời dùng bao gồm: cho mƣợn tài liệu, 

tham khảo và tìm tin, tìm tin hồi cố, phổ biến thông tin hiện tại [100]. 

Trong giáo trình “Sản phẩm và dịch vụ , tác giả Trần 

Mạnh Tuấn đƣa ra khái niệm: “Dịch vụ thông tin thư viện bao gồm những hoạt 

động nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin và trao đổi thông tin…” [75, tr.24-25]. 

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam, dịch vụ thƣ viện đƣợc định nghĩa là “Hình thức phục 

vụ của thư viện để đáp ứng nhu cầu cụ thể của người sử dụng thư viện” [72, tr.23]. 

 Nhƣ vậy, có thể hiểu DVTTTV là quá trình bao gồm các hoạt động khác 

nhau, có thể sử dụng các phƣơng tiện hay các SPTTTV để đáp ứng các loại nhu cầ

.  

Trong luận án, DVTTTV được hiểu là quá trình lao động mang tính chất 

chuyên môn nghiệp vụ, trong quá trình triển khai, có thể phải sử dụng một số 

SPTTTV hay DVTTTV khác hoặc một số trang thiết bị thông tin, cơ sở vật chất kỹ 

thuật, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của NDT.  

Dịch vụ là loại hình hoạt động luôn gắn chặt với ngƣời thực hiện nó. Trong 

lĩnh vực TTTV, mỗi DV cụ thể đều gắn với những nhóm chuyên gia khác nhau.  

DVTTTV có những thuộc tính đặc trƣng so với SPTTTV:  

Tính vô hình (intangibility). DV không tồn tại dƣới dạng vật chất cụ thể, 

không nhìn thấy đƣợc, không nắm bắt đƣợc hay nhận diện đƣợc bằng giác quan.  

Tính không đồng nhất (heterogeneity). DV gắn chặt với ngƣời cung cấp DV. 

Chất lƣợng của DV phụ thuộc chặt chẽ vào cá nhân ngƣời thực hiện DV (trình độ, 

kỹ năng,…).  

Tính không thể tách rời/chia cắt (inseparability).Thông thƣờng để thực hiện 

một DV, ngƣời cung cấp DV thƣờng phải tiến hành một số bƣớc hoặc thao tác đi 
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liền với nhau, không thể tách rời nhau để cung cấp đƣợc kết quả mà ngƣờ

DV mong muốn. 

Các loại hình dịch vụ thông tin - thư viện 

Tùy theo các dấu hiệu đƣợc lựa chọn làm cơ sở quá trình phân chia, có thể 

phân các nhóm DVTTTV khác nhau. 

* Theo tính chất/mức độ đáp ứng nhu cầu tin  

Sự phân nhóm DVTTTV cũng có thể đƣợc tiến hành trên cơ sở sự khác biệt 

về loại nhu cầu tin đƣợc đáp ứng, cụ thể: 

- Các DVTTTV đáp ứng nhu cầu cung cấp TT: Cung cấp tài liệu; Tra cứu 

thông tin; Hỏi đáp thông tin; Phổ biến TT hiện tại; Phổ biến TT chọn lọc. 

- Các DVTTTV đáp ứng nhu cầu trao đổi TT: Hoạt động nhóm tại TV; Hội 

nghị, Hội thảo, Triển lãm (HN,HT,TL); Trao đổi TT trên mạng. Các dịch vụ đáp 

ứng nhu cầu trao đổi TT nhằm tạo lập đƣợc một môi trƣờng (bao gồm cả môi 

trƣờng kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật…) mà trong đó, những ngƣời sử dụng dịch 

vụ có thể thực hiện việc trao đổi TT với nhau và ở đây, ngƣời triển khai dịch vụ 

không tạo lập nội dung TT đƣợc trao đổi. 

- Các DVTTTV đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, tƣ vấn TT: DV đào tạo năng lực TT; 

DV quản lý dữ liệu tham khảo; DV quản lý dữ liệu nghiên cứu; DV tƣ vấn TT. 

* Theo quy mô đáp ứng nhu cầu củ  

Có thể chia hai nhóm: 

- Các DVTTTV đƣợc triển khai chung cho mọi nhóm NDT, bao gồm: 

+ Các dịch vụ khai thác tài liệu truyền thống nhƣ: Mƣợn tài liệu; Phục vụ 

đọc tại chỗ; Dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu. 

+ Các dịch vụ khai thác các nguồn TT dạng số nhƣ: Khai thác các CSDL và 

nguồn TT lƣu giữ trên CD-ROM; Truy cập các nguồn TT trực tuyến. 

+ Dịch vụ phổ biến thông tin hiện tại (Current Awareness Service - CAS). 

- Các DVTTTV đáp ứng yêu cầu tin cá biệt, bao gồm: 

+ Tra cứu thông tin: Quá trình/chu trình đƣợc sử dụng để tìm kiếm, xác định, 

chọn lọ ợp từ một nguồn TT, tin dữ liệu nào đó.  
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+ Phổ biến thông tin chọn lọc (Selective Dissemination of Information - SDI). 

Loại DV này đƣợc thiết kế và triển khai trên cơ sở yêu cầu cá biệt, phù hợp với những 

điều kiện cụ thể mà NDT đƣa ra và ngƣời cung cấp DV chấp thuận. 

Luận án xem xét, khảo sát DVTTTV theo cách tiếp cận tính chất/mức độ đáp 

ứng nhu cầu NDT.  

Mối quan hệ giữa sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện 

Tuy có sự khác biệt khá rõ nét, SPTTTV và DVTTTV lại luôn gắn kết chặt 

chẽ và tƣơng tác với nhau, chuyển hóa cho nhau trong hoạt động TTTV. Tác giả J. 

Peppard chia sẻ với quan điểm đó qua ý kiến: “Để phát triển một cách toàn diện và 

có hiệu quả các sản phẩm và dịch vụ, cần nghiên cứu và nhận thức được đầy đủ 

mối quan hệ phức tạp giữa chúng cũng như nhận diện được môi trường tồn tại và 

phát triển rất đặc thù của sản phẩm và dịch vụ hiện nay” [121, tr.337].  

SP&DVTTTV là một phức thể bao hàm nhiều yếu tố cấu thành, đóng vai trò 

công cụ để thực hiện những mục tiêu của các cơ quan TTTV. Mỗi loại SP&DVTTTV 

có những ƣu thế riêng trong việc đáp ứng nhu cầu tin của những nhóm NDT khác 

nhau. Mục đích của việc tổ chức các SP&DVTTTV là để đáp ứng nhu cầu tin của 

NDT. Tuy nhiên mỗi loại SP&DVTTTV chỉ có thể đáp ứng một số loại nhu cầu cũng 

nhƣ một số nhóm NDT nhất định. Nhƣ vậy để đáp ứng đƣợc đầy đủ nhu cầu của 

NDT cần phải tổ chức đồng thời nhiều loại hình SP&DVTTTV khác nhau. 

SP&DVTTTV  thƣờng đƣợc tổ chức trên cơ sở kết hợp chặt chẽ và tƣơng tác 

với nhau. Tập hợp SP&DVTTTV thích hợp giúp cho con ngƣời ở mọi nơi vào mọi 

lúc đều có điều kiện để truy nhập và khai thác kho tàng tri thức của nhân loại, giúp 

mọi cá nhân, tổ chức có thể tìm đến với nhau và trao đổi TT một cách thuận tiện, 

nhanh chóng.  

Mối quan hệ phức tạp giữa các SP&DVTTTV còn ở chỗ có khi ngay tại một 

SP hay DV cụ thể lại đƣợc tạo nên bởi một số SP, DV khác, trong khi ở một tình 

huống khác, chính chúng lại đƣợc xem là bộ phận hợp thành của một SP, DV khác 

(ví dụ, sử dụng phổ biến thông tin chọn lọc nhƣ một DV cấu thành của DV tham 

khảo, tƣ vấn…). Mỗi SPTTTV đƣợc tạo lập là để sử dụng cho một mục đích cụ thể 
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mà bản thân việc sử dụng đó chính là quá trình triển khai một DVTTTV. Mỗi 

DVTTTV đƣợc triển khai là nhằm đạt đƣợc một kết quả xác định và trong nhiều 

trƣờng hợp, kết quả đó đƣợc thể hiện dƣới dạng một/ một số SPTTTV. Vì thế, trong 

quá trình đánh giá một SPTTTV hay DVTTTV nào đó, ngƣời ta lại quan tâm tới 

mối quan hệ kiểu chuyển hóa vai trò trên đây, tức là để đánh giá sản phẩm, ngƣời ta 

lại đi đánh giá liệu việc sử dụng nó có tốt, thuận tiện hay không. Trong trƣờng hợp 

khác, để đánh giá một DV, ngƣời ta lại quan tâm tới chất lƣợng của sản phẩm đƣợc 

cung cấ . 

Trong mối quan hệ giữa SPTTTV và DVTTTV có sự kết hợp chặt chẽ giữa 

cái mới và cái cũ, giữa truyền thống và hiện đại, giữa con ngƣời và công nghệ. Ví 

dụ, DV phổ biến TT hiện tại: Quá trình triển khai DV này bao gồm các hoạt động 

tìm kiếm, chọn lọc TT mới, có nội dung xác định trên cơ sở các CSDL cụ thể (đây 

là các SPTTTV đƣợc sử dụng dụng trong quá trình triển khai DV), sau đó, hệ thống 

hóa và định kỳ cung cấp đến NDT qua mạng TT (đây là CSVCKT đƣợc sử dụng để 

triển khai DV). Đồng thời các thông tin phản hồi từ NDT sau khi sử dụng DVTTTV 

sẽ là cơ sở để các TV điều chỉnh, hoàn thiện các SPTTTV. 

1.1.1.2. Hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện 

Khái niệm về hệ thống 

Lý thuyết hệ thống đƣợc khởi xƣớng từ đầu những năm 1940. Gắn với lĩnh 

vực nghiên cứu lý thuyết hệ thống là tên tuổi của nhà sinh vật học ngƣời Áo L. Von 

Bertalanffy với công trình nổi tiếng: “Lý thuyết hệ thống tổng quát: Cơ sở, sự phát 

triển và ứng dụng”. Khái niệm Hệ thống là một phức thể các phần tử có mối quan 

hệ tương tác với nhau mà ông đƣa ra đã đƣợc M. Norbert nhắc lại trong [117]; M.O. 

Olsson và một số tác giả khác nhắc lại trong [119]. Trong một nghiên cứu của mình, 

L. Rigaud cũng đã xác định rõ: “Liên kết giữa các phần tử của hệ thống có tầm 

quan trọng sống còn và tạo ra cho hệ thống các đặc trưng cụ thể... Các quan hệ 

giữa các phần tử trong hệ thống cũng rất đa dạng...” [57, tr.17-18]. 

Nhiều nhà khoa học của Việt Nam cũng dành sự quan tâm và có những đóng 

góp đặc biệ ới lý thuyết hệ thống: GS. Viện sĩ Nguyễn 
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Văn Hiệu, GS. Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, GS. Trần Đức Thảo... Mặc dù tiếp cận 

nghiên cứu hệ thống từ các lĩnh vực khác nhau, song các nhà khoa học đều cùng 

chung quan niệm: hệ thống là một tập hợp các phần tử hay các bộ phận khác nhau, 

giữa chúng có mối quan hệ tương tác với nhau, đảm bảo tính thống nhất nhằm đạt 

tới mục tiêu chung. Đây cũng là cách tiếp cận về hệ thố ử dụng 

trong luận án. 

Tính trồi là một trong các đặc tính căn bản của hệ thống. Tính trồi của hệ 

thống có thể đƣợc lý giải là mục tiêu, mục đích, tính hợp lý của sự hình thành nên 

hệ thống đó. Tính trồi phản ánh khả năng mới của hệ thống mà khi các phần tử 

đứng riêng rẽ thì không thể có đƣợc. Tính trồi ở đây đƣợc hiểu là đặc tính/ khả năng 

chỉ có thể có đƣợc ở hệ thống thông qua sự liên kết của các phần tử trong hệ thống. 

Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong lĩnh vực TTTV, có thể kể đến công trình 

nghiên cứu của L. Rigaud [57], A. Pinsonneault và K.L. Kreamer [124]... Ở nƣớc 

ta, các nhà khoa học nhƣ PGS.TS. Nguyễn Hữu Hùng, PGS.TS. Đoàn Phan Tân, 

TS. Tạ Bá Hƣng ... cũng dành sự quan tâm của mình trong việc nghiên cứu một số 

nội dung của hệ thống thông tin trong lĩnh vực khoa học TTTV [31], [34], [62]. 

Hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện 

Tiếp cận lý thuyết hệ thống, có thể đƣa ra khái niệm về hệ thống 

SP&DVTTTV nhƣ sau: Hệ thống SP&DVTTTV là tập hợp các SPTTTV và 

DVTTTV cụ thể, được liên kết với nhau, có quan hệ tương tác với nhau trong quá 

trình tạo lập và sử dụng, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tin của NDT. 

Trong luận án, hệ thống SP&DVTTTV đƣợc xem xét nhƣ là tập hợp các 

SPTTTV và DVTTTV có sự liên kết chặt chẽ, tƣơng tác với nhau và đƣợc sử dụng 

để đáp ứng nhu cầu các nhóm NDT. Sự liên kết giữa các SP&DVTTTV đƣợc thể 

hiện không chỉ ở việc sử dụng mà còn thể hiện cả ở quá trình tạo lập, chia sẻ các 

SP&DVTTTV (góc độ quản lý). 

Các thành tố cấu thành hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện 

Mỗi hệ thống SP&DVTTTV bao gồm một số thành tố xác định. Xem xét cấu 

trúc hệ thống SP&DVTTTV một cách toàn diện có thể tiếp cận dƣới hai góc độ: 

tiếp cận nội dung và tiếp cận quản lý. 
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* Tiếp cận nội dung 

Vận dụng khái niệm tuyến sản phẩm của R.D. Savard, có thể coi các thành tố 

cấu thành hệ thống SP&DVTTTV chính là các tuyến SPTTTV và tuyến DVTTTV 

đƣợc tạo lập và chia sẻ trên cơ sở nguồn lực thông tin cụ thể. Với quan niệm đó có 

thể xem xét thành phần nội dung của hệ thống bao gồm các thành tố sau: 

- Các tuyế - thư  

Dựa trên tính chất nhu cầu tin đƣợc đáp ứng, các tuyến SPTTTV bao gồm: 

+ Tuyến SPTTTV đáp ứng nhu cầu tra cứu: Thƣ mục; CSDL thƣ mục 

(online và offline). 

+ Tuyến SPTTTV đáp ứng nhu cầu về nội dung: CSDL toàn văn, Tổng quan, 

Câu hỏi thƣờng gặp (FAQ), Website thƣ viện. 

- Các tuyế -  

Dựa trên tính chất nhu cầu tin đƣợc đáp ứng, các tuyến DVTTTV bao gồm: 

+ Tuyến DVTTTV đáp ứng nhu cầu cung cấp TT: Cung cấp tài liệu; Tra cứu 

thông tin; Hỏi đáp thông tin; Phổ biến TT hiện tại; Phổ biến TT chọn lọc. 

+ Tuyến DVTTTV đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin: Hoạt động nhóm tại 

TV; Hội nghị, hội thảo, triển lãm; Trao đổi TT trên mạng. 

+ Tuyến DVTTTV đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, tƣ vấn TT: DV đào tạo năng lực 

thông tin; DV quản lý dữ liệu tham khảo; DV quản lý dữ liệu nghiên cứu; DV tƣ 

vấn thông tin. 

* Tiếp cận quản lý 

Hệ thống SP&DVTTTV chỉ có thể đƣợc thiết lập và vận hành khi có sự phối 

hợp giữa các bộ phận (cá nhân, tổ chức) tham dự việc tạo lập và điều hành sử dụng 

các SP&DVTTTV. Các phƣơng thức phối hợp khác nhau cũng ảnh hƣởng tới chất 

lƣợng, hiệu quả của hệ thống. 

Thành phần quản lý bao gồm các bộ phận tham gia xây dựng và điều hành 

hoạt động của hệ thống. Trong một cơ quan TTTV, các thành phần đó là các 

tổ/nhóm tham gia tạo lập SP&DVTTTV, các công cụ nhƣ tài liệu quy chuẩn, các 

quy định, tài liệu hƣớng dẫn, kiểm tra, đánh giá…. Trong hệ thống có nhiều cơ 
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quan/tổ chức tham gia, thành phần đó bao gồm chính các cơ quan/ tổ chức đó, liên 

kết với nhau theo một cơ chế xác định. 

Ngoài ra, có thể xem xét các yếu tố NLTT và NDT nhƣ những yếu tố hỗ trợ 

quan trọng nhất, trực tiếp nhất đối với việc tạo lập, khai thác hệ thống SP&DV 

TTTV. Có thể nói NLTT là cơ sở quan trọng để tạo lập các SP&DVTTTV. Nhu cầu 

tin và các đặc điểm của NDT cũng ảnh hƣởng trực tiếp tới việc tạo lập, cung cấp, 

khai thác SP&DVTTTV. Sự tiếp nhận thông tin phản hồi của NDT cũng là yếu tố 

quan trọng để điều chỉnh sự tồn tại và phát triển của hệ thống đó.  

Mối liên kết giữa các thành tố cấu thành hệ thống  

Sự liên kết giữa các thành tố cấu thành trực tiếp tạo nên tính trồi cho hệ 

thống đó. Tính chất liên kết giữa các thành tố kể trên cũng rất phong phú, đa dạng. 

Khảo sát, nghiên cứu mối liên kết giữa các thành tố cấu thành hệ thống SP&DV 

TTTV có thể nhận biết các dạng cơ bản sau đây: 

- Liên kết các SP&DVTTTV cùng loại: Ví dụ: liên kết giữa các CSDL thƣ 

mục: CSDL thƣ mục Báo cáo KQNC và CSDL thƣ mục Luận án khoa học, CSDL 

thƣ mục quốc gia về sách... Các CSDL này liên kết với nhau tạo nên Hệ thống 

CSDL thƣ mục phản ánh NTKHNS của quốc gia; Tƣơng tự, CSDL của các doanh 

nghiệp Elsevier, Thomson Reuters, Springer Link, Proquest...liên kết với nhau tạo 

thành hệ thống CSDL toàn văn nƣớc ngoài phản ánh nguồn tin KH&CN của thế 

giới. Sự liên kết giữa các SP&DVTTTV cùng loại dựa trên dạng quan hệ bổ sung 

lẫn nhau. Nhờ sự liên kết này, hệ thống đƣợc tạo lập bao quát một cách đầy đủ 

nguồn tin cần phản ánh – đây chính là tính trồi mà hệ thống đạt đƣợc. 

- Liên kết các SP&DVTTTV không cùng loại: Khác với trƣờng hợp nêu trên, 

sự liên kết các SP&DVTTTV không cùng loại thƣờng phức tạp hơn. Các biểu ghi 

trong CSDL thƣ mục về tài liệu đƣợc kết nối với các tệp dữ liệu toàn văn pdf các tài 

liệu đó tạo thành một loại CSDL toàn văn. Trong trƣờng hợp này, sự liên kết ở đây 

là một dạng liên kết dữ liệu [57, tr.18]. Hệ thống đƣợc tạo thành không mang đến 

hiệu quả là để có nhiều tài liệu hơn đƣợc bao quát, mà là cho phép truy cập tới toàn 

bộ nội dung tài liệu, chứ không chỉ dừng lại ở mức các thông tin thƣ mục: Nếu chỉ 

các tệp pdf thì không thực hiện đƣợc việc tìm kiếm qua các dấu hiệu thƣ mục; nếu 
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chỉ các biểu ghi thƣ mục thì không nhận đƣợc nội dung toàn văn của tài liệu - đây 

cũng chính là tính trồi mà hệ thống đạt đƣợc.  

Thông thƣờng, để triển khai một DVTTTV nào đó, đòi hỏi liên kết một số 

thành tố (trong quá trình triển khai dịch vụ, cần phải sử dụng một số sản phẩm hoặc 

một số phƣơng tiện, công cụ xác định...). Trong trƣờng hợp này, hệ thống đƣợc tạo 

nên thông qua sự liên kết logic giữa các thành tố. Mỗi hệ thống SP&DVTTTV đƣợc 

tạo thành dựa trên sự kết hợp của 2 dạng liên kết cơ bản nêu trên, tức là sự liên kết 

cùng loại và sự liên kết không cùng loại. 

Hệ thống SP&DVTTTV của TVĐH đƣợc hình thành qua sự liên kết giữa các 

thành tố nhằm đáp ứng các loại nhu cầu tin của các nhóm NDT của trƣờng ĐH. Để 

có thể đáp ứng nhu cầu tin của NDT trên một diện rộng cũng nhƣ để nâng cao hiệu 

quả tạo lập, khai thác các SP&DVTTTV, cần tới sự liên kết của các chủ thể hữu 

quan, cần tới sự liên kết các tuyến SP&DVTTTV của các TVĐH với nhau. Để thực 

hiện đƣợc điều đó một cách lâu dài, ổn định thì cần có một hệ thống cơ chế, chính 

sách đồng bộ, hợp lý, đƣợc thực thi một cách minh bạch, thống nhất.  

1.1.2. Mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện 

1.1.2.1. Khái niệm về mô hình 

Từ “mô hình” bắt nguồn từ chữ Latin “mô đun” có nghĩa là “biện pháp, 

khuôn mẫu, chuẩn mực”. Từ nhiều thế kỷ trƣớc Công nguyên, thuật ngữ này đƣợc 

sử dụng trong các tài liệu về kỹ thuật xây dựng. Ngày nay, thuật ngữ này đƣợc sử 

dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực hoạt động [104, tr.3]. 

Có thể hiểu một cách ngắn gọn: Một mô hình là hình ảnh đơn giản của đối 

tƣợng gốc - đối tƣợng đƣợc phản ánh. Hình ảnh đƣợc xây dựng cho đối tƣợng gốc 

dựa trên một số yếu tố (khía cạnh, thuộc tính) nổi bật (theo một cách tiếp cận nào 

đó) và mối liên kết giữa các yếu tố đó. Các nhà khoa học đều cho rằng các mô hình 

có vai trò vô cùng quan trọng trong nhiều lĩnh vực khoa học. Mô hình phản ánh các 

thuộc tính tƣơng đồng với một nhóm thuộc tính xác định của đối tƣợng gốc. Chính 

nhóm thuộc tính này của đối tƣợng gốc làm căn cứ để xây dựng mô hình. Một mô 

hình đƣợc con ngƣời tạo ra và sử dụng là để phục vụ nghiên cứu/khảo sát mà vì lý do 

nào đó, không thể trực tiếp thực hiện với đối tƣợng gốc. Theo hƣớng này, L. Rigaud 
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coi mô hình là hình ảnh chủ quan (về đối tượng gốc) nên nó phụ thuộc chặt chẽ vào 

người thiết lập nên mô hình... Mô hình là sự mô phỏng thực tiễn để giúp ta nhận biết 

về thực tiễn theo cách tiếp cận xác định [57, tr.47]. 

Ton Van Der Valk và các đồng nghiệp đã tổng kết các nghiên cứu của nhiều 

nhà khoa học về 2 thuộc tính quan trọng phản ánh bản chất và chức năng của một 

mô hình khoa học: “(i) Một mô hình khoa học luôn liên quan đến một mục tiêu 

(Duit & Glynn, 1996; Gilbert, 1991; Gilbert & Boulter, 1997) và được thiết kế cho 

một mục đích riêng (Bullock & Trombley, 1999); (ii) Một mô hình khoa học được 

xem như một công cụ nghiên cứu và công cụ này được sử dụng để có được thông tin 

về đối tượng mà bản thân nó khó có thể được quan sát hoặc xác định trực tiếp 

(Mayer, 1992)”. [96, tr.471]. 

Thuật ngữ tiếng Anh modeling (có thể coi tƣơng đƣơng với các thuật ngữ 

tiếng Việt là việc xây dựng mô hình và mô hình hóa) phản ánh hai nội dung: việc 

xây dựng và việc sử dụng mô hình [104, tr.26]. Mô hình đƣợc xây dựng là trực tiếp 

phục vụ cho việc nghiên cứu, khảo sát đối tƣợng gốc khi không thể thực hiện trực 

tiếp với đối tƣợng gốc. Nếu xem xét, khảo sát trong phạm vi các thuộc tính được 

lựa chọn, thì mô hình được xây dựng hoàn toàn có thể thay thế được đối tượng gốc 

[104, tr.26].  

N.N. Moiseev đã xác định có 4 cách thức để xây dựng một mô hình: (1) Trực 

tiếp dựa trên phán đoán. (2) Quan sát trực tiếp đối tƣợng gốc và nghiên cứu đối 

tƣợng đó. (3) Quá trình diễn giải khi mô hình mới đƣợc xem nhƣ một phần của một 

mô hình tổng quát hơn. (4) Quá trình quy nạp khi một mô hình mới là một sự tổng 

quát hóa mô hình “sơ cấp” [dẫn lại theo 104, tr.22].  

1.1.2.2. Mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại 

trường đại học 

Dựa theo phƣơng thức thức tạo lập và khai thác, tồn tại phổ biến các mô hình 

SP&DVTTTV sau: 

Mô hình phân tán 

Việc tạo lập, khai thác hệ thống SP&DVTTTV nếu đƣợc thực hiện đồng thời 

hay phối hợp trong phạm vi một số chủ thể độc lập theo những cách thức nhất định. 
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Các loại SP&DVTTTV trong hệ thống đƣợc quản trị, điều hành, khai thác theo một 

cơ chế nhất định để ngƣời dùng có thể sử dụng tại nhiều địa điểm khác nhau. 

Ƣu điểm: Có thể tạo lập, khai thác đƣợc hệ thống SP&DVTTTV quy mô lớn, 

đòi hỏi nhiều cá nhân, tổ chức tham gia; Tiết kiệm chi phí, tần suất sử dụng cao. 

Từ ƣu điểm trên, các hoạt động tạo lập, cung cấp, phổ biến TT ngày nay chủ 

yếu đƣợc tiến hành theo mô hình phân tán với sự hỗ trợ của CNTT - phƣơng thức 

giúp cho NDT có thể khai thác đƣợc các SP&DVTTTV tại mọi nơi, nhằm đáp ứng 

nhu cầu tin của NDT. Mạng thông tin toàn cầu Internet trở thành phƣơng tiện cơ 

bản nhất để triển khai hoạt động theo mô hình này. 

Nhƣợc điểm: Tính thống nhất, độ ổn định về chất lƣợng của hệ thống đƣợc tạo 

lập bị hạn chế, dễ trùng lặp; vấn đề an toàn, an ninh thông tin gặp nhiều khó khăn. 

Mô hình tập trung 

Việc tạo lập, khai thác các SP&DVTTTV trong hệ thống đƣợc thực hiện tập 

trung bởi một chủ thể. Việc sử dụng các SP&DVTTTV cũng dƣợc thực hiện tập 

trung ở một số vị trí xác định. 

Ƣu điểm: Do đƣợc tạo lập và kiểm soát tập trung nên chất lƣợng của hệ 

thống SP&DVTTTV cao, ổn định và tận dụng đƣợc nguồn lực TT tại chỗ. 

Nhƣợc điểm: Rất khó tạo đƣợc hệ thống có quy mô lớn, do đó rất khó để có 

số lƣợng NDT lớn khai thác trên phạm vi rộng, cũng nhƣ khả năng liên kết, chia sẻ 

nguồn lực TT bị hạn chế. 

Mô hình kết hợp  

Mô hình kết hợp phản ánh việc tạo lập, khai thác hệ thống SP&DVTTTV 

đƣợc tiến hành trên cơ sở phối hợp các mô hình trên, có sự phân chia chức năng, 

nhiệm vụ giữa chủ thể tham gia trong từng công đoạn cũng nhƣ trong toàn bộ các 

công đoạn.  

Ƣu điểm: Áp dụng tốt đối với hệ thống có tính phức tạp, tạo nên bởi sự kết 

hợp của nhiều công đoạn đòi hỏi trình độ tạo lập, triển khai khác nhau, với sự tham 

gia của nhiều nhóm ngƣời có trình độ chuyên môn khác nhau. 

Nhƣợc điểm: Khó áp dụng đại trà và luôn đòi hỏi phải đƣợc điều hành bởi 

Nhóm chuyên gia, gồm những ngƣời có trình độ cao. Nhóm chuyên gia có nhiệm 
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vụ bảo đảm việc phối hợp các chủ thể khác nhau với các chức năng khác nhau, cùng 

hƣớng tới mục tiêu chung. 

Nhìn chung, mô hình kết hợp phân tán và tập trung đang đƣợc ứng dụng phổ 

biến trong các hoạt động liên quan tới vấn đề tạo lập các hệ thống SP&DVTTTV 

lớn có cấu trúc phức tạp, liên quan tới việc quản lý việc truy cập TT, an ninh thông 

tin, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ bản quyền.  

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - 

thư viện 

1.1.3.1. Chính sách và môi trường xã hội 

Trong giai đoạn phát triển xã hội hiện nay, việc khai thác, sử dụng TT 

phục vụ mọi hoạt động trong đời sống xã hội đã trở thành nhu cầu và thói quen, 

từ đó thị trƣờng TT ngày càng đƣợc phát triển. Các yếu tố về chính sách và môi 

trƣờng xã hội ảnh hƣởng đến hệ thống SP&DVTTTV bao gồm: Chính sách TT 

Quốc gia, hành lang pháp lý, các thông lệ trong quan hệ quốc tế, ý thức thƣợng 

tôn pháp luật của mọi thành viên trong xã hội; quy mô thị trƣờng; sức mua và tập 

quán (ý thức) chi trả đối với SP&DVTTTV ở NDT. Trong trƣờng ĐH, nhu cầu 

khai thác và sử dụng TT luôn là thiết yếu để phục vụ hoạt động NCĐT. Xu thế 

toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đã trực tiếp ảnh hƣởng đến hệ thống 

SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH.  

1.1.3.2. Yếu tố con người 

* Cán bộ thư viện 

Đội ngũ CBTV là ngƣời trực tiếp tham gia vào việc tạo lập, quản lý, tổ chức 

khai thác hệ thống SP&DVTTTV, bởi vậy họ là ngƣời có ảnh hƣởng quyết định đến 

hệ thống này ở mọi phƣơng diện nêu trên. Để nâng cao chất lƣợng của hệ thống 

SP&DVTTV, đòi hỏi ngƣời CBTV phải có năng lực về trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ TTTV, trình độ về ngoại ngữ, tin học, trình độ KTTT nói chung. Trong đó cần 

phải có sự hiểu biết sâu sắc và toàn diện về lĩnh vực khoa học mà mình phục vụ, 

bao gồm: sự phân bố các nguồn TT, đội ngũ chuyên gia, các tổ chức NCĐT thuộc 
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ngành/lĩnh vực đó. Đồng thời cần phải có khả năng làm việc nhóm, khả năng giao 

tiếp với NDT và xử lý thông tin phản hồi một cách có hiệu quả. 

* Người dùng tin và nhu cầu tin 

Hệ thống SP&DVTTTV đƣợc tạo lập cần phải phù hợp với nhiều khía cạnh 

khác nhau ở NDT. Một lợi thế rất quan trọng là NDT tại trƣờng ĐH có trình độ tri 

thức về các lĩnh vực KH&CN, trình độ về KTTT ở mức cao so với mặt bằng chung 

trong xã hội. Việc xác định đƣợc nhu cầu tin của các nhóm NDT trong trƣờng ĐH 

đƣợc thực hiện dựa trên nhiệm vụ và lĩnh vực NCĐT. Vì thế TVĐH có nhiều thuận 

lợi để tạo nên các tuyến SP&DVTTTV định hƣớng theo NDT. Điều đó cũng có 

nghĩa, nhu cầu của NDT là yếu tố quyết định tới việc tạo lập và cung cấp hệ thống 

SP&DVTTTV của các TVĐH. Ngoài ảnh hƣởng trực tiếp từ nhu cầu tin, thì các đặc 

điểm riêng của NDT nhƣ điều kiện, khả năng, tập quán, thói quen khai thác TT cũng 

có những tác động quan trọng đến sự hình thành và phát triển hệ thống. 

1.1.3.3. Nguồn lực thông tin 

NLTT là nền tảng để tạo lập các SP&DVTTTV nhằm đáp ứng nhu cầu của 

NDT. Vấn đề này, cũng đã đƣợc M. Breeding đề cập khi đƣa ra khái niệm nền tảng 

dịch vụ thư viện (library service platform) [91, tr.6]. Tác giả cho rằng mỗi hệ thống 

SP&DVTTTV đều đƣợc phát triển trên một nền tảng xác định. Ngày nay, các 

TVĐH có thể triển khai hoạt động trên nền tảng các nguồn tin có chất lƣợng cao, có 

trữ lƣợng lớn, dạng thức trực tuyến, đƣợc hình thành từ mọi nơi trên thế giới. Chính 

nền tảng này đã làm xuất hiện các thế hệ SP&DVTTTV hiện đại, tạo điều kiện cho 

NDT khai thác thuận lợi.  

1.1.3.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng thông tin 

Cơ sở vật chất kỹ thuật (CSVCKT) là yếu tố quan trọng, ảnh hƣởng trực tiếp 

đến hệ thống SP&DVTTTV. Ở đây, CSVCKT bao gồm: CSHTTT, trụ sở TV và 

các trang thiết bị kỹ thuật trực tiếp đƣợc sử dụng trong quá trình tạo lập và khai thác 

hệ thống SP&DVTTTV. Các yếu tố này đã làm thay đổi tận gốc rễ hoạt động của 

các TVĐH nói chung, đã tạo ra các xu hƣớng mới trong tổ chức và hoạt động của 

các TVĐH [128], [129]. Đặc biệt, từ năm 2007, công nghệ điện toán đám mây 
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(Cloud Computing) đƣợc xem là một giải pháp đồng bộ, có nhiều ƣu điểm vƣợt trội 

để phát triển các loại hình SP&DVTTTV tại các TVĐH [32]. 

1.1.4. Các tiêu chí đánh giá hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện 

Hệ thống SP&DVTTTV đƣợc đánh giá qua các khía cạnh: đánh giá các đơn 

vị cấu thành hệ thống; đánh giá mối liên kết giữa các thành tố cấu thành hệ thống và 

đánh giá mức độ đạt đƣợc mục tiêu của hệ thống.  

1.1.4.1. Đánh giá các thành tố cấu thành hệ thống 

* Tiêu chí đánh giá sản phẩm thông tin - thư viện 

Việc đánh giá các SPTTTV dựa vào các tiêu chí cơ bản sau đây: 

- Tính đầy đủ của nguồn tin được bao quát 

Mỗi SPTTTV có chức năng đáp ứng một nhu cầu/dạng nhu cầu tin cụ thể và 

đƣợc hình thành trên cơ sở một nguồn tin tƣơng ứng. Độ tin cậy về kết quả mà 

chúng đạt đƣợc một phần quan trọng phụ thuộc vào mức độ đầy đủ của nguồn tin 

mà chúng đã bao quát, đây là một trong các tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh 

giá chất lƣợng các SPTTTV. Các phƣơng pháp, cơ sở để xác định tính đầy đủ của 

nguồn tin đƣợc bao quát đối với mỗi SPTTTV bao gồm: 

+ Xác định các nguồn tài liệu của quốc tế và quốc gia có uy tín về lĩnh vực, 

phạm vi ngành khoa học cần khai thác. 

+ Đối chiếu, kiểm tra nguồn tin đƣợc bao quát để tạo lập các SPTTTV đó có 

bao quát hết các nguồn tài liệu trong nƣớc và quốc tế có uy tín về lĩnh vực, phạm vi 

ngành khoa học đã đƣợc xác định hay không? 

- Mức độ cập nhật của nguồn tin 

Nguồn tin luôn thay đổi, thậm chí với một gia tốc rất cao và theo rất nhiều 

cách thức khác nhau. Bên cạnh đó, nhu cầu TT của NDT cũng luôn thay đổi, vì vậy 

mà việc cập nhật TT trong các SPTTTV trở nên khó khăn, phức tạp hơn, dù rằng 

các công cụ hỗ trợ cho quá trình cập nhật TT cũng rất mạnh mẽ và sắc bén hơn so 

với trƣớc đây. Việc cập nhật TT ở đây bao gồm 2 nội dung: cập nhật đƣợc sự thay 

đổi nguồn tin và cập nhật sự thay đổi nhu cầu TT của NDT. Các phƣơng pháp 

chung để xác định mức độ cập nhật TT của SPTTTV bao gồm: 
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+ Các SPTTTV phản ánh đƣợc kịp thời, đầy đủ các TT mới. 

+ Các SPTTTV có khả năng đáp ứng đƣợc loại nhu cầu TT mới. 

- Chất lượng của quá trình xử lý thông tin 

Có thể thấy một sản phẩm chất lƣợng cao sẽ chỉ đƣợc tạo nên thông qua một 

quá trình xử lý TT có chất lƣợng tốt, tin cậy. Một quá trình xử lý TT tốt sẽ đƣợc thể 

hiện qua hệ thống nguyên tắc xử lý TT đảm bảo tính chuẩn hóa thống nhất, tính hệ 

thống và một đội ngũ những ngƣời xử lý có đủ điều kiện về trình độ, kỹ năng cũng 

nhƣ các công cụ thiết yếu phục vụ cho quá trình xử lý TT. Các phƣơng pháp chung 

xác định chất lƣợng của quá trình xử lý TT gồm:  

+ Quá trình xử lý TT đƣợc tiến hành theo tiêu chuẩn/quy trình/... chung đã 

đƣợc xây dựng thống nhất. 

+ Công cụ đƣợc sử dụng trong quá trình xử lý TT là tin cậy, ổn định. 

+ Ngƣời thực hiện xử lý TT có trình độ và kỹ năng nghiệp vụ TTTV, có sự 

hiểu biết tối thiểu về lĩnh vực mà đối tƣợng xử lý TT đề cập tới. 

+ Kết quả của quá trình xử lý TT phản ánh chính xác đối tƣợng đƣợc xử lý. 

- Khả năng đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, liên kết các nguồn thông tin 

Một SPTTTV có chất lƣợng cao phải trở thành các công cụ, phƣơng tiện 

thỏa mãn nhiều mục đích khai thác khác nhau, đáp ứng đƣợc nhiều loại nhu cầu tin 

đa dạng, phù hợp với thói quen và tập quán tìm kiếm của nhiều nhóm NDT. Chính 

vì thế khả năng tìm kiếm TT trở thành một trong số các tiêu chí đánh giá chất lƣợng 

SPTTTV. Tiêu chí này đƣợc thể hiện qua các dấu hiệu sau:  

+ Các SPTTTV đƣợc tạo lập phù hợp với mọi dạng thức, thói quen, tập quán 

khai thác, sử dụng của NDT. 

+ Các SPTTTV đƣợc cung cấp cho NDT khả năng truy cập đến nguồn tin và 

các SP&DVTTTV có liên quan. 

* Tiêu chí đánh giá dịch vụ thông tin - thư viện 

Tƣơng tự nhƣ đối với các loại dịch vụ khác, DVTTTV đƣợc đánh giá dựa 

trên 3 tiêu chí cơ bản: Hiệu quả; Hiệu quả chi phí và Lợi ích chi phí [112, tr.31-32]. 

- Hiệu quả (Effectiveness): Để xác định hiệu quả của DVTTTV, cần phải trả 

lời cho câu hỏi DVTTTV đƣợc triển khai có đạt đƣợc mục đích của TV đề ra hay 

không? tức là có đáp ứng đƣợc nhu cầu NDT và yêu cầu của TV hay không? 
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Phƣơng pháp để xác định hiệu quả của DVTTTV:  

+ Dựa vào giá trị của tham số E, là giá trị xác định mức độ đáp ứng nhu cầu 

tin để trả lời câu hỏi DVTTTV có đáp ứng đƣợc nhu cầu NDT hay không. 

Công thức tính giá trị E là: E= n/N (%)   

Trong đó, n: số NDT đƣa ra đánh giá DVTTTV đáp ứng yêu cầu; N: tổng số 

NDT điều tra đƣa ra ý kiến phản hồi [26,tr.37]. 

Có 4 mức đánh giá tƣơng ứng với các giá trị của E: 

(i) E < 25%   :  Không đáp ứng nhu cầu. 

(ii) 25 % ≤ E < 45% :  Đáp ứng một phần nhu cầu. 

(iii) 45% ≤ E < 75% :  Đáp ứng nhu cầu ở mức tốt. 

(iv) E ≥ 75%   :  Đáp ứng nhu cầu ở mức rất tốt. 

+ Dựa vào phƣơng thức triển khai để xác định TVĐH tạo lập đƣợc DVTTTV 

có chất lƣợng cao, có tính ổn định và khả năng chia sẻ giữa các TVĐH - đây luôn là 

một mục đích quan trọng cần đạt tới đối với các TVĐH. 

- Hiệu quả chi phí (Cost- Effectiveness): Dùng để trả lời cho câu hỏi 

DVTTTV có đƣợc triển khai với chi phí tiết kiệm nhất hay không? 

Phƣơng pháp để xác định hiệu quả chi phí của DVTTTV phụ thuộc vào việc 

khảo sát, phân tích nhiều khía cạnh khác nhau: 

+ Dịch vụ có tận dụng đƣợc kết quả của các DVTTTV khác có liên quan? 

+ Dịch vụ có sử dụng hợp lý các nguồn lực (bao gồm nguồn tin, CSVCKT, 

nguồn nhân lực…) hiện có để triển khai DVTTTV? 

+ Dịch vụ có đƣợc nhiều NDT khai thác hay không? 

+ Dịch vụ có tận dụng, thu hút đƣợc các nguồn lực từ bên ngoài (out-

sourcing) để triển khai hay không? 

- Lợi ích chi phí (Cost-Benefit): Trả lời câu hỏi DVTTTV có mang lại lợi ích 

ở mức cao nhất hay không? Các lợi ích từ nhiều phía mà DVTTTV mang lại là 

phong phú, đa dạng. Các phƣơng pháp nghiên cứu để xác định lợi ích của DVTTTV 

là một nội dung lớn, phức tạp trong kinh tế học và các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
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Bên cạnh đó, các TVĐH thuộc trong khu vực phi lợi nhuận (non-profit), vì vậy việc 

xác định và đo đếm đầy đủ các lợi ích mà DVTTTV mang lại càng phức tạp hơn, 

bởi không dễ dàng nhận diện và đánh giá đƣợc đầy đủ mọi lợi ích mang tính chất xã 

hội, liên quan tới thông tin, tri thức. Theo đó, cần quan tâm tới đánh giá lợi ích đối 

với NDT và đối với TVĐH mà DVTTTV mang lại, gồm: 

Lợi ích đối với NDT đó là DVTTTV giúp họ nâng cao đƣợc năng lực TT, để 

có thể khai thác có hiệu quả TT trong xã hội hiện nay phục vụ quyền lợi của mình. 

Lợi ích đối với TVĐH là để cho TVĐH triển khai các hoạt động TTTV của 

mình phù hợp với xu hƣớng phát triển chung trên thế giới.  

Phƣơng pháp để xác định lợi ích của DVTTTV:  

+ Xác định các nội dung cụ thể của DVTTTV trong việc đào tạo nâng cao 

năng lực TT cho NDT. 

+ Xác định DVTTTV hiện đại, đang đƣợc phổ biến tại các TVĐH tiên tiến 

trên thế giới, có đƣợc các TV triển khai áp dụng để phù hợp với xu thế hội nhập.  

Ngoài ra, để đánh giá DVTTTV, ngƣời ta còn dựa vào việc đánh giá chất lƣợng 

chất lƣợng các SP đƣợc tạo ra qua quá trình thực hiện DV để cung cấp cho NDT; chất 

lƣợng của các phƣơng tiện, các hoạt động thực hiện việc trao đổi thông tin (ví dụ độ an 

toàn, tốc độ và dung lƣợng đƣờng truyền đối với các DV trao đổi thông tin…). 

1.1.4.2. Đánh giá hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện 

* Đánh giá mối liên kết của các thành tố cấu thành hệ thống 

ữa các SPTTTV và DVTTTV trong hệ thống bao gồm mố

&DVTTTV cùng loại và các SP&DVTTTV không cùng loại. 

Đánh giá sự liên kết dựa trên mối quan hệ cùng loại chủ yếu dựa trên khả năng bổ 

sung (mở rộng) giữa chúng với nhau. Đánh giá mối liên kết các SP&DVTTTV 

không cùng loại dựa trên sự phân tích các mối quan hệ sau: 

- Mối quan hệ thay thế, chuyển đổi vai trò lẫn nhau: Trong nhiều trƣờng 

hợp, để cùng đáp ứng một loại nhu cầu xác định thì tùy thuộc vào điều kiện, khả 

năng và yêu cầu của NDT mà có thể cần phải triển khai các SP&DVTTTV khác 
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nhau. Trong không ít trƣờng hợp, để đánh giá một SPTTTV nào đó, ngƣời ta lại 

quan tâm tới việc đánh giá việc sử dụng nó để triển khai các DVTTTV có tốt, thuận 

tiện hay không và ngƣợc lại, để đánh giá một DVTTTV ngƣời ta lại quan tâm tới 

chất lƣợng của SPTTTV đƣợc cung cấp qua DV đó. Điều này thể hiện mối quan hệ 

thay thế lẫn nhau giữa các SP&DVTTTV.  

- Mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau: Giữa các thành tố cấu thành hệ thống 

SP& DVTTTV là rất đa dạng và phổ biến. Việc đánh giá ở đây tập trung phân tích 

mức độ phát triển đồng bộ, hài hòa hệ thống SP&DVTTTV.  

- Mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau: Loại quan hệ phổ biến khác là các 

SP&DVTTTV có mối quan hệ tƣơng hỗ lẫn nhau để hệ thống đó đạt đƣợc mục 

đích đề ra. Trên thực tế, bất kỳ SPTTTV hay DVTTTV độc lập nào khó có thể 

đáp ứng đƣợc nhu cầu của NDT một cách đầy đủ. Vì thế, trong một hệ thống 

SP&DVTTTV, thƣờng tồn tại các thành tố, mà kết quả khai thác sử dụng chúng 

sẽ hỗ trợ nhau để cùng đáp ứng đƣợc nhu cầu NDT. Ví dụ hệ thống 

SP&DVTTTV hỗ trợ nghiên cứu bao gồm 2 nhóm chính là: các SP&DVTTTV 

đáp ứng nhu cầu quản lý dữ liệu  tham khảo (QLDLTK) và các SP&DVTTTV hỗ 

trợ quản lý dữ liệu nghiên cứu (QLDLNC). Nhóm hỗ trợ QLDLTK có mục đích 

xác định các tài liệu (kết quả đã có) nào đã đƣợc sử dụng để tạo nên tài liệu (kết 

quả mới) cụ thể. Nhóm hỗ trợ QLDLNC có mục đích chính là tích hợp đƣợc tài 

liệu này vào hệ thống các nguồn tin hiện có. Phân tích các mối quan hệ nêu trên 

để đánh giá hệ thống tức là xác định đƣợc kết quả mà sự liên kết dựa trên các 

mối quan hệ đó mang lại. 

* Đánh giá mức độ đạt được mục tiêu của hệ thống 

Mức độ đạt đƣợc mục tiêu của hệ thống đƣợc thể hiện qua mức độ đáp ứng 

nhu cầu tin của hệ thống SP&DVTTV. 

Để đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu tin của hệ thống SP&DVTTTV, ngƣời 

ta dựa trên giá trị của E, qua việc thống kê ý kiến đánh giá của NDT đối với các 

thành tố cấu thành hệ thống.  
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Xác định các ngƣỡng đánh giá hệ thống SP&DVTTTV: Việc đánh giá mức 

độ đạt đƣợc mục tiêu của hệ thống SP&DVTTTV dựa trên mức độ đáp ứng của tỷ 

lệ của các phần tử cấu thành hệ thống đó. Các trƣờng hợp cụ thể nhƣ sau: 

(i) Nếu có trên 50% số phần tử cấu thành hệ thống cùng nhận một mức giá trị 

E, thì hệ thống đó cũng nhận cùng mức đánh giá tƣơng ứng với giá trị đó của E. 

(ii) Nếu có trên 50% số phần tử cấu thành hệ thống nhận giá trị E thuộc các mức 

không liền kề nhau, thì hệ thống đó nhận đánh giá ở mức trung gian giữa chúng. 

(iii) Nếu có trên 50% số phần tử cấu thành hệ thống nhận giá trị E thuộc các 

mức đáp ứng tốt và đáp ứng rất tốt, thì hệ thống đó nhận giá trị đáp ứng ở mức tốt. 

(iv) Nếu có trên 50% số phần tử cấu thành hệ thống nhận giá trị E thuộc các 

mức đáp ứng một phần và đáp ứng tốt, thì hệ thống đó nhận giá trị đáp ứng một phần. 

(v) Nếu có trên 50% số phần tử cấu thành hệ thống nhận giá trị E thuộc các 

mức không đáp ứng và đáp ứng một phần, thì hệ thống đó nhận giá trị ở mức không 

đáp ứng nhu cầu. 

Trong Luận án, việc xác định mức độ đạt đƣợc mục tiêu của hệ thống 

SP&DVTTTV dựa trên cơ sở tổng hợp các giá trị tham số E đối với các thành tố 

cấu thành tƣơng ứng với các trƣờng hợp nêu trên. 

1.2. Hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại trường đại học 

1.2.1. Đặc điểm 

Hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH là tập hợp các SPTTTV và 

DVTTTV cụ thể, đƣợc liên kết với nhau, có quan hệ hữu cơ, tƣơng tác với nhau 

trong quá trình tạo lập và sử dụng, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tin của các 

nhóm NDT trong các trƣờng ĐH. Hệ thống SP&DVTTTV có thể tồn tại trong phạm 

vi một trƣờng ĐH, với sự liên kết và tƣơng tác giữa các tuyến SPTTTV và tuyến 

DVTTTV nhằm đáp ứng nhu cầu tin của các nhóm NDT trong trƣờng, đồng thời 

cũng có thể tồn tại trong phạm vi một nhóm trƣờng trên một địa bàn nhất định trong 

điều kiện cho phép. 

Sự liên kết các SP&DVTTTV cụ thể để đạt đƣợc mục tiêu đáp ứng nhu 

cầu của NDT, tạo nên tính trồi cho hệ thống. Tùy vào các tình huống cụ thể để 
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có thể nhận diện đƣợc tính trồi của hệ thống. Nếu nhƣ với mục đích để kiểm soát 

đƣợc đầy đủ nguồn tin khoa học nội sinh của trƣờng đại học, hệ thống cần đảm 

bảo sự liên kết các CSDL thƣ mục phản ánh: luận án, luận văn khoa học; kết quả 

thực hiện các đề tài nhiệm vụ nghiên cứu; kỷ yếu/báo cáo khoa học, tạp chí khoa 

học... của trƣờng đại học. Ở đây, nếu thiếu sự liên kết của bất kỳ CSDL thƣ mục 

phản ánh bộ phận nào của NTKHNS trƣờng đại học thì tính trồi của hệ thống 

cũng không thể có đƣợc. Do đó, trên cơ sở xác định rõ mục tiêu cần đạt tới, 

nhiệm vụ của ngƣời thiết kế hệ thống là xác định các SP&DVTTTV nào cần liên 

kết lại với nhau.  

Do đặc thù đào tạo nghề bậc cao của các trƣờng ĐH, chƣơng trình đào tạo 

của trƣờng luôn đƣợc đổi mới, hiện đại hoá. Nhu cầu tin của NDT luôn biến đổi, 

đồng thờ ợc cập nhật. Để kết nối có hiệu quả

TT hiện đại, phong phú với nhu cầu tin luôn biến động củ ờng ĐH, 

hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH có những điểm đặc thù so với các hệ thống 

SP&DVTTTV khác, đặc biệt với hệ thống thƣ viện công cộng. 

1.2.1.1. Sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện hiện đại ngày càng phổ biến 

Đây là một đặc điểm khá rõ nét tại các TVĐH tiên tiến trên thế giới hiện 

nay. Các công trình nghiên cứu Truy cập mở, các nguồn mở và thƣ viện số của 

M. Krishnamurthy [111,tr.49-51], các tổng quan của ACRL về xu thế phát triển 

của TVĐH trên thế giới [128],[129] đều có chung nhận định: Dạng thức tồn tại 

phổ biến của SP&DVTTTV hiện nay là trực tuyến, phát triển theo mô hình truy 

cập mở. Các loại nguồn tin KH&CN đƣợc chú trọng phát triển lâu dài tại TVĐH 

là học liệu, nguồn tài liệu xám, NTKHNS, SP&DVTTTV đƣợc mua từ các doanh 

nghiệp TT và xuất bản lớn trên thế giới. Ngay ở Việt Nam, nơi mà điều kiện 

kinh tế còn nhiều khó khăn, song nhiều TVĐH, đặc biệt là các ĐHQG, ĐH vùng, 

các trƣờng ĐH thuộc diện trọng điểm quốc gia đều có khả năng cung cấp cho 

NDT quyền truy cập tới các nguồn tin KH&CN trực tuyến, lớn của nƣớc ngoài.  

Điều này cũng rất phù hợp với nhu cầu, điều kiện, đào tạo theo phƣơng thức tín 

chỉ, hình thức đào tạo E-learning, đào tạo từ xa. 
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1.2.1.2. Nhu cầu và khả năng liên kết, chia sẻ sản phẩm và dịch vụ thông tin 

- thư viện cao 

Hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH gồm các SP&DVTTTV đƣợc tạo lập 

ngay tại TVĐH và đƣợc tiếp nhận từ bên ngoài (đƣợc trao đổi, mua từ cơ quan TTTV 

khác ở trong nƣớc và nƣớc ngoài). Hiện nay, các SP&DVTTTV do các cơ quan 

thông tin và xuất bản lớn trên thế giới tạo lập theo công nghệ tiên tiến, có khối lƣợng 

lớn,  đang đƣợc các TVĐH quan tâm bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác nguồn 

tin KH&CN tại trƣờng ĐH. Điều đó cho thấy, mỗi hệ thống SP&DVTTTV đƣợc tạo 

nên thƣờng là dựa trên sự liên kết các thành tố cấu thành đƣợc tạo lập từ nhiều nơi, 

bởi nhiều chủ thể khác nhau. Chính vì thế, các SP&DVTTTV (những thành tố cấu 

thành) đƣợc tạo lập tại các TVĐH cần phải đƣợc phát triển theo xu hƣớng phù hợp 

lẫn nhau, phù hợp với các chuẩn mực phổ biến trên thế giới. Sự liên kết, hội nhập với 

các nguồn TTKH&CN với nƣớc ngoài chính là một công cụ quan trọng duy trì và 

phản ánh sự liên kết, hội nhập quốc tế về KH&CN bởi đây chính là “… quá trình 

phát triển KH&CN quốc gia và tích hợp để trở thành bộ phận cấu thành tích cực của 

hệ thống KH&CN quốc tế với thể chế được thống nhất, đảm bảo lợi ích lâu dài cho 

các quốc gia và các cộng đồng khoa học” [21, tr. 108]. 

Tại mỗi TVĐH, sự liên kết các SP&DVTTTV hình thành nên hệ thống để 

đáp ứng nhu cầu NDT hết sức đa dạng và rất linh hoạt. Mỗi sản phẩm hay dịch vụ 

TTTV có thể xuất hiện trong nhiều tuyến khác nhau (có thể đƣợc xem là một hệ 

thống con); trong mỗi tuyến thì vai trò của chính sản phẩm hay dịch vụ đó cũng lại 

khác biệt nhau. Hơn nữa, vai trò của mỗi tuyến trong hệ thống SP&DVTTTV mà 

TVĐH cung cấp đến các nhóm NDT khác nhau cũng có sự khác biệt nhau: Ví dụ, 

để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên thì tuyến SP&DV về nguồn học liệu có 

vai trò rất quan trọng, trong khi để đáp ứng nhu cầu của CBNC, GD, NCS thì 

tuyến SP&DV liên quan tới việc kiểm soát và truy cập các nguồn tin KH&CN ở 

trong và ngoài nƣớc lại có vai trò rất quan trọng … Hơn nữa, những kiểu liên kết 

linh hoạt và đa dạng trên lại thay đổi theo thời gian và không gian... Điều đó cho 

thấy tính phức tạp của hoạt động thông tin đặt ra yêu cầu rất cao về tính linh hoạt 
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của các cơ quan TTTV trong quá trình tạo lập và cung cấp hệ thống 

SP&DVTTTV. 

Sự liên kết giữa các phần tử cấu thành hệ thống SP&DVTTTV đƣợc diễn ra 

theo các tình huống: 

- Liên kết các SP&DVTTTV cùng loại để mở rộng hệ thống hiện có về quy mô. 

- Liên kết các SP& ả năng tƣơng hỗ với nhau 

để hệ thống đạt đƣợc mục tiêu mới trong việc đáp ứng nhu cầu NDT.  

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu NDT, các TVĐH còn thực hiện việc tích hợp 

các SP&DVTTTV cấu thành từ các hệ thống đã có, để tạo nên một hệ thống xác 

định. Việc thiết lập đƣợc hệ thống SP&DVTTTV thông qua sự liên kết, tích hợp các 

hệ thống đã nâng cao khả năng phát triển trên thị trƣờng của các SP&DVTTTV.  

Hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH là tập hợp các SP&DVTTTV cụ 

thể, đƣợc liên kết với nhau, có quan hệ hữu cơ, tƣơng tác với nhau trong quá trình tạo 

lập và sử dụng, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tin của các nhóm NDT. 

Hệ thống SP&DVTTTV có thể tồn tại trong phạm vi một trƣờng ĐH, với sự 

liên kết và tƣơng tác giữa các tuyến SP&DVTTTV nhằm đáp ứng nhu cầu tin của 

các nhóm NDT trong trƣờng, đồng thời cũng có thể tồn tại trong phạm vi một nhóm 

trƣờng trên một địa bàn nhất định trong điều kiện cho phép. 

1.2.1.3. Hướng tới đáp ứng những nhu cầu tin đặc thù gắn với chương trình 

đào tạo  

GDĐH có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu 

cầu xã hội. Do đặc thù đào tạo nghề bậc cao của các trƣờng ĐH và yêu cầu không 

ngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo, chƣơng trình đào tạo của trƣờng luôn đƣợc 

đổi mới, hiện đại hoá. Nhu cầu tin của 

, hệ thống 

SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH có những điểm đặc thù so với các hệ thống 

SP&DVTTTV khác, đặc biệt với hệ thống thƣ viện công cộng. Đây là điểm khác 
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biệt quan trọng của các TVĐH. Ngoài việc đáp ứng các nhu cầu kiểm soát, quản 

lý, khai thác TT, nhu cầu tra cứu, kiểm định xuất xứ, thống kê trích dẫn luôn đƣợc 

đặt ra để đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ, đáp ứng các nhiệm vụ đánh giá, xếp hạng, thống kê khoa học. Các loại 

hình SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH luôn hƣớng tới việc đáp ứng các loại yêu 

cầu đặc thù nhƣ mở rộng, thu hẹp, điều chỉnh các nguồn tin cần kiểm soát; truy 

xuất, kết nối đến TT có liên quan trên một phạm vi rất rộng lớn. Bên cạnh đó, mỗi 

trƣờng ĐH sẽ định hƣớng đào tạo những nhóm ngành nghề mũi nhọn với chất 

lƣợng cao, nhằm tạo nên thƣơng hiệu của nhà trƣờng. Do đó, hệ thống 

SP&DVTTTV tại mỗi trƣờng cũng hƣớng đến đáp ứng nhu cầu tin chuyên sâu về 

các chuyên ngành đào tạo đó. Để đáp ứng nhu cầu tin của các nhóm NDT tại 

trƣờng ĐH, các SP&DVTTTV cần phải là công cụ sắc bén để có khả năng đáp 

ứng những loại nhu cầu đã nêu. Các dấu hiệu cơ bản để xác định nhu cầu TT của 

NDT dễ đƣợc nhận biết, nhờ đó hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH có khả 

năng đáp ứng nhu cầu NDT ở mức độ cao [13]. 

1.2.2. - ại 

trường đại học 

1.2.2.1. Công cụ, phương thức đáp ứng nhu cầu tin 

Hệ thống SP&DVTTTV chính là các công cụ giúp TVĐH thực hiện đƣợc 

các nhiệm vụ đối với NDT. Có thể thấy, các CSDL phản ánh những nguồn tin khác 

nhau luôn là công cụ cần thiết để đáp ứng các nhu cầu cung cấp TT. Các 

SP&DVTTTV đã hỗ trợ trực tiếp cho sự phát triển nguồn tin khoa học thông qua 

các loại hình trực tiếp liên quan tới việc công bố khoa học, mà sự nổi lên gần đây 

của DV đánh giá tác động NCKH là một minh chứng cụ thể. Tùy thuộc vào các 

SP&DVTTTV cụ thể mà NDT sẽ có các phƣơng thức khác nhau để tiếp nhận và sử 

dụng TT: Các SP&DVTTTV trực tuyến cho phép tiếp nhận, sử dụng TT trên môi 

trƣờng mạng, tại mọi nơi, mọi lúc; Các DV Hội nghị, Hội thảo truyền thống, diễn ra 

tại trụ sở TVĐH cho phép NDT tƣơng tác trực tiếp với nhau (face - to - face) trong 

quá trình trao đổi thông tin. 
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1.2.2.2. Công cụ, phương tiện thực hiện việc liên kết, chia sẻ giữa các thư viện 

Các SP&DVTTTV sẽ cho phép thực hiện việc liên kết, chia sẻ hay bản thân 

chúng lại chính là nội dung của việc liên kết, chia sẻ giữa TVĐH với bên ngoài. 

Có thể coi SP&DVTTTV chính là hàng hóa và phƣơng tiện vận chuyển hàng hóa 

trên thị trƣờng TT. Một đặc điểm của nguồn tin hiện nay chính là nguồn tin trực 

tuyến đƣợc bao gói trong các CSDL toàn văn, trực tuyến. Lúc này nguồn tin gốc 

và CSDL toàn văn - sản phẩm phản ánh nó đƣợc tích hợp với nhau. Nói cách 

khác, vai trò của các SP&DVTTTV thế hệ mới chính là phƣơng tiện, công cụ để 

chuyển tải TT, đồng thời cũng chính là nội dung TT đƣợc chuyển tải. Trên thực tế, 

thông tin khoa học đƣợc hình thành liên tục, tại rất nhiều nơi khác nhau và 

Internet chính là môi trƣờng vận chuyển thông tin đến với NDT trong kỷ nguyên 

số. [90], [111] [113]. 

1.2.2.3. Cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động của thư viện đại học 

Nhƣ đã nêu, hoạt động nghiên cứu, đào tạo sẽ tạo ra thông tin mới trên cơ sở 

đƣợc cung cấp thông tin. Dòng luân chuyển thông tin ở đây đƣợc xem nhƣ huyết 

mạch của trƣờng đại học và chính vì thế mà TVĐH đƣợc ví nhƣ, hay đóng vai trò là 

trái tim của trường đại học. Trong hoạt động TTTV, công tác xây dựng, phát triển 

hệ thống SP&DVTTTV là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan TTTV, đây chính là 

kết quả của quá trình tổ chức, xử lý, bao gói thông tin, là cầu nối giữa các nguồn 

thông tin của cơ quan TTTV với NDT. Thông qua hệ thống SP&DVTTTV, các 

TVĐH mới có thể khẳng định năng lực, hiệu quả hoạt động, vai trò và vị trí của 

mình trong xã hội. Việc sử dụng các DVTTTV hiện đại, nhất là các dịch vụ trao 

đổi, chia sẻ thông tin trên mạng đã góp phần làm cho tƣơng tác ngƣời dạy - ngƣời 

học đƣợc tiến hành có hiệu quả hơn trên mọi phƣơng diện. Để thấy rõ vai trò của 

các DVTTTV đối với sự phát triển của mỗ , Giáo sƣ P. Kaufman nhấn 

mạnh: “Sự khác biệt giữa các thư viện trong thế kỷ 21 được xác định không chỉ đơn 

thuần bởi giá trị nội dung của bộ sưu tập, mà còn bởi quy mô và chất lượng các 

dịch vụ mà thư viện đó đưa ra” [108, tr.15].  
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-

ới 

1.3.1. Viện Công nghệ Massachusetts 

Khởi đầu từ năm 2002, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã phát triển 

mô hình nguồn học liệu mở (Open Course Ware - OCW). Hiện tại, MIT đã xuất bản 

lên OCW toàn bộ chƣơng trình đào tạo của hơn 2.340 môn học, thu hút trên 1,1 tỷ 

lƣợt ngƣời xem, với hơn 200 triệu lƣợt ngƣời truy cập khắp thế giới. 

- Thành phần nội dung 

Hệ thống SP&DVTTTV về nguồn học liệu mở tại MIT đƣợc hệ thống hóa 

theo chủ đề, mã số và theo khoa/ngành đào tạo. Mỗi môn học đều có một CSDL 

quản lý học liệu, đƣợc giới thiệu theo một cấu trúc thống nhất dạng cây. Hệ thống 

SP&DVTTTV về nguồn học liệu bao gồm các loại: giáo trình, đề cƣơng bài giảng, 

danh sách tài liệu tham khảo, các loại bài tập, bài kiểm tra, dịch vụ tìm kiếm, truy 

cập và tải dữ liệu. Hệ thống SP&DVTTTV về học liệu mở của MIT là đồng bộ, có 

sự liên kết chặt chẽ giữa các hệ thống con, giúp kiểm soát và kết nối trực tuyến đến 

hệ thống nguồn học liệu của MIT.  

Hệ thống SP&DVTTTV về học liệu mở của MIT bao gồm: 

(1) Sản phẩm: Trang chủ môn học; Các CSDL trực tuyến về Giáo trình môn 

học; Hệ thống tài liệu trợ giúp NDT: Hƣớng dẫn cách thức khai thác, tìm kiếm TT; 

Hệ thống các câu hỏi thƣờng gặp. 

(2) Dịch vụ: Dịch vụ truy cập và tìm giáo trình trong OCW của MIT. Tìm 

theo chủ đề; theo số hiệu giáo trình; theo khoa, ngành đào tạo. Các chế độ: Tìm cơ 

bản; Tìm nâng cao; Dịch vụ truyền/ Tải dữ liệu; Hỗ trợ, hƣớng dẫn khai thác TT. 

- Thành phần quản lý 

Trung tâm Quản trị mạng OCW sẽ thực hiện việc quản lý theo chính sách 

chung của MIT. Chính sách quản lý tập trung vào các nội dung: 

+ Giảng viên giao nộp các loại tài liệu đƣợc biên soạn để phục vụ giảng dạy 

theo quy định (hình thức, nội dung và thời gian).  
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+ Bộ phận giáo vụ cung cấp lịch trình giảng dạy của từng môn học. 

+ Trung tâm Quản trị mạng thực hiện việc chỉnh lý các dữ liệu về học liệu 

theo dạng thức thống nhất và tải lên địa chỉ https://ocw.mit.edu/index.htm. Đối với 

các tài liệu tham khảo là học liệu (do GV chỉ định) là các xuất bản phẩm mà MIT 

không trực tiếp quản lý, Trung tâm Quản trị mạng sẽ xây dựng các kết nối dữ liệu 

đến tài liệu đó. Khi đó, để có thể nhận đƣợc toàn văn tài liệu này, NDT phải đƣợc 

sự cho phép của chủ thể trực tiếp quản lý hoặc giữ bản quyền.  

Bảng 1.1: Hệ thống sản phẩm và dịch vụ về học liệu mở tại MIT 

Sản phẩm và dịch vụ thành phần của hệ thống Phƣơng thức tạo lập 

- Trang chủ môn học: Giới thiệu các TT chung về môn học, 

các TT về điều kiện học, thời lƣợng và phân bố thời lƣợng 

học, các môn học tiên quyết, các môn học có liên quan… 

Tạo lập tập trung 

- Giáo trình của môn học: Trình bày cụ thể về các điều kiện 

tiên quyết của môn học, yêu cầu chuẩn bị của ngƣời học, 

đánh giá kết quả học của giảng viên, danh mục học liệu… 

Do GV biên soạn nội 

dung; Hệ thống hiệu 

chỉnh định dạng phù hợp 

- Lịch trình giảng dạy: phân bố chi tiết tới từng bài học Tạo lập tập trung 

- Các bài giảng của môn học: Toàn văn các bài giảng 

dạng .pdf hoặc các định dạng khác nhƣ .zip, hoặc tài liệu 

đa phƣơng tiện các loại. Cho phép tải phần mềm miễn phí 

để phục vụ việc học nếu cần. 

Do GV biên soạn nội 

dung; Hệ thống hiệu 

chỉnh định dạng  

- Các học liệu: Thƣ mục và các liên kết (link) đến tài liệu gốc Nhƣ trên 

- Hệ thống bài tập: Toàn văn, định dạng .pdf  Nhƣ trên 

- Hệ thống các bài kiểm tra: Toàn văn, định dạng .pdf Nhƣ trên 

- Lịch trình giảng dạy môn học: Trình tự thực hiện đối 

với từng bài học của môn học 

Tạo lập tập trung 

Tài liệu hướng dẫn. FAQ: Tài liệu hƣớng dẫn cách thức 

khai thác, tìm kiếm TT trong OCW của MIT; Hệ thống 

các câu hỏi thƣờng gặp đƣợc chia theo các nhóm…  

Tạo lập tập trung 

https://ocw.mit.edu/index.htm
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Nhận xét: Mô hình hệ thống SP&DVTTTV về OCW của MIT đƣợc tạo lập 

trên cơ sở kết hợp mô hình tập trung (thiết kế các CSDL, kiểm soát việc cung cấp 

DV truy cập) và phân tán (cung cấp nội dung đối với các CSDL thành phần của 

OCW từ mỗi giảng viên); Việc khai thác hệ thống đƣợc tiến hành theo phƣơng thức 

phân tán, dƣới chế độ truy cập mở qua việc truy cập website của MIT. 

Ưu điểm: 

- Hệ thống SP&DVTTTV đã bao quát mọi thành phần của nguồn học liệu. 

- Dạng thức tồn tại của SP&DVTTTV là trực tuyến, cho phép truy cập mở, 

miễn phí, thuận tiện đối với NDT. 

- Khối lƣợng thông tin là rất lớn, đa dạng, có kết nối với các nguồn tin bên 

ngoài, phục vụ tốt hoạt động NCĐT, góp phần nâng cao năng lực giảng dạy và học 

tập truyền thống và trực tuyến. 

1.3.2. Mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ luận án khoa học trực tuyến 

của Vương quốc Anh 

Địa chỉ http://ethos.bl.uk/Home.do 

Tại Vƣơng quốc Anh, mạng EThOS cung cấp khả năng truy cập mở đến hệ 

thống SP&DVTTTV về các luận án khoa học trực tuyến và toàn văn của trên 120 

trƣờng ĐH và viện nghiên cứu của Vƣơng quốc Anh (EThOS). Việc công bố một 

luận án trên EThOS trƣớc hết tùy thuộc vào chính sách và yêu cầu cụ thể của tác giả 

hoặc cơ sở đào tạo, có thể ở mức thƣ mục có tóm tắt hoặc cung cấp toàn văn, đƣợc 

truy cập qua website của EThOS hoặc của cơ sở đào tạo. 

- Thành phần nội dung  

Hệ thống sản phẩm và dịch vụ trên EThOS: 

(1) Sản phẩm: CSDL toàn văn, truy cập mở với trên 440.000 luận án tiến sĩ 

của trên 120 tổ chức nghiên cứu, đào tạo của Vƣơng quốc Anh; Tài liệu hƣớng dẫn 

khai thác EThOS và hệ thống FAQ.  

(2) Dịch vụ: Tìm kiếm TT trong EThOS (Tìm cơ bản và tìm nâng cao); Truy 

cập, tải nội dung luận án tại website EThOS và cơ sở đào tạo; Dịch vụ số hóa và 

xuất bản luận án trên EThOS; Diễn đàn các thành viên tham gia EThOS. 

http://ethos.bl.uk/Home.do
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- Thành phần quản lý 

Các luận án trên EThOS chủ yếu đƣợc phổ biến dƣới dạng truy cập mở, miễn 

phí đối với mọi NDT. Bên cạnh đó, quản lý việc truy cập luận án tùy thuộc vào chính 

sách của mỗi trƣờng ĐH. Bộ phận quản trị mạng có trách nhiệm thực hiện chính sách 

đó thông qua các giải pháp công nghệ. Các trƣờng hợp cụ thể: Cho phép truy cập 

miễn phí đến nội dung luận án, song một số trƣờng ĐH chỉ cho phép truy cập mở tới 

TT thƣ mục của luận án; Cho phép truy cập tại đồng thời các website của EThOS và 

website của trƣờng ĐH; Chỉ cho phép truy cập tại website của trƣờng ĐH. 

Quy trình công bố một luận án trên EThOS đƣợc tiến hành trên cơ sở kết hợp 

các phƣơng thức:  

(1) Phân tán: Luận án sẽ đƣợc cá nhân /cơ sở đào tạo số hóa theo một định 

dạng thống nhất - do EThOS xây dựng và qua việc sử dụng bộ công cụ hỗ trợ - để 

đƣợc tích hợp lên trang web của cơ sở đào tạo và/hoặc của EThOS.  

(2) Tập trung: Bộ phận quản trị mạng trực tiếp quản lý và thực hiện dịch vụ 

công bố luận án của EThOS (dịch vụ trọn gói, từ việc số hóa, đến xử lý TT và tích 

hợp vào hệ thống CSDL Luận án hiện có) đối với những trƣờng ĐH có nhu cầu 

công bố luận án (hồi cố) trên website EThOS hay website của trƣờng. Tại đây, dịch 

vụ số hóa với đơn giá chi phí cho một luận án là 54,48 bảng Anh (45,40£ chi phí + 

thuế 9,08£), luận án sẽ đƣợc công bố trên trang web của EThOS. Phƣơng án này 

đƣợc thực hiện để hồi cố các luận án. 

Mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại EThOS đƣợc thể hiện qua hình 1.1 dƣới đây: 

Nhận xét: Mô hình hệ thống SP&DVTTTV của EThOS đƣợc tạo lập trên cơ 

sở kết hợp mô hình tập trung (thiết kế mẫu CSDL, biên soạn các tài liệu hƣớng dẫn 

dành cho ngƣời tham gia xây dựng CSDL, triển khai DV đƣa luận án lên mạng) và 

mô hình phân tán (các cơ sở đào tạo thực hiện việc đƣa luận án lên EThOS theo 

hƣớng dẫn chung); việc khai thác đƣợc tiến hành theo mô hình phân tán, lựa chọn 1 

trong 2 mức thƣ mục và toàn văn (tùy thuộc vào chính sách của cơ sở đào tạo) qua 

việc truy cập website của EThOS hoặc của cơ sở đào tạo. 
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Ưu điểm: 

- Cung cấp một khối lƣợng lớn các nguồn tin khoa học mang tính đặc thù của 

trƣờng ĐH, có giá trị cao rất phù hợp với nhu cầu NDT tại trƣờng ĐH. 

- Các SP&DVTTTV đƣợc cung cấp theo cách thức thân thiện, tiện lợi và 

quen thuộc với NDT, chủ yếu là truy cập mở. 

- Dịch vụ đƣa và chuyển đổi luận án sang dạng số, trên mạng là rất tiện lợi 

đối với NDT cá nhân cũng nhƣ đối với các TVĐH. 

Hệ thống SP&DVTTTV tại EthOS

Sản phẩm TTTV Dịch vụ TTTV
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Hình 1.1: Mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ tại EThOS 

 

1.3.3. Mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Đại 

học Oxford 

- Thành phần nội dung  

TVĐH Oxford đã xây dựng một hệ thống SP&DVTTTV đa dạng, thân thiện, 

đáp ứng nhu cầu TT của NDT tại trƣờng ĐH, đƣợc giới thiệu qua Hình 1.2. 

Hệ thống SP&DVTTTV có tên gọi LibGuides dành cho các nhà nghiên cứu 

của TVĐH Oxford bao gồm 5 nhóm đƣợc chia theo chức năng nhƣ sau: 

(1) Nhóm SP&DVTTTV hỗ trợ nghiên cứu theo ngành, chuyên ngành 
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Tuyến sản phẩm: Hệ thống CSDL phản ánh các bộ sƣu tập của TVĐH 

Oxford, bao gồm: 12 CSDL các bộ sƣu tập về phƣơng Tây; 6 CSDL các bộ sƣu tập 

(bản thảo và sách hiếm) về phƣơng Đông; CSDL luận án về các khoa học nhân văn 

của ĐH Oxford; CSDL về tài liệu lƣu trữ của ĐH Oxford. 

 

Hình 1.2: Mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ tại đại học Oxford 

Tuyến dịch vụ: DV trao đổi TT trực tuyến giữa NDT với CBTV; Biên soạn 

tổng quan tài liệu nghiên cứu; DV phổ biến TT hiện tại, hƣớng dẫn và khai thác các 

bộ sƣu tập, hỗ trợ QLDLTK, QLDLNC; Các DV đào tạo năng lực TT; Hƣớng dẫn 

triển khai nghiên cứu (Research Exelence Framwork- REF), truy cập mở tại Oxford 

(OAO). Các SP&DVTTTV đáp ứng nhu cầu cung cấp, tƣ vấn TT và đƣợc tiến hành 

theo sự chuyên môn hóa đối với CBTV trong từng lĩnh vực cụ thể. 

(2) Nhóm SP&DVTTTV quản lý dữ liệu nghiên cứu. Gồm hai nhóm chính là 

DV QLDLNC (Research Data Management - RDM) và DV cập nhật dữ liệu nghiên 

cứu cá nhân vào Kho lƣu trữ dữ liệu nghiên cứu của ĐH Oxford (ORA).  

(3) Nhóm SP&DVTTTV truy cập mở, xuất bản TV, công bố khoa học có 

bốn chức năng: Cung cấp DV truy cập tới các bài tạp chí và báo cáo khoa học; 

Hƣớng dẫn cách thức để KQNC cá nhân đƣợc công bố dƣới dạng truy cập mở; Xác 

Hệ thống SP&DVTTTV LibGuides

của TVĐH Oxford

Sản phẩm TTTV Dịch vụ TTTV
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định chỉ số tác động thông qua số liệu thống kê trích dẫn; Hệ thống nhận diện cán 

bộ nghiên cứu đƣợc sử dụng chung trên toàn cầu ORCID.  

(4) Nhóm SP&DVTTTV tạo lập và cập nhật ORA. Có chức năng cập nhật 

LA/LV khoa học của cá nhân vào kho sƣu tập các KQNC của ĐH Oxford. 

(5) Nhóm SP&DVTTTV hữu ích khác dành cho nhà nghiên cứu. Có 3 chức 

năng chính: In tài liệu 3D (phục vụ giảng dạy); tổ chức các workshop, các khóa đào 

tạo, tập huấn hƣớng dẫn sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu tham khảo (các phần 

mềm Endnote, RefWorks, Zotero, Mendeley, ColWiz); xuất bản truy cập mở; kỹ 

năng giao tiếp khoa học; quy định về bản quyền, các hình thức phổ biến TT hiện tại. 

- Thành phần quản lý 

TVĐH Oxford thực hiện việc quản lý NTKHNS theo chính sách chung của 

trƣờng ĐH, trực tiếp triển khai các DV quản lý dữ liệu nghiên cứu (Research Data 

Management - RDM) và DV lƣu giữ dữ liệu cá nhân (ORA) để tạo nên hệ thống 

CSDL về cán bộ nghiên cứu của ĐH Oxford.  

TVĐH Oxford tạo lập 12 CSDL về phƣơng Tây và 6 CSDL về phƣơng Đông 

theo mô hình tập trung. Việc triển khai DV đối với NDT đƣợc thực hiện theo chế độ 

chuyên môn hóa (DV dựa trên CBTV đƣợc phân công theo chủ đề). TV cung cấp 

các chuyên viên đƣợc phân chia theo lĩnh vực NCĐT để hỗ trợ NDT. 

Hệ thống SP&DVTTTV của ĐH Oxford đã đáp ứng nhu cầu hỗ trợ nghiên 

cứu cho NDT. Giữa các SP&DVTTTV cấu thành hệ thống có sự liên kết chặt chẽ, 

tƣơng tác với nhau. Các DV quản lý dữ liệu nghiên cứu (RDM), DV cập nhật và lƣu 

dữ liệu luận án khoa học vào ORA, DV QLDLTK, DV đánh giá tác động khoa 

học... cùng xuất hiện tại những tuyến SP&DVTTTV khác nhau và đƣợc liên kết với 

nhau để hƣớng tới đáp ứng các loại nhu cầu tin của các nhà nghiên cứu. 

Nhận xét: Hệ thống SP&DVTTTV tại Oxford đƣợc tạo lập trên cơ sở mô 

hình kết hợp: mô hình tập trung (thiết kế CSDL mẫu, biên soạn hƣớng dẫn về ORA; 

xây dựng các bộ sƣu tập chuyên ngành; triển khai các DV hỗ trợ QLDLTK, 

QLDLNC) và mô hình phân tán (tạo lập ORA) và tổ chức khai thác theo mô hình 

phân tán trên Internet, qua việc truy cập website của TVĐH Oxford.  
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Ưu điểm: 

- TVĐH Oxford đã phát triển đồng bộ hệ thống SP&DVTTTV dành cho 

NDT trực tiếp, có sự liên kết chặt chẽ, tƣơng tác giữa các tuyến SP&DVTTTV. 

- Chú trọng quản lý có hệ thống NTKHNS của trƣờng ĐH và phát triển DV 

xuất bản trong TV. 

- Thực hiện tích hợp các DV QLDLTK, QLDLNC để tạo nên sự liên kết chặt 

chẽ giữa NTKHNS và các nguồn tin bên ngoài.  

1.3.4. Mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư việ ệ 

thống thư viện số các trường đại học Trung Quốc 

Hệ thống TTTV số các trƣờng ĐH của Trung Quốc (China Academic Digital 

Library and Information System - CADLIS) thành lập năm 2006 trên cơ sở Hệ 

thống TTTV ĐH Trung Quốc (CALIS).  

- Thành phần nội dung 

CADLIS cung cấp 2 Hệ thống SP&DVTTTV:  

+ Mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ dành cho người dùng tin 

 

Sơ đồ 1.1: Mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thƣ viện 

dành cho ngƣời dùng tin của CADLIS 

Mô hình hệ thống SP&DVTTTV dành cho NDT đƣợc giới thiệu ở Sơ đồ 1.1. 

gồm 7 tuyến SP&DVTTTV. Trong số những CSDL mà CADLIS cho phép NDT 

(cũng nhƣ các TV thành viên khai thác), có một số CSDL phản ánh NTKHNS của 
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quốc gia mà các TVĐH thành viên trực tiếp quản lý, một số tài liệu cổ quý hiếm 

cũng nhƣ một số học liệu quan trọng hiện có tại các trƣờng ĐH thành viên. Điều đó 

cho thấy các CSDL này đƣợc tạo lập theo mô hình phân tán và đƣợc thực thi trên cơ 

sở một chính sách chung. 

+ Mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ dành cho thư viện thành viên 

Mô hình Hệ thống dành cho TV (Sơ đồ 1.2.) có các SP&DVTTTV liên quan 

tới công tác tiêu chuẩn hóa, đào tạo cán bộ TV, các loại DV hƣớng dẫn, chuyển 

giao ứng dụng CNTT&TT, hƣớng dẫn công tác nghiệp vụ TV (đƣợc thực hiện theo 

phƣơng thức tập trung tại CADLIS). Các TV sử dụng hệ thống SP&DVTTTV nêu 

trên nhằm mục đích để mở rộng, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu NDT và trình 

độ hoạt động của TVĐH [141].  

- Thành phần quản lý  

CADLIS trực tiếp tạo lập và quản lý hệ thống SP&DVTTTV dành cho các 

TV thành viên, tập trung vào việc quản lý các vấn đề về tiêu chuẩn hóa, xây dựng 

và phổ biến các mô hình, quy trình cụ thể đối với mỗi SP&DVTTTV. 

 

Sơ đồ 1.2: Mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thƣ viện 

dành cho thƣ viện thành viên của CADLIS 

CADLIS thực hiện bảo đảm việc truy cập, quản lý việc truy cập các nguồn 

lực TT một cách bình đẳng và thuận tiện đối với mỗi TVĐH. 
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CSDL liên hợp bao gồm 2 bộ phận chính: CSDL do các TV thành viên đóng 

góp và CSDL các bộ sƣu tập đƣợc nhập từ bên ngoài (chủ yếu là mua của nƣớc ngoài). 

+ CSDL do các TV thành viên đóng góp đƣợc tạo lập theo mô hình phân tán 

trên cơ sở vai trò điều phối và nhất thể hóa của CADLIS. 

+ CSDL đƣợc nhập từ bên ngoài đƣợc bổ sung tập trung tại CADLIS. 

Mục đích của DV đào tạo CBTV (nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, công tác 

tiêu chuẩn hóa…) mà CADLIS triển khai là để nâng cao và ổn định chất lƣợng các 

SP&DVTTTV đƣợc cung cấp đến NDT qua các TVĐH. Nhƣ vậy, CADLIS đã 

nghiên cứu, xây dựng và phổ biến các mô hình đối với mỗi SP&DVTTTV. 

Nhận xét: Mô hình hệ thống SP&DVTTTV của CADLIS đƣợc chia thành 2 

nhóm ứng với 2 đối tƣợng chính là NDT trực tiếp và các TVĐH thành viên. 

Hệ thống SP&DVTTTV dành cho NDT đƣợc tạo lập trên cơ sở mô hình kết 

hợp: tập trung (CADLIS thiết kế CSDL, các mẫu triển khai DV, các tuyến DV đáp 

ứng các loại nhu cầu tin) và phân tán (các CSDL đƣợc tạo lập tại mỗi TVĐH); việc 

khai thác đƣợc tiến hành theo mô hình phân tán qua việc truy cập các Website 

TVĐH thành viên và Website của CADLIS trên môi trƣờng Internet. 

Hệ thống SP&DVTTTV dành cho các TVĐH đƣợc tạo lập trên cơ sở kết hợp 

mô hình tập trung (các DV đào tạo CBTV, công tác tiêu chuẩn hóa, các DV ứng 

dụng CNTT&TT tại TV, bổ sung CSDL nƣớc ngoài) và phân tán (xây dựng CSDL 

liên hợp); việc khai thác tiến hành theo mô hình phân tán qua việc truy cập Website 

của CADLIS và của các TVĐH thành viên. 

Ưu điểm: 

- Số lƣợng các SP&DVTTTV cấu thành phong phú, đa dạng. Các tuyến 

SP&DVTTTV do CADLIS cung cấp đầy đủ, sự liên kết của các tuyến SPTTTV và 

DVTTTV giữa các trƣờng ĐH đƣợc quan tâm, đáp ứng mọi loại nhu cầu của NDT. 

Thông qua các tuyến DVTTTV bao gồm các DV tìm, duyệt nguồn tin dành cho NDT 

trực tiếp mà CADLIS cung cấp, mọi NDT đều có thể truy cập, khai thác các CSDL 

Bộ sƣu tập của các TVĐH thành viên và Bộ sƣu tập đƣợc nhập từ nƣớc ngoài. 
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- Tại CADLIS, hệ thống CSDL liên hợp phản ánh nguồn tin trực tuyến nƣớc 

ngoài và NTKHNS của các TVĐH đƣợc tích hợp lại với nhau và tạo nên một hệ 

thống CSDL dùng chung của quốc gia. Nhờ đó, khả năng liên kết, chia sẻ 

SP&DVTTTV giữa các TVĐH với nhau, với bên ngoài đƣợc thực hiện một cách dễ 

dàng, có hiệu quả cao. 

- Đã có sự phân chia rõ rệt các mô hình dành cho NDT trực tiếp và dành cho 

TVĐH - điểm mới và khác biệt so với các mô hình tại những nƣớc phát triển. 

- Chính sách chia sẻ việc khai thác các nguồn tin nƣớc ngoài và việc tạo lập 

NTKHNS của quốc gia là rất rõ ràng: Thể hiện đƣợc phƣơng thức tạo lập các 

SP&DVTTTV dựa trên nền tảng nguồn lực TT chủ yếu tại các TVĐH; Thể hiện 

đƣợc quyền, trách nhiệm của mỗi TVĐH và của trung tâm quốc gia. 

Hạn chế: Do tập trung vào thể hiện các SP&DVTTTV cấu thành, nên mô 

hình chƣa phản ánh mối quan hệ tƣơng tác của các thành tố trong hệ thống. 

1.3.5. Mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại đại 

học Victoria (Victoria University of Wellington, New Zealand) 

TVĐH Victoria tạo lập hệ thống SP&DVTTTV chất lƣợng, đa dạng và thân 

thiện nhằm đáp ứng đầy đủ, nhanh chóng nhu cầu tin phục vụ NCĐT của các nhóm 

NDT tại trƣờng ĐH. Đi liền với việc tạo lập các tuyến SPTTTV có chất lƣợng cao 

cho từng nhóm NDT, đều có tuyến DVTTV kèm theo. Thƣ viện đã phát triển các 

loạ (đa phần là miễn phí) để thu hút NDT 

một cách tối đa sử dụng các SPTTTV. 

- Thành phần nội dung 

Các CSDL đƣợc xây dựng tại TVĐH Victoria để phản ánh 6 bộ sƣu tập: Bộ 

sƣu tập tổng hợp, Bộ sƣu tập số; Các tài liệu đƣợc biếu tặng; Bộ sƣu tập Mori & 

Pasifika; CSDL phục vụ giảng dạy ngoại ngữ; Các nguồn TT mới. Hệ thống các 

CSDL đƣợc hình thành tƣơng ứng với các lĩnh vực NCĐT của trƣờng ĐH, ví dụ 

nghiên cứu về New Zealand bao gồm 59 CSDL; nghiên cứu về TT gồm 17 CSDL. 
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Mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại TVĐH Victoria thể hiện trong hình 1.3. 

 

Hình 1.3: Mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ tại Đại học Victoria, 

Wellington, New Zealand 

TVĐH Victoria xây dựng các CSDLTM quản lý giáo trình, luận án khoa 

học, triển khai DV tích hợp luận án vào kho lƣu trữ chung của trƣờng. TVĐH 

Victoria đã thiết kế 3 tuyến SP&DVTTTV dành riêng cho 3 nhóm NDT: 

(1) Sinh viên: Tìm tin; Trợ giúp khai thác TV, cung cấp học liệu; DV quản lý 

dữ liệu tham khảo, trích dẫn; Kết nối đến đội ngũ GV, CBTV, chƣơng trình học.  

(2) Nghiên cứu sinh: Tìm tin; Tra cứu và Mƣợn liên TV; Các DV hỗ trợ 

nghiên cứu; Phòng HT dành cho NCS; DV quản lý tham khảo và trích dẫn; Kết nối 

các nguồn tin hữu ích cho NCĐT.  

(3) Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy: Các DV hỗ trợ nghiên cứu; Tra cứu và 

Mƣợn liên TV; Phòng hội thảo dành cho CBNC, GD; Các DV hỗ trợ giảng dạy; DV 

tham khảo và trích dẫn; Liên kết đến các nguồn tin hữu ích phục vụ NCĐT. 

- Thành phần quản lý 

TVĐH Victoria quản lý và triển khai các DV dành cho các nhóm NDT; tạo 

lập các CSDL theo từng chuyên ngành NCĐT trên cơ sở các nguồn tin bên ngoài và 

THỦ THƢ 



61 

nguồn tin mà TV trực tiếp quản lý. CSDL luận án khoa học của trƣờng ĐH đƣợc 

xây dựng trên cơ sở mô hình kết hợp tập trung và phân tán. 

TV trực tiếp quản lý và cung cấp việc truy cập, khai thác các nguồn tin, 

SP&DVTTTV đối với NDT của trƣờng (nhân viên và ngƣời đang theo học, nghiên 

cứu tại trƣờng). Các nguồn tin dạng số trực tuyến đƣợc khai thác qua môi trƣờng 

Internet và qua việc cấp tài khoản cho NDT. 

Các CSDL thƣ mục đƣợc tạo lập tập trung tại TVĐH Victoria. CSDL luận án 

đƣợc tạo lập trên cơ sở kết hợp mô hình tập trung và phân tán. CSDL về tạp chí mở 

đƣợc TV mua từ các doanh nghiệp TT của nƣớc ngoài. Bên cạnh đó, TV thực hiện 

liên thông chia sẻ với các TVĐH, TV công cộng và các đơn vị cung cấp TT trong 

và ngoài nƣớc để trao đổi, mƣợn hoặc mua các tài liệu theo yêu cầu đặc thù. 

Nhận xét: Hệ thống SP&DVTTTV tại TVĐH Victoria đƣợc tạo lập trên cơ 

sở mô hình kết hợp tập trung (Các CSDL về nghiên cứu bản địa; thiết kế CSDL về 

NTKHNS) và phân tán (Tích hợp các kết quả nghiên cứu cá nhân vào NTKHNS 

của trƣờng ĐH); việc khai thác đƣợc tiến hành theo mô hình phân tán qua việc truy 

cập website của TVĐH Victoria.  

Ưu điểm  

- Hệ thống SP&DVTTTV, nhất là các nhóm CSDL là rất lớn, tƣơng ứng với 

các lĩnh vực đào tạo, vì vậ ầ . 

- Việc khai thác, sử dụng của NDT thuận tiện. Việc quản lý khai thác chặt 

chẽ do chủ yếu chỉ dành cho NDT đƣợc cấp quyền truy cập và việc thiết kế các 

tuyến SP&DVTTTV tƣơng ứng với mỗi nhóm NDT. 

- Trong hệ thống, có các SP&DVTTTV phản ánh vai trò, vị trí của ĐH 

Victoria đối với đất nƣớc: có các CSDL lớn phục vụ việc nghiên cứu về New 

Zealand nhằm gắn kết hoạt động NCĐT của trƣờng ĐH với phát triển đất nƣớc. 

Hạn chế: Vì việc phân chia quá chi tiết và tách bạch (giữa các nhóm NDT 

khác nhau, giữa các lĩnh vực NCĐT khác nhau) sẽ gây nên hạn chế đối với việc tìm 

kiếm TT đối với ngƣời quan tâm tới một số lĩnh vự , giao nhau. 
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1.3.6. Nhận xét chung về mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin 

- thư viện tại các trường đại học trên thế giới 

Qua nghiên cứu các mô hình hệ thống SP&DVTTTV tiêu biểu trên đây, có 

thể đƣa ra nhận xét chung nhƣ sau:  

1.3.6.1. Về thành phần nội dung 

- Hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH đƣợc thiết kế trên cơ sở định 

hƣớng theo ngƣời dùng. Các TVĐH đều tạo lập các tuyến SP&DVTTTV đáp ứng 

các loại nhu cầu cơ bản: Cung cấp TT; Trao đổi TT; Hỗ trợ, tƣ vấn TT. 

- Xuất hiện phổ biến các loại hình SP&DVTTTV mới, hiện đại trong các hệ 

thống SP&DVTTTV của các trƣờng ĐH nƣớc ngoài. Tất cả các TVĐH đều chú 

trọng phát triển các dịch vụ mới bao gồm: các DV QLDLTK; DV QLDLNC, DV 

xuất bản trong TV.  

- Các TVĐH đều tạo lập hệ thống SP&DVTTTV một cách đồng bộ liên quan 

tới NTKHNS của trƣờng ĐH, hệ thống CSDL đồng bộ về học liệu, bao gồm trong 

đó là hệ thống các CSDL QLDLNC hƣớng tới việc hình thành bộ sƣu tập đặc thù 

của trƣờng ĐH. 

1.3.6.2. Về phương thức tạo lập và khai thác 

- Một đặc điểm rõ nét là việc tạo lập các CSDL tại các TVĐH đƣợc tiến hành 

trên cơ sở kết hợp các mô hình tập trung và phân tán, áp dụng các quy trình nghiệp 

vụ thống nhất, đảm bảo khả năng liên kết, chia sẻ các SP&DVTTTV giữa các 

TVĐH với nhau, với bên ngoài đƣợc thực hiện một cách dễ dàng, có hiệu quả cao. 

- Hệ thống SP&DVTTTV đƣợc phát triển trên cơ sở ứng dụng CNTT&TT ở 

trình độ cao, phù hợp với các hệ thống lớn trên thế giới, nhờ đó khả năng liên kết 

các SP&DVTTTV rất cao. Các TVĐH đều chú trọng cung cấp quyền khai thác các 

CSDL toàn văn trực tuyến phản ánh đƣợc các thành tựu KH&CN chủ yếu trên thế 

giới, cho phép NDT thuận tiện trong việc kết nối đến các nguồn tin bên ngoài. Các 

SP&DVTTTV đƣợc phát triển dạng trực tuyến, cho phép truy cập mở là xu hƣớng 

chủ đạo của các TVĐH trên thế giới.  
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1.4. Đặc điểm thƣ viện đại học Việt Nam và yêu cầu đối với hệ thống sản 

phẩm và dịch vụ thông tin - thƣ viện 

1.4.1. Thư viện đại học Việt Nam trong giai đoạn đổi mới và hội nhập 

quốc tế 

1.4.1.1. Đặc điểm về tổ chức 

* Hệ thống các trường đại học Việt Nam 

Hệ thống các trƣờng ĐH Việt Nam hiện nay đang vận hành theo các mô 

hình: ĐHQG và ĐH vùng (có các trƣờng ĐH thành viên); Các Trƣờng ĐH/ Học 

viện (HV). Theo số liệu thống kê mới nhất trong báo cáo của Bộ GD&ĐT [2], hiện 

cả nƣớc có 239 ĐH, HV, trƣờng ĐH, cụ thể: 02 ĐHQG, 03 ĐH vùng (với 33 trƣờng 

ĐH và 3 trƣờng cao đẳng thành viên); 234 trƣờng ĐH/HV. 

+ Trƣờng thuộc lực lƣợng vũ trang: 30 trƣờng (8 trƣờng thuộc Bộ Công an 

và 22 trƣờng thuộc Bộ Quốc phòng). 

+ Trƣờng ngoài công lập: 60 trƣờng (51 trƣờng tƣ thục và 9 trƣờng dân lập 

chƣa chuyển đổi). 

+ Trƣờng ĐH thuộc Bộ GDĐT: 36 trƣờng (không tính 19 trƣờng thành viên 

của 3 ĐH học vùng). 

+ Trƣờng thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: 28 trƣờng.  

+ Trƣờng thuộc Chính phủ và các Bộ ngành, Cơ quan Trung ƣơng: 111 trƣờng.  

+ Trƣờng có 100% vốn nƣớc ngoài: 5 trƣờng. 

Số trƣờng mới thành lập hoặc nâng cấp các năm 2015, 2016: 9. Cụ thể: Năm 

2015 có 5 trƣờng gồm: HV Tòa án, Trƣờng ĐH Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà 

Nội, Trƣờng ĐH Khánh Hòa, Trƣờng ĐH Mỹ tại Việt Nam, Trƣờng ĐH Y khoa 

Tokyo Việt Nam; Năm 2016 có 4 trƣờng gồm: HV Dân tộc, Trƣờng ĐH Việt Nhật 

(ĐHQGHN) và Trƣờng ĐH Luật (ĐHQGHN), Trƣờng ĐH FULBRIGHT Việt Nam. 

Số trƣờng sƣ phạm và đào tạo giáo viên: Cả nƣớc hiện có 71 trƣờng ĐH có 

đào tạo các ngành thuộc khối ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, cụ thể: 

14 trƣờng sƣ phạm (trong đó có 6 trƣờng ĐH sƣ phạm, 5 trƣờng ĐH sƣ phạm kỹ 
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thuật, 2 trƣờng ĐH sƣ phạm thể dục thể thao, 1 trƣờng ĐH sƣ phạm nghệ thuật). 57 

trƣờng đa ngành có đào tạo ngành thuộc khối ngành Khoa học giáo dục và đào tạo 

giáo viên (Ví dụ: Trƣờng ĐH Vinh, Trƣờng ĐH cần Thơ, Trƣờng ĐH Bách khoa 

Hà Nội, Trƣờng ĐH Hải Phòng, Trƣờng ĐH Đà Lạt...). 

Trƣờng tự chủ theo Nghị quyết 77: Hiện có 15 cơ sở đào tạo đƣợc Thủ tƣớng 

Chính phủ cho phép thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77, cụ thể: Trƣờng ĐH Kinh tế 

TP.HCM; Trƣờng ĐH Tôn Đức Thắng; Trƣờng ĐH Kinh tế quốc dân; Trƣờng ĐH 

Hà Nội; Trƣờng ĐH Tài chính - Markelỉng; Trƣờng ĐH Ngoại thƣơng; Trƣờng ĐH 

Công nghiệp Dệt May Hà Nội; Trƣờng ĐH Mở Tp.HCM; Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam; Trƣờng ĐH Công nghiệp Tp.HCM; Trƣờng ĐH Công nghiệp thực 

phẩm; Trƣờng ĐH Điện lực; HV Công nghệ Bƣu chính Viễn thông; Trƣờng ĐH 

Thƣơng mại; Trƣờng ĐH Bách Khoa Hà Nội. 

Trƣờng trọng điểm: Cả nƣớc hiện có 25 cơ sở giáo dục đƣợc xác nhận xây 

dựng thành trƣờng trọng điểm, trong đó cỏ 22 cơ sở GDĐH đƣợc Thủ tƣớng Chính 

phủ xác nhận và 3 cơ sờ GDĐH đƣợc các Bộ chủ quản xác nhận. 

Số liệu về giảng viên (GV) các trƣờng ĐH: Năm học 2014-2015 có 65.664 GV, 

trong đó có 536 Giáo sƣ (GS), 3.290 Phó giáo sƣ (PGS), 10.424 Tiến sĩ (TS); Năm học 

2015-2016 có 69.591 GV, trong đó có 550 GS, 3.317 PGS, 13.598 TS. 

Quy mô đào tạo trình độ ĐH: Năm học 2014 -2015 có tổng số 1.824.328 

sinh viên (SV), trong đó chính quy là: 1.348.937 SV. Năm học 2015-2016 có tổng 

số: 1.753.174 SV, trong đó chính quy là 1.370.619 SV. 

Về quy mô đào tạo sau đại học: Năm học 20114 -2015 có tổng số 102.701, 

trong đó Cao học: 92.349; Nghiên cứu sinh: 10.352. Năm học 2015 - 2016 có tổng 

số 104.629, trong đó Cao học: 93.758; Nghiên cứu sinh: 10.871.  

* Hệ thống các thư viện đại học Việt Nam 

Các TVĐH Việt Nam có cơ cấu tổ chức dƣới một trong các hình thức sau: 

- Đơn vị độc lập, có tài khoản và con dấu riêng, trực thuộc các đại họ

, trung tâm TTTV (gọi chung là TVĐH) thuộc các ĐHQG 

và ĐH vùng. 
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- TV là đơn vị trực thuộc trƣờng ĐH/HV, là đơn vị chức năng trực thuộc Ban 

Giám hiệu trƣờng ĐH, triển khai hoạt động dƣới hình thức thực hiện nhiệm vụ theo 

kế hoạch hàng năm đƣợc Hiệu trƣởng trƣờng ĐH phê duyệt. 

- TV là bộ phận chức năng trong một đơn vị (phòng Đào tạo, phòng Quản lý 

khoa học, Trung tâm CNTT…) trực thuộc trƣờng ĐH. Theo số liệu điều tra của Vụ 

Thƣ viện,  có 47/145, chiếm 32% TVĐH thuộc nhóm này [82, tr.18].  

iểm ệt Nam là sự liên kế

 đang rất hạn chế. Sự

ạt động của các TVĐH đƣợc thực hiện một cách tự phát và manh 

mún. Vai trò của , chủ yếu mới dừng ở tổ chức hội nghị, hội 

thảo, tập huấn chuyên môn và phát triển văn hóa đọc. 

1.4.1.2. Đặc điểm về nguồn lực thông tin 

Đ ổi mới GDĐH, các TVĐH đã có nhiều đổi mới trong 

phát triển NLTT. Vốn tài liệu của các TV khá phong phú về loại hình (các tài liệu 

truyền thống nhƣ sách giáo trình, sách tham khảo, tài liệu ngoại văn, báo, tạp chí, 

luận văn, luận án, tài liệu điện tử/tài liệu số, các CSDL trực tuyến... [PL.4, tr.228]). 

Tính chất chuyên sâu, chuyên ngành của nguồn tài liệu đã đƣợc chú trọng trong quá 

trình phát triển vốn tài liệu để đáp ứng đƣợc nhu cầu đổi mới nội dung, chƣơng 

trình và hình thức đào tạo của các trƣờng ĐH. Trong những năm gần đây, nguồn tin 

dƣới dạng các CSDL toàn văn trực tuyến của nƣớc ngoài cũng đã đƣợc nhiều 

TVĐH bổ sung dƣới nhiều hình thức khác nhau. Đây là bộ phận nguồn tin có khối 

lƣợng rất lớn, có chất lƣợng cao và đƣợc cập nhật rất nhanh, phản ánh đầy đủ và kịp 

thời các thành tựu KH&CN mới nhất. Tại các ĐHQG, ĐH vùng 

và trƣờng ĐH lớn, nhờ đƣợc thụ hƣởng các dự án GDĐH của Chính phủ, các tổ 

chức quốc tế và sự quan tâm đầu tƣ của nhà trƣờng, nguồn tin dạng CSDL toàn văn, 

trực tuyến, các SP&DVTTTV của nƣớc ngoài đƣợc quan tâm phát triển và ngày 

càng phổ biến. Có thể nói, NLTT tại nhiều TVĐH hiện nay đã trở thành nền tảng tốt 

để tạo lập các SP&DVTTTV cung cấp cho NDT. Một số TVĐH tiêu biểu nhƣ của 

các ĐHQG, ĐH vùng ... hoàn toàn có đủ điều kiện để phát triển tuyến 
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SP&DVTTTV về học liệu nhƣ mô hình OWC của MIT, song vì nhiều lý do khác 

nhau, NDT chƣa đƣợc cung cấp nhƣ những gì mà MIT đã thực hiện đƣợc. 

Bên cạnh đó, tại nhiều TVĐH, chƣa thể khai thác đƣợc đầy đủ nguồn tin phản 

ánh các thành tựu KH&CN chung của quốc gia; Sự chênh lệch về nguồn lực TT giữa 

các TVĐH là khá lớn. Đây là những nội dung mà khi phát triển hệ thống 

SP&DVTTTV cần quan tâm để có thể phần nào giúp thu hẹp khoảng cách giữa các 

TVĐH. 

1.4.1.3. Đặc điểm người dùng tin và nhu cầu tin 

Trong trƣờng ĐH, có các nhóm NDT trực tiếp sau đây: Nhóm Cán bộ lãnh 

đạo, quản lý (CBLĐ,QL); Nhóm Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, nghiên cứu sinh 

(CBNC, GD, NCS); nhóm Học viên cao học, sinh viên (HVCH, SV). Nhu cầu tin 

của các nhóm NDT có những đặc điểm chung và đặc điểm riêng. 

 - Đặc điểm chung 

+ Nhu cầu tin của các nhóm NDT trong trƣờng ĐH đƣợc chia thành 3 loại 

chủ yếu: Cung cấp TT; Trao đổi TT; Tƣ vấn, hỗ trợ TT. 

+ Trình độ NDT (về tri thức khoa học và KTTT) tƣơng đối cao: chủ yếu là ở 

bậc ĐH và trên ĐH. Có đặc điểm nghề nghiệp khá tƣơng đồng, các nhóm NDT tuy 

làm công việc chuyên môn khác nhau nhƣng cùng công tác, học tập và thực hiện 

các nhiệm vụ NCĐT tại trƣờng ĐH. 

+ Các nhóm NDT tại trƣờng ĐH đều tham gia vào việc tạo lập nội dung TT 

(chính là kết quả NCĐT). Do vậy, ở họ có loại nhu cầu tƣơng đồng nhau là cần sử 

dụng các loại DV QLDLNC, QLDLTK. 

trƣờng thuộc cùng 

, nhiều 

trƣờ ạ thì nhu cầu tin NDT 

là khá . 

- Đặc điểm riêng 

Bên cạnh những đặc điểm chung, do vị trí công tác, chức năng, nhiệm vụ, 

trình độ, mỗi nhóm NDT đều có những đặc điểm riêng sau đây: 
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+ Nhóm CBLĐ, QL: Tính chất lao động của nhà quản lý là ra quyết định. 

Đây là nhóm NDT cần những TT về đối tƣợng quản lý (cá nhân, tổ chức, quá trình 

lao động …) và TT về cơ chế, chính sách, về các đối tƣợng … liên quan để xây 

dựng chiến lƣợc phát triển của trƣờng ĐH. Trong điều kiện hiện nay có thể thấy, 

nhu cầu QLDLNC, QLDLTK phục vụ đánh giá khoa học, nhu cầu công bố, xuất 

bản khoa học… là các loại nhu cầu tin mới đối với các TVĐH Việt Nam. Loại nhu 

cầu tin này thu hút sự quan tâm đặc biệt của những ngƣời Lãnh đạo, quản lý trƣờng 

ĐH, trong điều kiện nền GDĐH đang đặc biệt quan tâm tới công tác kiểm định chất 

lƣợng, đánh giá xếp hạng, phân tầng các trƣờng ĐH trong bối cảnh toàn cầu hóa và 

hội nhập quốc tế. 

+ Nhóm CBNC, GD, NCS: đây là nhóm NDT đồng thời cũng chính là đội 

ngũ chủ yếu tạo ra NTKHNS của trƣờng ĐH, bao gồm các loại nhƣ: giáo trình, đề 

cƣơng bài giảng, báo cáo KQNC, bài tạp chí, LA/LV ...  Nhu cầu tin của nhóm này 

rất cao, đặc biệt là những TT khoa học mới nhất ở trong và ngoài nƣớc về lĩnh vực 

mà họ quan tâm.  

+ Nhóm HVCH, SV: đây là nhóm NDT có số lƣợng lớn nhất trong trƣờng 

ĐH. Nguồn TT phục vụ cho nhóm NDT này chủ yếu là các học liệu phù hợp với 

lĩnh vực học tập, nghiên cứu của họ.  

1.4.2. Đổi mới giáo dục đại học và nhiệm vụ đặt ra cho các thư viện đại 

học Việt Nam 

1.4.2.1. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam 

Bƣớc vào thế kỷ 21, GDĐH Việt Nam đang đứng trƣớc những cơ hội và 

thách thức trong bối cảnh xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức. Sự phát triển nhanh 

chóng của KH&CN, xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế đòi hỏi phải đổi mới căn 

bản, toàn diện GDĐH. Sự đổi mới đƣợc diễn ra ở tất cả các nội dung cốt lõi, từ 

quan điểm, tƣ tƣởng chỉ đạo, đến mục tiêu, phƣơng pháp, cơ chế, chính sách, các 

điều kiện đảm bảo để nâng cao chất lƣợng đào tạo… Hội nhập, giao lƣu và cạnh 

tranh toàn cầu, sự phát triển của nền giáo dục không biên giới đòi hỏi và kích thích 

quá trình hội nhập quốc tế sâu sắc của GDĐH. Văn kiện trình bày tại Đại hội Đảng 
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toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và 

đào tạo theo hướng mở, hội nhập, xây dựng xã hội học tập, phát triển toàn diện 

năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật và 

trách nhiệm công dân” [18, tr.296] là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân hiện 

nay; đồng thời chỉ rõ phƣơng châm: “Phát triển giáo dục đại học theo hướng hình 

thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học định 

hướng ứng dụng và cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành” [18, tr.296]. Một 

trong nội dung cơ bản của sự nghiệp đổi mới GDĐH là việc chuyển đổi phƣơng 

thức từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ, đổi mới phƣơng 

pháp dạy học và không ngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lự

. Sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện GDĐH vừa đặt ra những yêu 

cầu và nhiệm vụ mới, vừa tạo động lực và điều kiện cho hoạt động TTTV tại các 

trƣờng ĐH Việt Nam đổi mới và phát triển. 

 

Hoạt động GDĐH luôn gắn liền với hoạt động chuyển giao tri thức và 

nghiên cứu khoa học vừa đỏi hỏi, vừa tạo tiền đề cho các TVĐH nâng cao năng lực  

cung cấp TT khoa học. Xu thế phát triển mô hình trƣờng ĐH nghiên cứu, mô hình 

đào tạo từ xa, E-learning, cũng nhƣ phƣơng pháp giảng dạy kích thích tính tích cực, 

chủ động của ngƣời học đã đòi hỏi và tạo điều kiện nâng cao vai trò, vị thế của các 

TV. Việc ứng dụng đồng bộ CNTT&TT vào hoạt động dạy - học, đặc biệt là sự 

chuyển đổi từ phƣơng thức đào tạo theo niên chế sang phƣơng thức đào tạo theo tín 

chỉ đòi hỏi các TVĐH cần có những đổi mới về tổ chức và hoạt động nhằm phục vụ 

tốt hoạt động GDĐH và chuyển giao tri thức tại trƣờng ĐH. Mọi hoạt động của 

TVĐH đều phải hƣớng đến việc đáp ứng cao nhất nhu cầu TT khoa học của ngƣời 

dạy, ngƣời học, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo. Trong bối cảnh đó, các 

TVĐH phải trở thành điểm kết nối giữa nhu cầu tin và nguồn tin, giữa NDT với 

nhau, giúp họ kiểm soát lƣợng TT khổng lồ không ngừng gia tăng. Để đáp ứng yêu 

cầu hội nhậ , các TVĐH phải trở thành một phƣơng tiện duy trì và nuôi 
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dƣỡng quá trình hội nhập, liên kết giữa các trƣờng ĐH với nhau và với bên ngoài. 

TVĐH cần tạo cơ hội cho NDT nắm bắt kịp thời các thành tựu nghiên cứu tiên tiến, 

các hƣớng nghiên cứu mới để có thể thực hiện liên kết, hợp tác trong NCĐT. Các 

TVĐH đang chú trọng triển khai các dịch vụ truy cập mở, thực thi các chính sách 

và biện pháp thúc đẩy phát triển OER … nhằm phục vụ có hiệu quả nền GDĐH mở. 

Tại Điều 18 trong Điều lệ trƣờng đại học quy định: “... thư viện, trung tâm thông 

tin tư liệu của nhà trường có nhiệm vụ cung cấp các thông tin, tư liệu KH&CN 

phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên, sinh viên; lưu trữ bản gốc 

các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã bảo vệ tại trường, các kết quả nghiên cứu 

khoa học, các ấn phẩm của trường” [64, tr.25]. 

Nghị định của Chính phủ số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động TT KH&CN đã 

xác định một số nhiệm vụ quan trọng của TVĐH: Xác định nhu cầu TT; xây dựng 

và phát triển nguồn tin khoa học theo yêu cầu của trƣờng ĐH; tham gia Liên hợ

ệt Nam về nguồn tin KH&CN; Phục vụ TT cho công tác lãnh đạo - quản 

lý, hoạt động sản xuất, kinh doanh của trƣờng ĐH; xuất bản các ấn phẩm TT 

KH&CN; xây dựng và phát triển TV điện tử, TV số, Cổng TT điện tử về KH&CN 

của trƣờng ĐH; kết nối các mạng TT trong nƣớc và quốc tế; tổ chức hoạt động dịch 

vụ TT KH&CN theo quy định của pháp luật; tổ chức đào tạo, hƣớng dẫn, bồi dƣỡng 

nghiệp vụ cho CBTV và NDT [65]. Những nhiệm vụ đƣợc quy định trong các văn 

bản quy phạm pháp luật trên đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng cho việc triển khai 

hoạt động của các TVĐH trong thời kỳ đổi mới và hội nhậ . 

1.4.3. Yêu cầu đối với hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện 

tại các trường đại học Việt Nam 

Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới mà KH&CN và sự nghiệp đổi mới 

GDĐH Việt Nam đặt ra hiện nay, hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt 

Nam cần đạt các yêu cầu sau: 

1.4.3.1. Đảm bảo tính mục tiêu và hiệu quả  

Các SP&DVTTTV đƣợc TVĐH tạo lập nhằm đáp ứng nhu cầu của NDT, do 

đó luôn phụ thuộc chặt chẽ vào sự đánh giá, lựa chọn và quyết định của họ. Hệ 
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thống SP&DVTTTV cần đƣợc phát triển trên nền tảng của việc nghiên cứu, khảo 

sát nhu cầu của NDT một cách thƣờng xuyên và khoa học. Để góp phần nâng cao 

hiệu quả tạo lậ &DVTTTV, các TVĐH cần quan tâm tới 

việc liên kết, chia sẻ nguồn lự ủa NDT. 

1.4.3.2. Đảm bảo tính thực tiễn, khả thi 

Mỗi TVĐH đều có các điều kiện, các nguồn lực cụ thể để tạo lập nguồn tin 

cùng hệ thống SP&DVTTTV. Các yếu tố này ảnh hƣởng trực tiếp đến toàn bộ quá 

trình tạo lập và khai thác hệ thống SP&DVTTTV. Một thực tế không phủ nhận là 

trình độ, năng lực nói chung của các TVĐH Việt Nam còn chƣa đồng đều về nguồn 

lực TT, về CSVCKT và hạ tầng CNTT còn hạn chế. Có thể thấy, so với các trƣờng 

ĐH tiên tiến trên thế giới còn tồn tại một khoảng cách đáng kể, do vậy không thể áp 

đặt các TVĐH Việt Nam phải tạo lập đƣợc đầy đủ các loại hình SP&DVTTTV đã 

có tại các TVĐH nƣớc ngoài. Việc phát triển hệ thống SP&DVTTTV cần phải phù 

hợp với điều kiện cụ thể của TVĐH nƣớc ta hiện nay. Trong giai đoạn đầu triển 

khai mô hình, tính thực tiễn, khả thi ở đây có thể đƣợc xác định thông qua việc lựa 

chọn các TVĐH có đủ các điều kiện cần thiết tham gia.  

1.4.3.3. Đảm bảo tính mở, linh hoạt 

Hệ thống SP&DVTTTV phải có khả năng đáp ứng các yêu cầu của phƣơng 

thức đào tạo theo học chế tín chỉ và những đổi mới về nội dung, chƣơng trình, hình 

thức đào tạo; có khả năng đáp ứng những thay đổi nhanh chóng, đa dạng phạm vi 

NCĐT của các trƣờ ững xu hƣớng phát triển các lĩnh vực KH&CN mới 

trên thế giới. Để đáp ứng đƣợc các yêu cầu cao và khắt khe đó, hệ thống 

SP&DVTTTV phải luôn mở, linh hoạt để có thể cập nhật thƣờng xuyên đồng thời 

đảm bảo phục vụ NDT một cách thuận tiện nhất. 

1.4.3.4. Đảm bảo tính hợp pháp 

Hệ thống SP&DVTTTV cần phải đƣợc tạo lập, quản lý, khai thác phù hợp 

với hệ thống pháp luật hiện hành và các thông lệ quốc tế. Hoạt động TTTV nói 

chung và của TVĐH nói riêng liên quan chặt chẽ tới các khía cạnh pháp lý nhƣ vấn 

đề bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, trong quá trình tạo lập, lƣu giữ, luân chuyển và 



71 

khai thác TT. Việc tạo lập và khai thác các hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH 

đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với quy 

định và thông lệ quốc tế [33].  

1.4.3.5. Đảm bảo tính hệ thống, phù hợp với xu thế chung trên thế giới 

Hệ thống SP&DVTTTV mà TVĐH cung cấp đến NDT phải thân thiện, 

mang tính phổ biến, đƣợc tạo lập trên cơ sở các chuẩn nghiệp vụ TTTV phổ biến. 

Hệ thống này cần có khả năng tƣơng hợp, hòa nhập với bên ngoài (với các cơ quan 

TTTV khác và với nƣớc ngoài) để đáp ứng nhu cầu giao lƣu và hội nhập quốc tế, 

đáp ứng nhu cầu phát triển nền giáo dục mở. Vì thế, kiến tạo hệ thống SP&DV 

TTTV phù hợp với xu thế phát triển chung trên thế giới cần trở thành triết lý đối với 

các TVĐH Việt Nam [14], [45]. 

Tiểu kết  

Hiện nay, các TVĐH Việt Nam và trên thế giới đang có những chuyển biến 

tích cực cùng với sự đổi mới của GDĐH, sự phát triển của KH&CN và quá trình 

toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Các yếu tố này tác động mạnh mẽ đến mô hình hoạt 

động, cơ cấu tổ chức, vai trò, vị trí của TVĐH trong nhà trƣờng và xã hội. Nghiên 

cứu về lý thuyết hệ thống cho thấy, tính thống nhất về mục tiêu và sự tƣơng tác chặt 

chẽ ững thuộc tính rất cần thiết và quan trọng của 

hệ thống SP&DVTTTV. Để đáp ứng đƣợc đòi hỏi của thực tiễn, các TVĐH Việt 

Nam cần tạo lập và phát triển các loại hình SP&DVTTTV đa dạng và thân thiện 

trên cơ sở nghiên cứu toàn diện về NDT và nhu cầu tin tại trƣờng ĐH; trên cơ sở 

ứng dụng triệt để các thành tựu CNTT&TT; trên cơ sở tiếp nhận có chọn lọc những 

thành tựu, kinh nghiệm của một số trƣờng ĐH tiên tiến trên thế giới. Các 

SP&DVTTTV trong mạng lƣới TVĐH cần đƣợc tổ chức thành hệ thống tƣơng tác, 

phát triển theo xu hƣớng chuẩn hóa, hiện đại hóa để có thể chủ động hội nhập, liên 

thông với các hệ thống tiên tiến ở trong nƣớc và trên thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu 

tin của NDT ngày một cao hơn.  
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 

THÔNG TIN - THƢ VIỆN TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM 

 

2.1. Sản phẩm thông tin - thƣ viện tại các trƣờng đại học Việt Nam 

2.1.1. Các loại hình sản phẩm thông tin - thư viện 

Việc ứng dụng các thành tựu của CNTT&TT đã giúp các TVĐH phát triển 

các SPTTTV theo hƣớng tăng cƣờng tạo lập các sản phẩ ất 

lƣợng các sản phẩm sẵn có. Hiện tại, 18 TVĐH Việt Nam phổ biến có: 

- Các SPTTTV đáp ứng nhu cầu tra cứu TT: Thƣ mục các loại; CSDL thƣ 

mục quản lý tài liệu TV; CSDL thƣ mục phản ánh NTKHNS; CSDL TM trực tuyến 

phản ánh nguồn tin trong và ngoài nƣớc. 

- Các SPTTTV đáp ứng nhu cầu cung cấp nội dung TT: CSDL toàn văn; 

Cẩm nang, Hệ thống câu hỏi thƣờng gặp (FAQ); Tổng quan; Website thƣ viện. 

Bảng 2.1: Thống kê các sản phẩm thông tin - thư viện tại các trường đại học 

TT Tên sản phẩm Số lƣợng  Tỷ lệ 

1 Thƣ mục 18 100% 

2 CSDLTM quản lý tài liệu TV 18 100% 

3 CSDL NTKHNS 18 100% 

4 CSDL học liệu 18 100% 

5 CSDL tài liệu nƣớc ngoài 12 67% 

6 Cẩm nang, FAQ 11 61% 

7 Tổng quan 1 6% 

8 Website TV 18 100% 

Trên cơ sở các số liệu thống kê trong Bảng 2.1. có nhận xét: 

- Một số SPTTTV đã đƣợc chú ý phát triển tại các TVĐH, có 4 trên tổng số 

8 SPTTTV xuất hiện tại tất cả 18 TVĐH bao gồm: Thƣ mục các loại; CSDL thƣ 

mục quản lý tài liệu TV; CSDL NTKHNS và Website TV.  
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- CSDL TM tại các trƣờng ĐH chủ yếu là để phản ánh nguồn tài liệu hiện có 

trong TV. Chúng hiện đang tồn tại dƣới dạng các OPAC, tức là ở chế độ truy cập 

mở, cho phép khai thác miễn phí trên môi trƣờng Internet. 

- Để đáp ứng nhu cầu cung cấp nội dung TT, các TVĐH đều tập trung xây 

dựng các CSDL toàn văn về học liệu, CSDL toàn văn NTKHNS và mua quyền truy 

cập các CSDL toàn văn của nƣớc ngoài là sản phẩm do các doanh nghiệp lớn trên 

thế giới cung cấp nhƣ Thomson Reuters, Elsevier, Proquest Central...  

- Tổng quan chƣa đƣợc chú ý biên soạn. Việc thống kê về tổng quan trong 

các TVĐH là rất khó để có kết luận thống nhất. Tổng quan là bộ phận cấu thành của 

các LA/LV, báo cáo KQNC, đƣợc công bố trên các tạp chí khoa học ... Tuy nhiên, 

nếu muốn tìm đến tổng quan với tính cách một tài liệu độc lập, đƣợc biên soạn bởi 

các thành viên của trƣờng ĐH mà TVĐH tổ chức trong bộ sƣu tập, thì có thể xem 

đây là loại sản phẩm chỉ mới xuất hiện tại TV ĐHQG Hà Nội. 

- Website TV đã phổ biến tại các TVĐH (có tại 18/18 TVĐH đƣợc khảo sát). 

Tại nhiều TVĐH, website đƣợc tổ chức nhƣ một cổng TT, trong đó có cung cấp 

mọi TT có liên quan tớ ổ chức, hoạt độ , các nguồn TT và các 

SP&DVTTTV dành cho NDT.  

2.1.2. Phương thức tạo lập và khai thác các sản phẩm thông tin - thư viện 

2.1.2.1. Phương thức tạo lập các sản phẩm thông tin - thư viện 

- Thư mục thông báo sách mới, thư mục chuyên đề 

Đây là loại SPTTTV xuất hiện sớm nhất tại các TVĐH so với các sản phẩm 

khác. Hiện nay, các thƣ mục này đƣợc tạo lập chủ yếu bằng cách trích xuất từ 

CSDL thƣ mục do TVĐH xây dựng, hoặc CSDL bên ngoài. Thƣ mục có thể ở 

dạng bản in để cung cấp tới các địa điểm phục vụ NDT, có thể ở dạng các biểu ghi 

của CSDL đƣợc cài đặt trên wesite TV hoặc đƣợc giới thiệu ngay tại giao diện tìm 

kiếm của CSDL do TVĐH xây dựng. Tại các TVĐH, từ trƣớc đến nay, thƣ mục 

thông báo sách mới đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ để tiến hành DV phổ biến TT 

hiện tại. Có 18/18 TVĐH đƣợc khảo sát đã biên soạn các thƣ mục chuyên đề dựa 

trên sự kết hợp việc khảo sát nhu cầu NDT và các chủ đề liên quan tới phạm vi 

NCĐT của trƣờng ĐH.  
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- CSDL thư mục quản lý tài liệu tại thư viện 

Các CSDL thƣ mục đƣợc tạo lập tại trƣờng ĐH chủ yếu để quản lý các loại 

tài liệu có tại TVĐH, trong đó có các bộ phận khác nhau của NTKHNS của trƣờng 

ĐH. Hiện tại, các phần mềm quản lý TV tích hợp đều có trang tra cứu OPAC (ILib, 

Libol, Kipos…) và cài đặt trên các Website TV. CSDL thƣ mục quản lý tài liệu tại 

TV là loại sản phẩm khá tƣơng đồng với nhau do việc tạo lập đều áp dụng các 

chuẩn nghiệp vụ phổ biến (AACR 2, MARC 21, DDC...). 

Qua phỏng vấn, lãnh đạo của các TVĐH đƣợc khảo sát và một số CBTV làm 

công tác phân loại - biên mục cho rằng các sản phẩm CSDLTM đƣợc xây dựng đã 

tiến hành theo tiêu chuẩn của quốc gia (áp dụng chuẩn biên mục mới theo công văn 

số 1597/BVHTT đó là: DDC, MARC 21, AACR2). Điều này cũng phù hợp với các 

kết quả khảo sát về TVĐH của Vụ Thƣ viện năm 2015 [82, tr. 5-6]. 

- Cơ sở dữ liệu toàn văn 

+ Cơ sở dữ liệu về nguồn tin khoa học nội sinh  

Giáo trình, bài giảng, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, đồ án, đề tài nghiên 

cứu khoa học các cấp, tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo khoa học, gọ

 (NTKHNS) của trƣờng ĐH, là nguồn TT khoa học 

phản ánh kết quả hoạt động NCĐT của trƣờng ĐH, đồng thời là nguồn tài liệu cần 

thiết, mang tính đặc thù của trƣờng ĐH, đƣợc tạo lậ ể 

đƣa lên TV số ờ

hành quy định về thu nhận NTKHNS, theo đó các kết quả NCĐT phải giao nộp cho 

TVĐH theo mẫu quy định về cấu trúc nội dung, hình thức trình bày (bản in và tệp 

dữ liệu). Các kết quả NCĐT chỉ ở dạng in chủ yếu là của những năm trƣớc đây, 

TVĐH tiến hành số hóa để xây dựng CSDL thƣ mục đính kèm tệp toàn văn .pdf 

dƣới hình thức triển khai các nhiệm vụ, dự án xây dựng TV số. Đối với các kết quả 

NCĐT đƣợc giao nộp ở dạng dữ liệu số ử dụng phần mềm quản lý 

tài nguyên số nhƣ: GreenStone (ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh), 

Dspace (ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Đà Nẵng...), Content pro (ĐHQG Hà Nội), 

Kipos (ĐH Vinh, ĐH Nha Trang), để g CSDL và cung cấp lên thƣ viện số

[PL5.2, tr.230]. 
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Bộ sƣu tập Tài liệu mở (Digital Repository) đƣợc TVĐH- ĐHQG Hà Nội 

xây dựng để phản ánh NTKHNS của trƣờng. Về dạng thức tồn tại, đây là CSDL 

toàn văn, trực tuyến và cho phép truy cập mở. Việc tạo lập nên bộ sƣu tập này 

mang nhiều ý nghĩa: có thể xem đây chính là kết quả triển khai dịch vụ QLDLNC, 

cũng nhƣ kết quả triển khai dịch vụ công bố, xuất bản của TVĐH trên cơ sở 

NTKHNS của trƣờng ĐH. TV số của ĐH Bách khoa Hà Nội đƣợc tổ chức tại địa 

chỉ http://dlib.hut.edu.vn; CSDL NTKHNS do TVĐH Lƣơng Định Của - Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam xây dựng (LA/LV (3.642 tên); Kết quả nghiên cứu (370 

tên). Nguồn tin này đƣợc kết hợp với Giáo trình (392 tên); Sách chuyên khảo 

(1.146 tên) và Ảnh, video (11 tên) (thống kê đến ngày 1/7/2016). Bộ sƣu tập số ở 

đây đƣợc xây dựng cho phép truy cập miễn phí ở mức thƣ mục và có thu phí khi 

truy cập toàn văn tài liệu)… đã phản ánh hƣớng phát triển hiện nay của nhiều 

TVĐH nƣớc ta. 

+ Cơ sở dữ liệu học liệu 

Việc tạo lập, cung cấp nguồn học liệu cùng các SP&DVTTTV liên quan luôn 

là một trong các nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của các TVĐH nƣớc ta hiện 

nay. CSDL học liệu đƣợc các TVĐH tạo lập và cung cấp cũng có nhiều điểm khác 

biệt do phụ thuộc vào các quy định, chính sách khác nhau của mỗi trƣờng ĐH. Qua 

khảo sát 18 TVĐH, CSDL học liệu đƣợc xây dựng chủ yếu bao gồm các giáo trình, 

bài giảng. Phạm vi tài liệu đƣợc phản ánh giữa các TVĐH khác nhau: có nơi chỉ phản 

ánh giáo trình trong TV (TVĐH Luật Hà Nội, TVĐH Trà Vinh...). Hiện nay, ĐHQG 

Tp. Hồ Chí Minh đã đƣa ra vận hành Trung tâm học liệu số, địa chỉ http://epaper. 

edu.vn/, theo phƣơng thức truy cập mở. Tại nhiều TVĐH đƣợc khảo sát (ĐH Giao 

thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh, ĐH Vinh, ĐH Nha Trang...), CSDL học liệu của 

trƣờng đƣợc tích hợp vào nguồn tài nguyên của Tailieu.vn - một nguồn TT phục vụ 

NCĐT do Công ty Tài liệu trực tuyến Vina (VDOC) phát triển. TVĐH cung cấp 

quyền truy cập tới TV số cho NDT của trƣờng, qua đó giúp có thể khai thác các bài 

giảng và giáo trình của nhà trƣờng, đồng thời sử dụng trên 1,2 triệu tài liệu là giáo 

trình, luận án, công trình nghiên cứu của trên 70 trƣờng ĐH, cao đẳng khác có trên 

http://dlib.hut.edu.vn/
http://epaper.edu.vn/
http://epaper.edu.vn/


76 

Tailieu.vn. Trong khi đó, TVĐH Cần Thơ đã xây dựng CSDL mã học phần và giáo 

trình: Bộ sƣu tập có trên 12.000 tài liệu đang đƣợc cập nhật của hơn 4.000 mã học 

phần, bao gồm bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo theo yêu cầu của giảng 

viên. Tốc độ tăng hàng năm của nguồn tin này khoảng 1.000 biểu ghi. Hiện nay, các 

TVĐH đang quan tâm đẩy mạnh công tác số hóa các giáo trình, bài giảng. 

+ CSDL toàn văn tài liệu nước ngoài 

Xu hƣớng nổi trội nhất, đồng thời cũng trở thành đặc điểm chủ yếu của 

nguồn tin khoa học hiện nay là sự phát triển với gia tốc cao, chiếm tỷ trọng ngày 

càng lớn của các nguồn tin dạng số, đƣợc lƣu giữ, phổ biến trên môi trƣờng mạng 

và gọi chung là nguồn tin trực tuyến. Qua số liệu điều tra có 12/18 TVĐH đƣợc 

khảo sát đã tiến hành mua quyền sử dụng các CSDL tài liệu nƣớc ngoài, trong đó có 

8 TVĐH mua quyền truy cập 2 bộ CSDL toàn văn trực tuyến gồm: Proquest 

Central; CSDL Credo Reference, là sản phẩm do các doanh nghiệp lớn trên thế giới 

nhƣ Thomson Reuters, Elsevier, Proquest Central, Taylor & Francis cung cấp, theo 

phƣơng thức tham gia Liên hợp thƣ viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN và còn 

đƣợc quyền khai thác loại CSDL toàn văn về KH&CN STD; CSDL KQNC do Cục 

Thông tin KH&CN Quốc gia cung cấp. Nhiều TVĐH lớn của nƣớc ta hiện nay (các 

ĐHQG, ĐH Vùng, ĐH Bách khoa Hà Nội, HV Nông nghiệp Việt Nam…) thông 

qua nguồn đầu tƣ của các dự án, cung cấp cho NDT của mình quyền truy cập đến 

các bộ CSDL chuyên ngành do các doanh nghiệp TT và xuất bản lớn trên thế giới 

tạo lập (nhƣ MathSciNet, là CSDL tạp chí Toán học của Hội Toán học Mỹ, bao 

quát hơn 550 tạp chí thuộc lĩnh vực toán học, với hơn 3 triệu đầu mục, 1,7 triệu 

đƣờng link tới các bài báo gốc và cập nhật hơn 80.000 các bài tổng quan mỗi 

năm…). Bên cạnh việc mua quyền truy cập, một số TVĐH đã tiến hành tuyển chọn, 

thu thập một khối lƣợng rất lớn nguồn tin trực tuyến miễn phí và nguồn học liệu mở 

để phục vụ NDT (ĐHQG Hà Nội, ĐH An Giang, ĐH Nha Trang, ĐH Vinh…). Đặc 

biệt ĐH Cần Thơ có bộ sƣu tập gồm 40 CSDL và tạp chí miễn phí ở các lĩnh vực 

nghiên cứu khoa học có giá trị nhƣ: AGORA, HINARI, OARE, Ngân hàng thế giới, 

TV pháp luật. Ngoài ra TV còn liên kết với TVĐH Alberta (Canada) để cung cấp 

quyền truy cập tới các CSDL về tạp chí khoa học trên thế giới.  

http://db.vista.gov.vn:2048/login?url=http://search.proquest.com/ip
http://db.vista.gov.vn:2048/login?url=http://search.proquest.com/ip
http://db.vista.gov.vn:2048/login?url=http://search.credoreference.com
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- Cẩm nang, câu hỏi thường gặp (FAQ) 

Loại sản phẩm này có thể đƣợc các TVĐH trực tiếp biên soạn hoặc đƣợc tiếp 

nhận từ các nhà cung cấp TT, các cơ quan TTTV của quốc gia (trợ giúp trong việc 

khai thác, sử dụng các nguồn tin, SP&DVTTTV từ bên ngoài, hƣớng dẫn sử dụng 

các công cụ hỗ trợ nghiên cứu (hƣớng dẫn sử dụng phần mềm EndNotes, Zotero…). 

Tại nhiều nơi, FAQ đƣợc tổ chức thành tệp dữ liệu trong thực đơn trợ giúp gắn trên 

website TV, hoặc đƣợc biên soạn dƣới dạng tài liệu in. Hệ thống FAQ lớn đƣợc tổ 

chức dƣới dạng CSDL để có thể tìm kiếm sự trợ giúp trƣớc mỗi tình huống cụ thể. 

Tại TV - ĐH Cần Thơ, truy cập thẻ FAQ, sẽ nhận đƣợc các câu hỏi thƣờng gặp 

đƣợc tổ chức theo các nhóm: Câu hỏi về máy tính (17 câu); Câu hỏi về nội quy  

(23 câu); Câu hỏi về tài liệu (16 câu); Câu hỏi về vị trí (15 câu). 

- Tổng quan 

Các tổng quan là kết quả chung của hoạt động nghiên cứu và hoạt động TT 

khoa học. Tổng quan đƣợc biên soạn bởi các cán bộ khoa học, các chuyên gia tƣ 

vấn, chuyên gia TT... Tổng quan đƣợc hình thành theo các cách: (1) đƣợc mua từ 

các nhà cung cấp bên ngoài; (2) đƣợc thu thập từ các các nguồn TT trên mạng;  

(3) đƣợc công bố trên các Tạp chí khoa học, Kỷ yếu hội nghị, hội thảo...; (4) là một 

bộ phận của các LA/LV, báo cáo kết quả nghiên cứu; (5) đƣợc biên soạn theo đặt 

hàng của NDT. Tuy nhiên, loại SPTTTV này chƣa đƣợc phổ biến để khai thác một 

cách hiệu quả tại các TVĐH và chỉ mới có ĐHQG Hà Nội, các Tổng quan đƣợc tổ 

chức trong bộ sƣu tập Digital Repository. 

- Website thư viện 

Qua phỏng vấn lãnh đạo các TVĐH đƣợc khảo sát, việc xây dựng website 

TV chủ yếu dựa trên cơ sở tham khảo cấu trúc các Website của một số TVĐH tiên 

tiến nƣớc ngoài, dựa vào kinh nghiệm và yêu cầu thực tế để đặt hàng cho các 

chuyên gia CNTT thiết kế. Bên cạnh đó, tại một số nơi (TVĐH Luật Hà Nội…), 

website TV chỉ cung cấp việc truy cập tới hệ thống OPAC, mang tính chất nhƣ một 

cổng để truy cập các CSDL của TVĐH; còn tại một số TV khác (ĐH Giao thông 

vận tải Tp. Hồ Chí Minh, ĐH Lao động & Xã hội…) website TV cũng chính là 
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cổng truy cập tới bộ sƣu tập số. Hiện nay, trƣờng ĐH Nha Trang, ĐH Vinh đã sử 

dụng phần mềm Kipos, một giải pháp hiện đại ba trong một (Quản trị thƣ viện điện 

tử tích hợp; Quản lý nguồn tài nguyên số và Cổng thông tin điện tử) để xây dựng 

website TV.  

2.1.2.2. Phương thức khai thác các sản phẩm thông tin - thư viện 

- Thư mục: Ở dạng in, thƣ mục các loại đƣợc khai thác tại phòng tra cứu, các 

phòng đọc của TV. Tại các trƣờng ĐH Vinh, ĐH Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh, ĐH 

KHXH&NV - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh …, các TVĐH đều biên soạn các thƣ mục 

chuyên đề, xây dựng các CSDL môn học cho các ngành đào tạo căn cứ vào danh mục 

các học phần đào tạo hệ chính quy theo phƣơng thức tín chỉ. Qua khảo sát, có tới 

12/18 TVĐH đã đƣa thƣ mục lên Wesite của TV để cung cấp rộng rãi tới NDT. Số 

liệu điều tra cho thấy có 37% CBNC, GD, NCS; có 54% HVCH, SV thƣờng xuyên 

khai thác; có 13% CBNC, GD, NCS và 19% HVCH, SV rất thƣờng xuyên khai thác 

các loại thƣ mục. Có 53% CBTV đồng thuận với ý kiến trên.  

- CSDL thư mục: Đây là loại đƣợc khai thác qua các máy trạm đặt tại trụ sở 

TV. CSDL thƣ mục, do TVĐH xây dựng chủ yếu phản ánh tài liệu hiện đƣợc quản 

lý tại TV, đƣợc khai thác miễn phí, NDT tra cứu để có đƣợc các TT thƣ mục của tài 

liệu nhƣ: tên sách, tên tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản ... Số liệu điều tra cho 

thấy có 53% CBNC, GD, NCS; 65% HVCH, SV thƣờng xuyên khai thác; có 14% 

CBNC, GD, NCS và 15% HVCH, SV rất thƣờng xuyên khai thác các CSDL thƣ 

mục, OPAC. Có gần 59% CBTV đồng ý với ý kiến trên. 

- CSDL toàn văn: Bao gồm CSDL học liệu, CSDL NTKHNS và CSDL tài 

liệu nƣớc ngoài: Đối với học liệu tồn tại ở dạng toàn văn, các TVĐH đều giới hạn 

việc khai thác đến NDT là các thành viên của trƣờng ĐH và quản lý qua tài khoản 

truy cập; việc truy cập CSDL toàn văn chủ yếu chỉ đƣợc thực hiện tại các máy 

trạm của TVĐH. Các trƣờng ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Vinh cho phép quyền 

truy cập TV số, theo quy định nhƣ sau: Mọi máy tính nằm trong dải IP của Trƣờng 

đều có thể truy cập và sử dụng TV số; Các máy tính nằm ngoài dải IP của Trƣờng 

muốn truy cập vào TV số cần phải có account (Username + Password). Tại TV - 
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ĐH Cần Thơ, tính đến thời điểm tháng 7/2016, nguồn học liệu bao gồm 2.710 tài 

liệu đƣợc phân chia theo 15 bộ môn, khoa đào tạo, cho phép truy cập miễn phí ở 

mức thƣ mục và quản lý truy cập toàn văn thông qua tài khoản NDT. 

Số liệu điều tra cho thấy mức độ khai thác sử dụng các CSDL học liệu và 

NTKHNS đối với HVCH, SV là khá cao, có 66% và 55 % HVCH, SV đã khai thác 

thƣờng xuyên các sản phẩm này. Về khai thác CSDL tài liệu nƣớc ngoài dạng trực 

tuyến, do có nhu cầu cao về loại SP này, nhóm NDT là CBNC, GD, NCS có mức 

độ sử dụng cao với 68% thƣờng xuyên khai thác CSDL trực tuyến. Trong khi đó, do 

hạn chế về ngoại ngữ nên HVCH, SV sử dụng loại SP này còn hạn chế, tỷ lệ thƣờng 

xuyên sử dụng của chỉ có 16%. Có 54% CBTV đồng thuận với ý kiến trên. 

- Cẩm nang, FAQ: Thông thƣờng, trên website TV, các câu hỏi thƣờng gặp 

(FAQ) đƣợc tập hợp trong một khu vực, ví dụ thẻ TRỢ GIÚP/HELP hoặc thẻ CÁC 

CÂU HỎI THƢỜNG GẶP/FAQ… Các câu hỏi thƣờng gặp đƣợc nhiều NDT sử 

dụng: số liệu điều tra cho thấy có 56% HVCH, SV đã sử dụng thƣờng xuyên; có 8% 

sử dụng rất thƣờng xuyên loại SP này; trong khi đó chỉ có 31% CBNC, GD, NCS 

sử dụng thƣờng xuyên và 11% sử dụng rất thƣờng xuyên.  

- Tổng quan: Tổng quan ở dạng in đƣợc khai thác tại trụ sở TV, còn ở dạng 

số, có thể khai thác trên mạng. Đây là loại SPTTTV đặc biệt, đƣợc sử dụng nhiều 

trong các DV tƣ vấn, tham khảo, hiện tại chỉ có tại TV ĐHQG Hà Nội. Tuy vậy, 

mức độ khai thác, sử dụng còn rất hạn chế.  

- Website thư viện: Ngƣời dùng tin truy cập website của TVĐH thông qua 

địa chỉ tại các máy tính kết nối Internet. Số liệu điều tra cho thấy SP này đã đƣợc 

nhiều NDT khai thác sử dụng: Có 47% CBNC, GD, NCS và 60% HVCH, SV 

thƣờng xuyên sử dụng tìm tài liệu, thông tin trên website, cổng TT của TV và có 

56% CBTV đồng thuận với ý kiến trên.  

Về mức độ sử dụng các SPTTTV của CBNC, GD, NCS đƣợc thống kê qua 

bảng 2.7 [PL.2, tr.217]; của HVCH, SV đƣợc thống kê qua bảng 2.8 [PL.2, tr.218]. 

Biểu đồ 2.1 phản ánh mức độ sử dụng từ thƣờng xuyên trở lên của các nhóm 

CBNC, GD, NCS; HVCH, SV, đối với một số SPTTTV. 
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Biểu đồ 2.1: Mức độ sử dụng một số sản phẩm thông tin - thƣ viện 

 

2.1.3. Đánh giá sản phẩm thông tin - thư viện 

Nhƣ đã trình bày trong Chƣơng 1, việc đánh giá các SPTTTV cụ thể đƣợc 

tiến hành theo các tiêu chí sau:  

(i) Phạm vi bao quát nguồn tin của sản phẩm 

Đối với các TVĐH cung cấp khả năng truy cập tới các hệ thống CSDL khoa 

học lớn trên thế giới, hầu hết NDT là CBNC, GD, NCS (trên 70%) đều cho rằng 

đáp ứng đƣợc sự mong đợi. Tuy vậy, việc bao quát nguồn tin trong nƣớc còn có 

những hạn chế nhất định bởi việc đáp ứng nhu cầu kiểm soát và cung cấp nguồn 

học liệu cũng nhƣ NTKHNS của quốc gia tại nhiều TVĐH còn chƣa đạt đƣợc yêu 

cầu: Tại TV của Trƣờng ĐH Luật Hà Nội, CSDL bài trích tạp chí chỉ bao quát tạp 

chí hiện có tại TV cũng chƣa đầy đủ. Qua tham vấn trực tiếp một số cán bộ quản lý 

tại các TVĐH đƣợc khảo sát đều khẳng định các TVĐH nƣớc ta chƣa thể cung cấp 

đƣợc các học liệu đầy đủ nhƣ hệ thống học liệu mở của MIT. Ngay tại một cơ quan 

lớn nhƣ TV-ĐHQG Hà Nội, nền tảng để tạo nên bộ sƣu tập Digital Repository là 

NTKHNS, nhƣng trên thực tế, bộ sƣu tậ ỉ bao quát đƣợc khoảng thời 

gian từ 2007 đến nay. Bộ sƣu tập Tài liệu điện tử nội sinh do TV Trung tâm - 

ĐHQG TP. Hồ Chí Minh tạo lập cũng không phản ánh đầy đủ tài liệu phù hợp.  

Nhƣ vậy, dựa vào phạm vi bao quát nguồn tin, có thể đƣa ra nhận xét:  

+ Các CSDL trực tuyến đƣợc mua hoặc tiếp nhận từ nƣớc ngoài và CSDL 

thƣ mục phản ánh tài liệu tại TV đã bao quát đƣợc đầy đủ nguồn tin cần phản ánh. 
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, hầu hết các SPTTTV đƣợc tạo lập tại các TVĐH đều 

không đáp ứng yêu cầu đề ra, do vậy chƣa đạt đƣợc chất lƣợng tốt. Nhu cầu về liên 

kết, chia sẻ trong toàn hệ thống TVĐH là rất cao, để các TVĐH có thể sử dụng 

đƣợc các SP&DVTTTV của nhau đáp ứng đầy đủ nhu cầ

, khi trả lời câu hỏi TV trƣờng có cần liên kết với các cơ quan TTTV bên 

ngoài, đã có 75% CBNC, GD, NCS; 81% HVCH, SV và trên 90% CBLĐ, QL, 

CBTV chọn ở mức cần thiết và rất cần thiết. 

(ii) Chất lượng của quá trình xử lý thông tin 

Chất lƣợng của quá trình xử lý TT để tạo lập, triển khai các SPTTTV đƣợc 

thể hiện qua các khía cạnh cụ thể sau: 

- Trình độ, kỹ năng của ngƣời trực tiếp tham gia việc tạo lập, triển khai cung 

cấp SPTTTV. 

Tại TV ĐHQG Hà Nội, đội ngũ trực tiếp hỗ trợ NDT đƣợc chuyên môn hóa 

theo lĩnh vực, chủ đề nghiên cứu. Theo đó, CBTV đƣợc trang bị kiến thức cơ bản về 

lĩnh vực, chủ đề nghiên cứu mà họ phụ trách, đồng thời lại thƣờng xuyên đƣợc đào 

tạo, cập nhật về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ TTTV. Tuy nhiên, hầu hết các CBTV 

đƣợc đào tạo về TTTV trực tiếp tạo lập các SPTTTV đều phải phục vụ nhiều lĩnh 

vực, chủ đề nghiên cứu khác nhau, trong khi đó theo số liệu điều tra của Vụ T , 

chỉ có trung bình 12 CBTV/TVĐH [82, tr.20]. Số liệu điều tra nhân lực tại 18 TVĐH 

cho thấy trong tổng số 520 cán bộ (trung bình 28 CBTV/TVĐH) có trình độ nhƣ sau: 

trung cấp, cao đẳng là 46 (chiếm 9%); ĐH - 365 (chiếm 70%); thạc sĩ - 101 (chiếm 

19,5%); tiến sĩ - 8 (chiếm 1,5%). Nhìn chung để có trình độ cao về mọi lĩnh vực khoa 

học là vấn đề cần đƣợc các TVĐH quan tâm. Điều này cũng rất phù hợp với số liệu 

điều tra khi có 51% CBTV cho rằng cần nâng cao trình độ đội ngũ CBTV. 

- Về áp dụng các tiêu chuẩn nghiệp vụ trong quá trình tạo lập SPTTTV 

Qua tham vấn CBTV cho biết việc xây dựng CSDL tại TV đều tiến hành theo 

tiêu chuẩn quốc gia, việc xây dựng các website TV là không theo quy trình cụ thể nào. 

Bên cạnh đó, các loại cẩm nang tra cứu, FAQ... đƣợc các TVĐH biên soạn và tạo lập 

mới chủ yếu tính đến nhu cầu NDT của mình và chỉ đƣợc tạo lập một cách tự phát, 
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không tính đến khả năng chia sẻ với các cơ quan TTTV khác, do đó các khía cạnh tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ở đây hầu nhƣ không đƣợc đặt ra. Có hai tồn tại trong công tác tiêu 

chuẩn hóa quá trình tạo lập SPTTTV: Một là, việc áp dụng các tiêu chuẩn nghiệp vụ 

chƣa đƣợc thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn hệ thống TVĐH; Hai là, các tiêu 

chuẩn nghiệp vụ của quốc gia chƣa thực sự tƣơng thích với nƣớc ngoài. 

- Các công cụ, phƣơng tiện đƣợc sử dụng trong quá trình tạo lập SPTTTV 

Ngày nay, hầu hết các TVĐH đều đã triển khai các ứng dụng CNTT&TT vào 

hoạt động của mình nói chung, trong đó có việc tạo lập, triển khai các SPTTTV. Đây 

là tiền đề quan trọng đảm bảo chất lƣợng và sự đồng bộ trong một mức độ nhất định 

đối với các SPTTTV đƣợc tạo ra. Đa số các TVĐH (~ 70%) đều đã sử dụng một số 

phần mềm quản trị TV tích hợp nhƣ ILIB, LiBOL, Lạc Việt, Koha, Kipos... [82, 

tr.23], [PL5.2, tr.230]. Trong công tác xử lý TT, các TVĐH đều sử dụng các Bộ từ 

khóa đƣợc biên soạn bởi một số cơ quan TTTV đầu não nhƣ Cục TT KH&CN Quốc 

gia, TV Quốc gia Việt Nam, Viện TT KHXH... Bên cạnh đó, các TVĐH đều sử dụng 

các chuẩn biên mục AACR 2, biên mục đọc máy MARC 21, sử dụng khung phân 

loại DDC phiên bản rút gọn, khung đề mục chủ đề của TV Quốc hội Mỹ... Nhờ thế, 

CSDL thƣ mục do các TVĐH tạo lập tƣơng đồng với nhau và có chất lƣợng tƣơng 

đối ổn định [PL 6, tr.231]. Tuy nhiên, nếu xem xét trên bình diện kết quả chung có 

đƣợc từ chất lƣợng của quá trình xử lý TT để tạo lập các SPTTTV, có thể nhận thấy 

các sản phẩm đƣợc tạo lập tại TVĐH chƣa có khả năng tƣơng đồng, hòa nhập với 

nƣớc ngoài, đặc biệt là CSDL trực tuyến - loại SPTTTV hiện đang đƣợc quan tâm tại 

các TVĐH hiện nay. Đây là một vấn đề lớn, đòi hỏi các cơ quan TTTV đầu não quốc 

gia có sự chỉ đạo sát sao, cụ thể có những đóng góp thiết thực hơn cả về mặt lý luận 

và thực tiễn trong quá trình phát triển hệ thống CSDL KH&CN của Quốc gia. 

(iii) Mức độ cập nhật thông tin 

Mức độ cập nhật TT của SPTTTV đƣợc thể hiện qua hai khía cạnh chính:  

- Các SPTTTV đƣợc phát triển trên nền tảng nguồn TT có mức độ cập nhật 

cao. Qua phỏng vấn CBNC, GD, NCS tại một số TVĐH đƣợc khảo sát cho rằng việc 

bao quát các CSDL lớn của nƣớc ngoài là loại có mức độ cập nhật rất cao, do vậy có 

chất lƣợng tốt. Tại một số TVĐH, mức độ cập nhật TT của CSDL cần phải đƣợc cải 
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thiện nhiều hơn. Cụ thể, tại TV - ĐH Thái Nguyên, trong Bộ sưu tập các tạp chí khoa 

học khác (2015) có 6 tài liệu, nhƣng riêng trong bộ sƣu tập Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ (do ĐH Thái Nguyên xuất bản) đã có 56 tài liệu. Bên cạnh đó, vào ngày 

17/7/2016, truy cập trang Tài liệu điện tử của TV- ĐH Thái Nguyên, NDT chỉ

tài liệu điện tử mớ 4/2016. Bộ sƣu tập Tài liệu điện 

tử - với độ cập nhật TT nhƣ thế đã không đáp ứng đƣợc những yêu cầu tối thiểu. 

- Các SPTTTV cần phát triển để có thể đáp ứng đƣợc các dạng nhu cầu tin 

mới xuất hiện của NDT. Đây là một hạn chế lớn đối với hầu hết các TVĐH nƣớc ta. 

Nhiều nhu cầu tin về nguồn học liệu chƣa đƣợc các TVĐH chú trọng đáp ứng. Ngoài 

ra, tất cả các CSDL đƣợc tạo lập tại các TVĐH đều không có khả năng đáp ứng đƣợc 

nhu cầu thống kê trích dẫn, nhu cầu kiểm soát dữ liệu tham khảo, do không có các 

loại dữ liệu mang tính chất tiêu chuẩn quốc tế đối với tài liệu khoa học trực tuyến trên 

thế giới - Chỉ số DOI (Digital Object Identifier). Từ những phân tích số liệu trên, xét 

ở khía cạnh cập nhật TT, các SPTTTV của nƣớc ta chƣa phù hợp với xu thế chung 

trên thế giới, chƣa đáp ứng đƣợc các đòi hỏi mới của thực tiễn.  

(iv) Khả năng tìm kiếm, kiểm soát thông tin 

Hầu hết các TVĐH đều có các CSDLTM, OPAC để kiểm soát nguồn tin của 

mình, điều này thuận tiện cho việc đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thông tin phổ biến 

hiện nay. Tuy nhiên, việc tìm tin qua OPAC tại nhiều TVĐH cũng còn hạn chế, 

việc tìm kiếm thông tin trong bộ sƣu tập số ận lợi cho NDT. 

Qua số liệu điều tra cho thấy: Đối với nhóm NDT là CBNC, GD, NCS, đánh 

giá các CSDL tài liệu nƣớc ngoài trực tuyế 64% đánh giá chất lƣợng ở mức 

tốt và 8 % rất tốt; Sản phẩm CSDLTM - loại do thƣ viện xây dựng, đánh giá mức tốt 

29%, rất tốt 16%. Đối với nhóm NDT là HVCH, SV đánh giá sản phẩm CSDLTM, 

mức tốt là 45%, rất tốt 17%; Về CSDL học liệu, mức tốt là 27%, rất tốt 6%; CSDL 

NTKHNS, mức tốt là 33%, rất tốt 9%; Website TV, mức tốt là 40%, rất tốt 8%. 

Phân tích các số liệu trên cho thấy, NDT đánh chất lƣợng các SPTTTV ở 

mức rất tố ạn chế. Số liệu điều tra CBNC, GD, NCS đánh giá chất 

lƣợng SPTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam đƣợc thống kê qua bảng 2.9 [PL2, 

tr.218]; của HVCH, SV đƣợc thống kê qua bảng 2.10 [PL2, tr.219]. 
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2.2. Dịch vụ thông tin - thƣ viện tại các trƣờng đại học Việt Nam 

2.2.1. Các loại hình dịch vụ thông tin - thư viện 

Qua khảo sát 18 trƣờng ĐH Việt Nam hiện có 12 loại DVTTTV phổ biến

: 

+ Các DVTTTV đáp ứng nhu cầu cung cấp TT: Cung cấp tài liệu; Tra cứu 

TT; Hỏi - Đáp TT; Phổ biến TT hiện tại; Phổ biến TT chọn lọc. 

+ Các DVTTTV đáp ứng nhu cầu trao đổi TT: Hoạt động nhóm tại TV; Hội 

nghị, Hội thảo, Triển lãm; Trao đổi TT trên mạng. 

+ Các DVTTTV đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, tƣ vấn TT: Đào tạo năng lực TT; 

QLDLTK; Quản lý NTKHNS; Tƣ vấn TT.  

Sự phân bố DVTTTV tại các trƣờng ĐH đƣợc phản ánh qua bảng 2.2. 

Bảng 2.2: Thống kê dịch vụ thông tin - thƣ viện tại các trƣờng đại học 

TT Tên dịch vụ Số lƣợng Tỷ lệ % 

A Nhóm dịch vụ đáp ứng nhu cầu cung cấp TT   

1 Cung cấp tài liệu 18 100% 

2 Tra cứu thông tin 18 100% 

3 Hỏi đáp thông tin 16 89% 

4 Phổ biến thông tin hiện tại 17 94% 

5 Phổ biến thông tin chọn lọc 2 11% 

B Nhóm dịch vụ đáp ứng nhu cầu trao đổi TT   

6 Hoạt động nhóm tại thƣ viện 16 89% 

7 Hội nghị, hội thảo, triển lãm 18 100% 

8 Trao đổi thông tin trên mạng 10 56% 

C Nhóm dịch vụ đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, tư vấn TT   

9 Đào tạo năng lực thông tin 16 89% 

10 Quản lý NTKHNS 18 100% 

11 Quản lý dữ liệu tham khảo 3 17% 

12 Tƣ vấn thông tin 2 11% 
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Qua số liệu điều tra thể hiện tại bảng 2.2 và số liệu phân tích các DVTTTV 

có tại các ĐHQG/ĐH Vùng và các trƣờng ĐH/HV, có nhận xét sau: 

- Một số DVTTTV có tính chất truyền thống đƣợc tổ chức ở hầu hết các 

TVĐH, phù hợp với môi trƣờng giáo dục đào tạo: DV cung cấp tài liệu; Tra cứu 

TT; Quản lý NTKHNS và HN, HT, Triển lãm (100%).  

- Một số DVTTTV có giá trị gia tăng đã bắt đầu đƣợc các TV thuộc ĐHQG/ 

ĐH vùng quan tâm tạo lập nhƣ: DV QLDLTK, Phổ biến thông tin chọn lọc và Tƣ vấn 

thông tin. Tuy nhiên những DV này chƣa đƣợc tổ chức phổ biến. 

2.2.2. Phương thức tổ chức và khai thác dịch vụ thông tin - thư viện 

2.2.2.1. Nhóm dịch vụ đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin 

- Dịch vụ cung cấp tài liệu 

+ Mƣợn, đọc tài liệu tại thƣ viện 

Để đáp ứng nhu cầu của ngƣời dạy và ngƣời học, các TVĐH đều tiến hành 

phục vụ đọc tại chỗ và cho mƣợn về nhà.  

Hình thức phục vụ đọc tại chỗ: Hầu hết các TVĐH đều áp dụng 2 hình thức 

tổ chức kho đóng và kho mở để phục vụ NDT trong việc khai thác tài liệu tại TV. 

Hình thức kho đóng áp dụng đối với tài liệu quý hiếm, độc bản, giáo trình, các tài 

liệu tra cứu. Hình thức tổ chức kho mở, tài liệu sắp xếp theo môn loại khoa học, 

không phân biệt khổ sách và ngôn ngữ, giúp NDT lựa chọn tài liệu một cách đầy 

đủ và nhanh chóng. Các TVĐH đã xây dựng các phòng multimedia, phòng máy 

tính, để NDT khai thác tài liệu lƣu trữ trên CD-ROM, các tài liệu đa phƣơng 

tiện, tài liệu vi dạng, phần mềm học tiếng Anh. Để khuyến khích NDT sử dụng 

TV, các TVĐH tổ chức không gian đọc yên tĩnh, thoáng mát, tăng thời gian phục 

vụ thông tầm, thứ 7, Chủ nhật vào mùa cao điểm. Những cố gắng đó, đã giúp 

nâng cao vai trò của TV, hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải 

trí của NDT. 

Hình thức mượn: Đáp ứng yêu cầu NDT, các TVĐH đều tổ chức cho 

mƣợn tài liệu về nhà. Tài liệu cho mƣợn về nhà chủ yếu là giáo trình. Đối với tài 
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liệu là giáo trình, đối tƣợng mƣợn là HVCH, SV, phần lớn các TV cho mƣợn từ 

5-10 tên sách/môn học trong khoảng thời gian môn học diễn ra. Đối với tài liệu 

chuyên khảo, tham khảo các loại: TV căn cứ vào vốn tài liệu của mình để đƣa ra 

quy định cụ thể về thời gian cũng nhƣ số lƣợng tài liệu đƣợc mƣợn cho các đối 

tƣợng NDT. 

+ Cung cấp bản sao tài liệu 

Dịch vụ này đƣợc triển khai tại các TVĐH, song hiện nay việc triển khai 

dịch vụ hầu nhƣ không đề ra những quy định cụ thể, chi tiết. DVTTTV cung cấp 

bản sao tài liệu với mục đích sử dụng để phục vụ học tập, nghiên cứu trong 

trƣờng ĐH và phi lợi nhuận, theo quy định của pháp luật. DV cung cấp bản sao 

tài liệu đƣợc liên kết với một số DVTTTV khác: Tại TV ĐHQG Hà Nội, DV 

cung cấp tài liệu theo yêu cầu bao gồm cả các tài liệu có hoặc không có tại TV, 

bài trích trên các tạp chí khoa học quốc tế. Dạng tài liệu đƣợc cung cấp: bản sao 

chụp, dạng tệp pdf, tệp dữ liệu text; Phƣơng tiện cung cấp tài liệu: qua bƣu điện, 

qua e-mail hay trực tiếp tại trụ sở TV. Qua phỏng vấn NDT và CBTV tại các 

TVĐH thuộc ĐHQG, ĐH vùng cho thấy việc khai thác DV này đƣợc NDT sử 

dụng rất phổ biến. 

- Dịch vụ tra cứu thông tin 

Đây là một trong các DVTTTV phổ biến nhất tại các TVĐH. Việc sử dụng 

DV này đƣợc thực hiện dƣới các hình thức khác nhau, song chủ yếu là thông qua 

các máy tính trạm đặt tạ ể truy cập các CSDLTM quản lý tài liệu của 

TV, các nguồn tin trực tuyến và website. Các TVĐH cũng triển khai nhiều hoạt 

động khác nhau để hỗ trợ NDT nâng cao hiệu quả sử dụng DV tra cứu TT. Tại TV - 

ĐHQG Hà Nội, DV này đƣợc tiế ể nâng 

cao chất lƣợng phục vụ. Tại nhiều TVĐH đƣợc khảo sát đều triển khai kết hợp DV 

tra cứu TT với DV cung cấp TT và NDT phải chi trả một khoản phí theo quy định. 

Tại TVĐH Cần Thơ, DV cung cấp TT trọn gói thực chất là sự kết hợp các DV tra 

cứu và cung cấp TT, với mức phí là 30.000VNĐ. Số liệu điều tra cho thấy có 48% 
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CBNC, GD, NCS và 77% HVCH, SV sử dụng DV tra cứu TT ở mức từ thƣờng 

xuyên trở lên; có 55% CBTV đồng thuận với ý kiến trên. 

- Dịch vụ Hỏi - Đáp thông tin 

Tại các TVĐH lớn, thƣờng tổ chức một bộ phận riêng để triển khai DV  

Hỏi - Đáp TT. Dịch vụ có thể còn đƣợc triển khai một cách chuyên môn hóa theo 

chủ đề đối với đội ngũ CBTV, cùng với việc triển khai các DV khác nhƣ DV tƣ 

vấn TT, DV tham khảo (TV- ĐHQG Hà Nội, ĐH Cần Thơ, ĐH Đà Nẵng). Tại 

nhiều TVĐH, thủ thƣ đảm nhận triển khai DV này, đƣợc thực hiện ngay tại thời 

điểm giao dịch với NDT. Một số TV đang ứng dụng phần mềm hỗ trợ Zopim Chat 

(công cụ hỗ trợ trực tuyến cho phép NDT tạo form chat trực tuyến ngay trên trang 

web) để hỗ trợ trực tuyến cho bạn đọc (ĐHQG Hà Nội, ĐH Vinh, ĐH An Giang, 

ĐH Nha Trang…). Số liệu điều tra cho thấy: có 24% CBNC, GD, NCS và 57% 

HVCH, SV thƣờng xuyên sử dụng DV Hỏi - Đáp TT; có 55% CBTV đồng thuận 

với ý kiến trên. 

- Dịch vụ phổ biến thông tin hiện tại 

Các TVĐH đều triển khai DV phổ biến TT hiện tại dƣới các hình thức khác 

nhau nhƣ phổ biến trên website TV danh mục các tài liệu mới phân chia theo môn 

loại khoa học và cung cấp phiên bản in kiểu thƣ mục thông báo sách mới. Số liệu 

điều tra cho thấy, có 21% CBNC, GD, NCS và 39% HVCH, SV thƣờng xuyên sử 

dụng DVTTTV này thông qua khai thác bản thƣ mục in hoặc truy cập danh mục tài 

liệu mới trên website TV. Có 41% CBTV đồng thuận với ý kiến trên. 

- Dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc 

Đây là loại DVTTTV đƣợc rất ít TVĐH triển khai. Tại TVĐH Cần Thơ đã triển 

khai dịch vụ cung cấp TT trọn gói, với mức phí đặt cƣợc ban đầu là 30.000 VNĐ, 

nhằm phục vụ quá trình thực hiện luận án, luận văn, tiểu luận, báo cáo chuyên đề. 

Hiện nay, trong số 18 TVĐH đƣợc khảo sát, chỉ có hai TVĐH thuộc ĐH Đà Nẵng, 

ĐH Cần Thơ triển khai dịch vụ phổ biến TT chọn lọc. Qua phỏng vấn CBTV và 

NDT tại hai TV này cho thấy mức độ sử dụng DV còn nhiều hạn chế. 
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2.2.2.2. Nhóm dịch vụ đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin 

- Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm 

Thủ tục đăng ký sử dụng DVTTTV này là đơn giản, thuận tiện: NDT đƣa ra yêu 

cầu về địa điểm, thời gian, cách thức tổ chức, điều kiện về CSVCKT, các dịch vụ hỗ 

trợ ngƣời tham gia Hội nghị, hội thảo, sau đó TVĐH sẽ thành lập một nhóm riêng và 

có sự phối hợp chặt chẽ với NDT để triển khai DV này. Thông thƣờng, các chủ nhiệm 

đề tài khoa học, các Nhóm nghiên cứu, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể... là ngƣời 

đặt hàng sử dụng DVTTTV này, hoặc bản thân TVĐH tổ chức nhân các sự kiện quan 

trọng. Tại các TVĐH thuộc ĐH Thái Nguyên, ĐHQG Hà Nội, ĐH Vinh, ĐH Bách 

Khoa Hà Nội, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 

thƣờng xuyên tổ chức tốt các DV hội nghị, hội thảo, triển lãm. Bên cạnh hội thảo, hội 

nghị quốc gia, các hội thảo, hội nghị quốc tế cũng đã đƣợc tổ chức: Hội thảo khoa học: 

“Hoạt động TTTV với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt 

Nam” do Trƣờng ĐH KHXH&NV- ĐHQG Hà Nội, Liên hiệp TVĐH phía Bắc và 

Trƣờng ĐH Vinh tổ chức năm 2014; “Nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông 

trong hoạt động TTTV” do Trƣờng ĐH Sƣ phạm  Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức 

năm 2015; các Hội thảo quốc tế do Trƣờng ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội và Văn 

phòng UNESSCO Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội:”Xây dựng nền tảng học liệu 

mở cho giáo dục đại học Việt Nam”  “Đ

, TV Tạ Quang Bửu – ĐH Bách khoa Hà Nộ ổ chức hai hội thảo về OCLC. Đặc 

biệt, qua tham vấn NDT tại ĐH Thái Nguyên, các ý kiến đều đánh giá TVĐH Thái 

Nguyên là đơn vị tổ chức DVTTV này một cách thƣờng xuyên, hiệu quả.  

Số liệu điều tra cho thấy: có 32% CBNC, GD, NCS và 17% HVCH, SV 

thƣờng xuyên tham gia DV hội nghị, hội thảo, triển lãm do TV tổ chức; có 22% 

CBTV đồng thuận với ý kiến trên.  

- Hoạt động nhóm tại thư viện 

Cung cấp phòng học/làm việc theo nhóm/seminar đã đƣợc các TVĐH chú 

trọng triển khai theo hƣớng gắn kết hoạt động NCĐT với hoạt động TTTV. Tại các 
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TVĐH Quốc gia, ĐH vùng và các TVĐH có sự đầu tƣ lớn của nhà trƣờng về trụ sở, 

trang thiết bị nhƣ: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Cần Thơ, ĐH Vinh… đã triển khai 

tốt các DV này. Các nhóm NDT liên hệ với thủ thƣ để yêu cầu đƣợc sử dụng phòng 

làm việc với các trang thiết bị cần thiết để triển khai các hoạt động nhƣ làm bài tập 

nhóm, hoặc tổ chức các seminar phục vụ việc học tập, nghiên cứu của mình. Do khả 

năng cung cấp DV này còn hạn hẹp hơn so với nhu cầu nên các TVĐH thƣờng đƣa 

ra những yêu cầu về điều kiện sử dụng nhƣ: khoảng thời gian tối đa sử dụng DV, 

lƣợt sử dụng. Dịch vụ này rất phù hợp với nhu cầu NDT, nhất là các NCS, HVCH, 

SV của trƣờng ĐH để triển khai các hoạt động NCĐT của mình. 

Số liệu điều tra cho thấy: có 8% CBNC, GD, NCS và 21% HVCH, SV 

thƣờng xuyên sử dụng DV này để sinh hoạt chuyên đề, thảo luận khoa học, làm việc 

theo nhóm/seminar tại TV; Có 38% CBTV đồng thuận với ý kiến trên. 

- Dịch vụ trao đổi thông tin trên mạng 

Đại đa số NDT tại các trƣờng ĐH đều sử dụng dịch vụ này ở những mức độ 

khác nhau để phục vụ việc học tập, nghiên cứu, giải trí. Trên các website, cổng TT 

của TV đều cung cấp một chức năng trao đổi TT qua thƣ điện tử để NDT trực tiếp 

liên hệ với bộ phận DV tiếp nhận TT của TVĐH. E-mail đƣợc TVĐH khai thác 

nhƣ một phƣơng tiện trao đổi TT giữa các tổ chức, cá nhân và sử dụng lồng ghép 

trong nhiều DV khác nhau. TVĐH Nha Trang, TVĐH Vinh gửi các đề cƣơng, bài 

giảng qua email cho ngƣời học, đƣợc NDT đánh giá cao. Ngoài ra, các TVĐH 

hiện nay đều sử dụng giao thức Z39.50 làm giải pháp công nghệ triển khai DV 

truyền tệp.  

Số liệu điều tra cho thấy: có 42% CBNC, GD, NCS và 30% HVCH, SV 

thƣờng xuyên sử dụng DV trao đổi TT trên mạng; Có 55% CBTV đồng thuận với ý 

kiến trên. 

2.2.2.3. Nhóm dịch vụ hỗ trợ, tư vấn thông tin 

- Đào tạo năng lực thông tin 

Dịch vụ này đƣợc TVĐH chủ động triển khai dƣới nhiều hình thức khác 

nhau hoặc lồng ghép với các hoạt động marketing. Các TVĐH đều rất quan tâm tới 
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việc đào tạ , mở các lớp “Hƣớng dẫn sử dụng TV” 

có tài liệu hƣớng dẫn kèm theo cho SV, HVCH đầu khóa. Các hỗ trợ này là phong 

phú, đa dạng, từ việc cung cấp các tài liệu cẩm nang ngay tại website TV cũng nhƣ 

cung cấp các TT kết nối (điện thoại, e-mail) đến ngƣời trực tiếp thực hiện việc hỗ 

trợ KTTT. Mức độ và tính chất hỗ trợ từ phía TV cũng ngày càng đƣợc hoàn thiệ

24/7. Tại TV ĐHQG Hà Nội, 

dịch vụ này đƣợc lồng ghép vào nhiệm vụ của cán bộ phục vụ TT theo chủ đề, là 

mô hình cần đƣợc nhân lên trong toàn hệ thống TVĐH. TV Trung tâm - ĐHQG  

Tp. HCM đã phát hành Cẩm nang khai thác tƣ liệu khoa học chung cho cả hệ thố

2013.  

Số liệu điều tra cho thấy: Có 32% CBNC, GD, NCS; 35 % HVCH, SV thƣờng 

xuyên sử dụng DV đào tạo năng lực TT; trên 58% CBTV đồng thuận ý kiến trên. 

- Dịch vụ quản lý nguồn tin khoa học nội sinh 

Việc triển khai DV quản lý NTKHNS đã đƣợc hầu hết các TVĐH quan tâm 

triển khai. Công tác quản lý NTKHNS đƣợc triển khai tại các TVĐH mới chủ yếu 

dừng lại ở chức năng lƣu trữ, quản lý khai thác TT. DV quản lý NTKHNS theo mô 

hình xuất bản trực tuyến kết hợp với các phƣơng pháp QLDLTK để tổ chức các dữ 

liệu nghiên cứu cá nhân vào một hệ thống chung của trƣờng ĐH về cơ bản chƣa 

đƣợc triển khai. Chính điều này gây nên sự cát cứ, biệt lập của NTKHNS giữa các 

trƣờng ĐH với nhau, giữa NTKHNS của quốc gia với bên ngoài. Tập hợp 

NTKHNS của các trƣờng ĐH là một bộ phận lớn và quan trọng trong NTKHNS của 

quốc gia. Tại TV ĐHQG Hà Nội đã xây dựng kho dữ liệu về NTKHNS của mình 

tại Digital Repository và cho phép truy cập mở toàn văn tới kho tài liệu này theo địa 

chỉ http://repository.vnu.edu.vn/. Tại ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, CSDL phản ánh 

NTKHNS đƣợc tạo lập và phát triển tại các TVĐH thành viên. 

Số liệu điều tra cho thấy: có 48% CBNC, GD, NCS và 22% HVCH, SV thƣờng 

xuyên sử dụng DV quản lý NTKHNS; Có 47% CBTV đồng thuận với ý kiến trên.  

http://repository.vnu.edu.vn/
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- Dịch vụ quản lý dữ liệu tham khảo 

DV QLDLTK gần đây đã đƣợc triển khai tại một số TVĐH lớn (ĐHQG Hà 

Nội, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, ĐH Cần Thơ, HV Nông nghiệp Việt Nam…) dƣới 

hình thức cung cấp và hƣớng dẫn sử dụng các phần mềm phổ biến nhƣ: EndNotes, 

Zotero... Nội dung triển khai DV còn bao hàm cả việc hƣớng dẫn NDT quy cách sử 

dụng các hệ thống (phƣơng pháp) trình bày chỉ dẫn và tài liệu tham khảo (gọi chung 

là hệ thống chỉ dẫn tham khảo - Referencing System) trong các công trình khoa học. 

Ở trong nƣớc, hệ thống trình bày trích dẫn chính là Quy định trình bày tài liệu tham 

khảo và trích dẫn trong các luận án khoa học do Bộ GD&ĐT ban hành. Nội dung cụ 

thể của DV là hỗ trợ, hƣớng dẫn NDT trong việc thực hiện trích dẫn theo đúng các 

nguyên tắc chung, cung cấp phần mềm QLDLTK và các khóa tập huấn sử dụng. 

Qua phỏng vấn CBTV và NDT tại 3 TVĐH trên cho thấy việc sử dụng DV này còn 

hạn chế, cần phải cải thiện trong thời gian tới. 

- Dịch vụ tư vấn thông tin 

Có thể nói, trên thực tế các DV tƣ vấn TT đƣợc giới thiệu là đã triển khai tại 

các TVĐH nƣớc ta còn giản lƣợc, chƣa phản ánh đúng bản chất và mục đích là 

cung cấp TT hỗ trợ quá trình ra quyết định (của cá nhân, của ngƣời quản lý…). DV 

tƣ vấn TT mới chỉ xuất hiện tại một số rất ít TVĐH của nƣớc ta, các TVĐH đƣợc 

khảo sát bƣớc đầu triển khai DV này là ĐHQG Hà Nội, ĐH Cần Thơ, ĐH Thái 

Nguyên, tuy nhiên mức độ sử dụng DV còn rất hạn chế. Tại một số TVĐH có công 

bố triển khai DV tham khảo và dừng ở phạm vi tìm tài liệu, hoặc khai thác các 

nguồn thông tin và biên soạn danh mục tài liệu theo các yêu cầu cụ thể.  

Biểu đồ 2.2. dƣới đây, phản ánh mức độ sử dụng từ thƣờng xuyên trở lên 

một số DVTTTV phổ biến của các nhóm CBNC, GD, NCS; HVCH, SV. Phân tích 

biểu đồ cho thấy, ba loại DVTTTV là: DV cung cấp tài liệu, DV Hỏi đáp TT và 

DV tra cứu TT đƣợc NDT sử dụng nhiều nhất, tiếp theo là DV đào tạo năng lực 

TT và DV HN, HT, TL. DV quản lý NTKHNS cũng đƣợc CBNC, GD, NCS quan 

tâm sử dụng.  
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Biểu đồ 2.2: Mức độ sử dụng một số dịch vụ thông tin - thƣ viện 

 

 

Số liệu điều tra về mức độ sử dụng các DVTTTV của CBNC, GD, NCS, 

đƣợc thống kê qua bảng 2.11 [PL2, tr.219]; của HVCH, SV đƣợc thống kê qua bảng 

2.12 [PL2, tr.220]. 

2.2.3. Đánh giá dịch vụ thông tin - thư viện 

Nhƣ đã trình bày trong Chƣơng 1, việc đánh giá DVTTTV đƣợc tiến hành 

theo 3 tiêu chí chủ yếu: Hiệu quả; Hiệu quả chi phí và Lợi ích của dịch vụ. Luận án 

giới hạn vào việc đánh giá DVTTTV theo 3 tiêu chí chủ yếu trên. 

2.2.3.1. Hiệu quả của dịch vụ 

Chất lƣợng và hiệu quả có mối quan hệ chặt chẽ và biện chứng, chất lƣợng đi 

đôi với hiệu quả. Hiệu quả của DVTTTV đƣợc thể hiện qua việc dịch vụ đó có đáp 

ứng đƣợc nhu cầu NDT hay không. Để có thể xác định đƣợc hiệu quả của dịch vụ, 

cần dựa vào giá trị của tham số E. 

- Hiệu quả của các dịch vụ được thường xuyên sử dụng 

Các DVTTTV đƣợc các nhóm NDT thƣờng xuyên sử dụng bao gồm: Mƣợn, 

đọc tài liệu tại TV; Tra cứu TT; Phổ biến TT hiện tại; HN, HT, TL; Hoạt động 
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nhóm tại TV; Quản lý NTKHNS và Đào tạo năng lực TT. Bảng 2.3 dƣới đây là giá 

trị của tham số E tƣơng ứng với mỗi DVTTTV, trên cơ sở các số liệu điều tra phản 

ánh mức độ đáp ứng nhu cầu tin đối với các nhóm NDT. 

Phân tích số liệu qua bảng 2.3 có thể đƣa ra nhận xét: 

+ Dịch vụ cung cấp tài liệu. Qua kết quả điều tra và tham vấn trực tiếp NDT, 

sở dĩ DV cung cấp tài liệu chƣa đƣợc đánh giá là đáp ứng nhu cầu NDT là do còn 

nhiều tài liệu NDT cần tới song TVĐH lại không có hoặc số lƣợng còn thiếu so với 

nhu cầu. Do đó, giá trị (E= 34%) đối với CBGD, NCS và (E =40%) đối với HVCH, 

SV, phản ánh mức độ chỉ đáp ứng một phần nhu cầu E< 45%. 

Bảng 2.3: Giá trị E của các dịch vụ đƣợc thƣờng xuyên sử dụng 

theo đánh giá của các nhóm ngƣời dùng tin 

TT Tên dịch vụ cấu thành Ngƣời đánh giá Giá trị E (%) 

1 Cung cấp tài liệu 
CBNC, GD, NCS 34 

HVCH, SV 42 

2 Tra cứu thông tin  
CBNC, GD, NCS 24 

HVCH, SV 31 

3 Hỏi đáp thông tin  
CBNC, GD, NCS 35 

HVCH, SV 45 

4 Phổ biến thông tin hiện tại 
CBNC, GD, NCS 25 

HVCH, SV 36 

5 Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm 
CBNC, GD, NCS 48 

HVCH, SV 24 

6 Hoạt động nhóm tại TV 
CBNC, GD, NCS 40 

HVCH, SV 28 

7 Quản lý NTKHNS 
CBNC, GD, NCS 30 

HVCH, SV 38 

8 Đào tạo năng lực thông tin 
CBNC, GD, NCS 30 

HVCH, SV 58 
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+ Khi sử dụng DV tra cứu TT, nhóm CBNC, GD, NCS đánh giá mức độ đáp 

ứng E= 24%, trong khi đó HVCH, SV cũng chỉ đánh giá ở mức E= 29%. Giá trị E 

cho thấy mức độ đáp ứng là rất thấp, chƣa đáp ứng nhu cầu NDT. 

+ Dịch vụ phổ biến TT hiện tại nhận đánh giá ở mức thấp là bởi số lƣợng tài 

liệu mới của TV là rất ít so với nhu cầu tài liệu của NDT. CBNC, GD, NCS đánh 

giá chƣa đáp ứng nhu cầu (E=25%), trong khi đó HVCH, SV cũng chỉ đánh giá 

mức độ đáp ứng một phần (E=36%). 

+ Dịch vụ HN, HT, TL, đƣợc CBNC, GD, NCS đánh giá ở mức tốt (E=48%). 

Do hạn chế về CSVC và CSHTTT, nhóm NDT là HVCH, HSSV đã không thể sử dụng 

đƣợc dịch vụ theo nhu cầu của mình, do đó đánh giá chƣa đáp ứng nhu cầu (E=24%). 

+ Dịch vụ quản lý NTKHNS nhận đánh giá ở mức đáp ứng một phần nhu 

cầu (E= 30% và 38%), vì các nguyên nhân rất khác nhau: Nhiều trƣờng chƣa quan 

tâm quy định và thực hiện các biện pháp để thu nhận đầy đủ NTKHNS; việc khai 

thác sử dụng còn chƣa thuận lợi cho NDT. Hiện trạng này đòi hỏi các TVĐH cần có 

những cải tiến rõ rệt, đẩy mạnh xây dựng CSDL nguồn tin KHNS cung cấp lên TV 

số theo phƣơng thức truy cập mở, tạo thuận lợi cho NDT khai thác thuận lợi.  

+ Dịch vụ đào tạo năng lực TT nhận các đánh giá khác nhau của các nhóm 

NDT. Đối với CBNC, GD, NCS, do trình độ về KTTT ở mức cao, hầu nhƣ có thể 

tƣơng đƣơng với trình độ của đội ngũ CBTV cho nên hiệu quả trợ giúp thực sự đối 

với họ chƣa cao (E=30%). Trong khi đó, đối với HVCH, SV thì các trợ giúp của 

CBTV tỏ ra có hiệu quả hơn nhiều, do đó đƣợc ghi nhận đáp ứng ở mức tốt (E=58%). 

- Hiệu quả của các dịch vụ mới xuất hiện  

Trong số các DVTTTV đƣợc triển khai tại các TVĐH hiện nay, có một số 

DVTTTV mới nhƣ: Trao đổi TT trên mạng; QLDLTK, QLDLNC. Đây là các 

DVTTTV đang phổ biến và phản ánh khuynh hƣớng phát triển mới của các TVĐH 

trên thế giới. Do là loại DVTTTV mới và xuất hiện tại một số rất ít TVĐH ở nƣớc 

ta nên việc đánh giá hiệu quả của chúng trên cơ sở xác định giá trị E là khó khăn. 

Song mặt khác, hiệu quả ở đây có thể đƣợc tiếp cận từ phía TV ở chỗ sự xuất hiện 
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các DVTTTV này phản ánh xu hƣớng hội nhập quốc tế, xu hƣớng tiếp nhận các 

thành tựu tiên tiến của nƣớc ngoài vào thực tiễn hoạt động TVĐH trong nƣớc. 

Qua các phân tích trên có thể đƣa ra đánh giá: chất lƣợng của các DVTTTV 

còn hạn chế, do đó hiệu quả không cao. Các DVTTTV tại các TVĐH hiện nay ở 

nƣớc ta là chƣa đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng đƣợc một phần nhu cầu của NDT. 

2.2.3.2. Hiệu quả chi phí của dịch vụ 

Hiệu quả chi phí đƣợc xác định qua việc đƣa ra câu trả lời cho câu hỏi 

DVTTTV có đƣợc triển khai với chi phí tiết kiệm nhất hay không? 

Để xác định hiệu quả chi phí của DVTTTV sẽ phụ thuộc vào việc khảo sát, 

phân tích nhiều khía cạnh khác nhau: Dịch vụ có tận dụng đƣợc kết quả của các 

DVTTTV khác có liên quan? Việc triển khai DVTTTV có tuân thủ theo một quy 

trình khoa học, thống nhất? Tại các TVĐH nƣớc ta, sự liên kết giữa các DVTTTV 

còn nhiều hạn chế. Ví dụ trƣờng hợp sự liên kết giữa các DV số hóa tài liệu, trao 

đổi TT trên mạng chƣa thực sự đạt đƣợc hiệu quả. Đây là hiện trạng cần sớm khắc 

phục tại nhiều TVĐH nƣớc ta.  

Bên cạnh đó, khi tham vấn ý kiến của CBTV thì việc xây dựng hồ sơ quản lý 

DVTTTV hầu nhƣ không đƣợc thực hiện. Vì thế, thứ nhất, các kết quả triển khai 

DVTTTV không đƣợc lƣu giữ, do đó không thể tái sử dụng hoặc sử dụng lại một 

phần cho các yêu cầu tƣơng tự; thứ hai, kinh nghiệm triển khai DVTTTV không 

đƣợc ghi nhận để tích lũy cho quá trình triển khai DVTTTV sau này. Điều này sẽ 

dẫn tới hệ quả là chi phí đối với DVTTTV không ổn định, dẫn tới hiệu quả chi phí 

không đạt đƣợc mức tiết kiệm nhất, vấn đề này cần đƣợ ải thiện một 

cách đáng kể. 

2.2.3.3. Lợi ích chi phí của dịch vụ 

Các phƣơng pháp nghiên cứu để xác định lợi ích chi phí của DVTTTV là 

một nội dung lớn, phức tạp trong kinh tế học và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh 

doanh. TVĐH thuộc khu vực phi lợi nhuận (non-profit), vì vậy việc xác định và 

đo đếm đầy đủ các lợi ích chi phí mà DVTTTV mang lại càng phức tạp hơn, bởi 

không dễ dàng nhận diện và đánh giá đƣợc đầy đủ mọi lợi ích mang tính chất xã 
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hội. Việc đánh giá căn cứ vào việc DVTTTV có mang lại lợi ích ở mức cao nhất 

cho cộng đồng NDT hay không (DV có nhiều lợi ích và nhiều ngƣời đƣợc hƣởng 

lợi ích; Các lợi ích góp phần vào sự phát triển chung của trƣờng ĐH…). Luận án 

tập trung phân tích một số lợi ích đối với NDT và đối với TVĐH mà DVTTTV 

mang lại. 

+ Lợi ích đối với NDT: Ngoài việc đáp ứng đƣợc nhu cầu tin phục vụ việc 

học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí, các DVTTTV giúp họ cập nhật, nâng cao 

năng lực thông tin, để có thể khai thác có hiệu quả TT trong xã hội thông tin, nền 

kinh tế tri thức hiện nay. 

+ Lợi ích đối với TVĐH: Để TVĐH triển khai các hoạt động của mình phù 

hợp với xu hƣớng tiên tiến và mang lại lợi ích cho nhiều ngƣời một cách bình đẳng.  

Với giới hạn nêu trên, lợi ích chi phí của DVTTTV đƣợc thể hiện qua các  

khía cạnh:  

- Góp phần đào tạo nâng cao năng lực thông tin cho người dùng tin 

Trong số các DVTTTV đƣợc thƣờng xuyên sử dụng tại các TVĐH, có các 

DV tra cứu TT và DV đào tạo năng lực TT có mức độ NDT sử dụng khá cao. Việc 

truy cập, tìm kiếm nguồn tin trực tuyến nƣớc ngoài sẽ là cơ hội để rèn luyện kỹ 

năng khai thác các hệ thống TT hiện đại, tiêu biểu trên thế giới; đồng thời trang bị 

cho NDT sự hiểu biết về những khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ 

SP&DVTTTV mới, đặc sắc nhất. Những khía cạnh này trở thành các nội dung quan 

trọng, thiết thực góp phần nâng cao năng lực TT đối với NDT. Vì thế, có thể nói: 

Việc truy cập các nguồn CSDL toàn văn nƣớc ngoài đã mang lại lợi ích chi phí 

quan trọng đối với NDT và cả CBTV trong việc nâng cao năng lực thông tin. Qua 

đó có thể thấy, TVĐH đã góp phần không nhỏ trong việc làm thay đổi phƣơng cách 

tìm kiếm, lựa chọn, khai thác, sử dụng thông tin và tri thức của ngƣời học, góp phần 

phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

Cùng với việc truy cập các CSDL toàn văn nƣớ ử dụng các 

DVTTTV mới nhƣ DV quản lý tham khảo cũng mang lại các lợi ích rất quan trọng 

đối với NDT, cả về khía cạnh nhận thức cũng nhƣ các kỹ năng cụ thể. Tuy nhiên, 
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trong số 18 TVĐH đƣợc khảo sát, mới chỉ có 3 TVĐH triển khai một số DVTTTV 

mới, thậm chí trong báo cáo điều tra của Vụ Thƣ viện, thì các DVTTTV này chƣa 

đƣợc gọi tên trong danh mục các DVTTTV đƣợc khảo sát [82].  

- Phát triển các loại dịch vụ hiện đại phù hợp với xu hướng tiên tiến  

Hiện nay, tuy chƣa thực sự đồng đều, song hoạt động của nhiều TVĐH đang 

nỗ lực hƣớng tới xu hƣớng chuẩn hóa, hiện đại hóa, liên thông và hội nhập. Đó là 

điều đáng ghi nhận về sự phát triển hoạt động TTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam. 

Tuy vậy, vẫn còn hiện tƣợng một số DVTTTV mới chƣa có điều kiện phổ biến ở 

nƣớc ta là các DVTTTV đòi hỏi có sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức. Có thể 

kể tên trong số đó là các DV QLDLTK, DV QLDLNC, DV tƣ vấn TT trực tuyến. 

Nếu xem xét, đánh giá ở khía cạnh này, việc triển khai các DVTTTV hiện nay tại 

các TVĐH nƣớc ta chƣa đạt đƣợc lợi ích ở mức cao.  

Số liệu điều tra ý kiến đánh giá chất lƣợng DVTTTV của CBNC, GD, NCS 

và của HVCH, SV đƣợc thống kê qua bảng 2.13 [PL2, tr.220]; 2.14 [PL2, tr.221]. 

2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - 

thƣ viện tại trƣờng đại học Việt Nam 

2.3.1. Yếu tố về chính sách và môi trường xã hội 

2.3.1.1. Về môi trường pháp lý và chính sách 

Hiện tại, các văn bản quy phạm pháp luật có vai trò và ý nghĩa quan trọng 

nhất đối với việc tạo lập và khai thác hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH bao 

gồm: Luật Khoa học và Công nghệ, số 29/2013/QH 13; Luật Công nghệ thông tin, 

số 67/2006/QH 11; Luật Sở hữu trí tuệ, số 20/2005/QH 11 và Luật sửa đổi bổ sung, 

số 36/2009/QH12; Luật An toàn thông tin mạng, số 86/2015/QH13; Pháp lệ

, số 31/2000/PL-UBTVQH10; Nghị định số 72/2002/NĐ-CP, hƣớng dẫn thi 

hành Pháp lệ ; Nghị định số 11/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động 

thông tin KH&CN quốc gia; Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thƣ viện trƣờng đại 

học ban hành kèm theo Quyết định số13/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tƣ 
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số 10/2009/TT-BGD-ĐT của Bộ GD&ĐT... Các văn bản quy phạm pháp luật chính 

là nền tảng để tạo dựng nên môi trƣờng pháp lý, phát triển hệ thống SP&DVTTTV 

tại các trƣờ ện nay.  

Nghị định số 11/2014/NĐ-CP đã xác định rõ chính sách và các nguồn lực 

làm nền tảng để phát triển hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH cũng nhƣ quyền 

của mọi công dân trong việc khai thác TT phục vụ NCĐT. Về mặt chính sách 

chung, trƣớc mắt, nhà nƣớc cần xác định rõ sự bình đẳng trong quyền đƣợc khai 

thác, sử dụng các nguồ ục vụ NCĐT của mọi thành viên 

trong xã hội. Để hoạt động TTTV tại các trƣờng ĐH phát triển mạnh mẽ, các cơ 

quan quản lý Nhà nƣớc cần nghiên cứu xây dựng và ban hành các chính sách chung 

để phát triển thị trƣờng TT KH&CN trên phạm vi quốc gia, làm cơ sở để tạo đƣợc 

sự hài hòa về quyền lợi và trách nhiệm trong các quá trình tạo lập, lƣu giữ, quản lý 

và sử dụng TT vì mục đích phục vụ NCĐT tại các trƣờng ĐH Việt Nam.  

2.3.1.2. Đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế 

Đây đƣợc xem là yếu tố mang tính tiền đề, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy 

sự phát triển hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH. Đổi mới GDĐH, mà cốt 

lõi là việc chuyển đổi phƣơng thức từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo học 

chế tín chỉ, đổi mới nội dung, chƣơng trình, hình thức đào tạo; đổi mới phƣơng 

pháp dạy - học với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo. Các yêu cầu 

trên đã chi phối trực tiếp, sâu sắc và toàn diện đến toàn bộ quy trình, quá trình tạo 

lập và phát triển hệ thống SP&DVTTTV nhằm đáp ứng nhu cầu TT đa dạng các 

nhóm NDT tại trƣờng ĐH. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập đã tạo nên một nền giáo 

dục không biên giới với sự cạnh tranh giữa các trƣờng ĐH trên thế giới. Chính bối 

cảnh đó đã tác động và đòi hỏi xóa bỏ biên giới của hệ thống SP&DVTTTV tại các 

trƣờng ĐH, do đó các loại SP&DVTTTV mang tính ƣu việt có điều kiện lan tỏa 

khắp mọi nơi. Có thể nói đây là tác nhân quan trọng kích hoạt phát triển hệ thống 

SP&DVTTTV tại các TVĐH Việt Nam hiện nay. 

2.3.1.3. Yếu tố quản lý 

Qua khảo sát 18 TVĐH cho thấy, các TVĐH thuộc: ĐHQG Hà Nội, ĐHQG 

Tp. Hồ Chí Minh, ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Cần Thơ là đơn vị 
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độc lập, có tƣ cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng; các TVĐH còn lại đều là 

các đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu trƣờng ĐH/ HV. Số liệu khảo sát 87 TVĐH 

của Vụ Thƣ viện năm 2015, cũng cho thấy, về cơ cấu tổ chức: “các TVĐH nước ta 

tồn tại dưới 02 mô hình chính: là một đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu nhà trường 

có 76 TVĐH (chiếm 87%); là một bộ phận trực thuộc phòng có 11 TVĐH (chiếm 

13%)” [82, tr.18].  

Theo mô hình tổ chức trên, đã có những tác động rất khác nhau đến việc 

phát triển SP&DVTTTV. Các TVĐH là đơn vị độc lập, có tài khoản và con dấu 

riêng, trực thuộc Ban Giám đốc các ĐHQG/ ĐH vùng, cơ cấu tổ chức này giúp 

các TVĐH chủ động, linh hoạt trong việc sử dụng các nguồn lực và triển khai các 

hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt việc mở rộng quan hệ tìm nguồn đầu 

tƣ của nhà nƣớc, các dự án của nƣớc ngoài và các tổ chức phi Chính phủ. Tại các 

TVĐH thuộc nhóm là đơn vị chức năng trực thuộc trƣờng ĐH, việc triển khai hoạt 

động đƣợc tiến hành dƣới hình thức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch hàng năm 

đã đƣợc Hiệu trƣởng trƣờng ĐH phê duyệt. Mức độ tự chủ về tài chính, tự chủ 

trong việc liên kết, hợp tác với bên ngoài có phần bị hạn chế hơn so với các đơn vị 

có tài khoản và con dấu riêng. Đối với các TV là bộ phận trong một đơn vị trực 

thuộc trƣờng ĐH nhƣ phòng Đào tạo, phòng Quản lý khoa học, Trung tâm 

CNTT…, theo cơ cấu tổ chức này, tính chủ động trong hoạt động chuyên môn 

nghiệp vụ, kinh phí đầu tƣ và công tác phát triển SP&DVTTTV còn bị hạn chế ở 

mức cao hơn. Để có thể giảm thiểu các hạn chế từ sự khác biệt về mô hình tổ chức 

trên đây, sự hình thành các Liên hiệp TVĐH nhằm tạo sự liên kết, chia sẻ cùng 

phát triển trong những điều kiện mới có giá trị và ý nghĩa đặc biệt quan trọng giai 

đoạn hiện nay.  

2.3.2. Yếu tố con người  

2.3.2.1. Sự phát triển của đội ngũ cán bộ thư viện 

Cũng nhƣ ở mọi lĩnh vực khác, yếu tố con ngƣời ảnh hƣởng trực tiếp đến sự 

phát triển SP&DVTTTV trong trƣờng ĐH. Cán bộ TV là ngƣời trực tiếp thực hiện 

quy trình tạo lập và cung cấp hệ thống SP&DVTTTV nên có ảnh hƣởng trực tiếp 

đến sự phát triển SP&DVTTTV. Có thể thấy một sản phẩm chất lƣợng cao sẽ chỉ 
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đƣợc tạo nên thông qua một quá trình xử lý TT có chất lƣợng tốt, tin cậy và đƣợc 

thực hiện bởi một đội ngũ những ngƣời xử lý có đủ điều kiện về trình độ và kỹ 

năng. Số liệu điều tra khảo sát nguồn nhân lực của 18 TVĐH cho thấy: Tổng số 

CBTV là 520, trong đó: nam 145 (~28%), nữ 375 (~72%); Về trình độ nhân lực: 

Trung cấp, cao đẳng: 46 (~9%), Đại học: 365 (~70%), Thạc sĩ: 101(~19%), Tiến sĩ: 

8 (~2%); Về chuyên môn đào tạo: TTTV: 294 (~57%), CNTT: 78 (15%), Chuyên 

ngành khác: 148 (~28%) [PL3, tr.227]. Tham khảo số liệu thống kê của Vụ T

, cũng cho thấy về cơ cấu trình độ đội ngũ cán bộ TVĐH nhƣ sau: Tiến sĩ: 32 

(~2%); Thạc sĩ: 247 (~15%); Cử nhân: 1.131 (~70%); Cao đẳng: 71 (~4%); Trung 

cấp: 131 (~8%) [82, tr.20]. Qua số liệu trên cho thấy, đội ngũ CBTV chủ yếu vẫn là 

trình độ cử nhân và chỉ có trên 50% thuộc chuyên ngành TTTV. Để đáp ứng với 

yêu cầu, nhiệm vụ mới, việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực đang là vấn đề 

cần đƣợc quan tâm hiện nay. 

2.3.2.2. Người dùng tin  

Nghiên cứu NDT là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thƣờng xuyên 

của bất kỳ cơ quan TTTV nào. Việc hiểu rõ đầy đủ nhu cầu tin cũng nhƣ các đặc 

trƣng về điều kiện, khả năng, thói quen, tập quá khai thác TT của NDT sẽ là cơ sở 

thiết yếu để các TVĐH đạt đƣợc hiệu quả rất cao trong công tác tạo lập và hoàn 

thiện hệ thống SP&DVTTTV. Hiệu quả khai thác, sử dụng SP&DVTTTV phụ 

thuộc một phần quan trọng vào trình độ về KTTT của NDT. Trình độ chung về 

KTTT của NDT trong trƣờng ĐH ở mức cao so với mặt bằng chung xã hội là những 

yếu tố thuận lợi nâng cao hiệu quả khai thác SP&DVTTTV. Số liệu điều tra NDT 

tại 18 trƣờng ĐH cho thấy, nhóm CBNC, GD, NCS và nhóm NDT là HVCH, SV đã 

sử dụng các công cụ tìm kiếm TT trên Internet để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, 

học tập là khá cao. Đây là một lợi thế cho việc phát triển các loại hình 

SP&DVTTTV trực tuyến [PL2, tr. 200]. 

2.3.3. Yếu tố nguồn lực thông tin 

Theo kết quả thống kê vốn tài liệu của các TVĐH Việt Nam do Vụ TV công 

bố, bình quân mỗi TVĐH có 19.883 tên tài liệu/104.106 bản tài liệu [82, tr.18]. Qua 
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số liệu điều tra, khảo sát NLTT tại 18 TVĐH cho thấy: Vốn tài liệu của các TV khá 

phong phú với các loại hình tài liệu truyền thống nhƣ sách giáo trình, sách tham 

khảo, tài liệu ngoại văn, báo, tạp chí, luận văn, luận án; tài liệu điện tử/tài liệu số và 

một số dạng khác [PL4, tr.228]. Trong những năm gần đây, tại những TVĐH đƣợc 

đầu tƣ ổn định đã bổ sung đƣợc nguồn tin dƣới dạng các CSDL toàn văn trực tuyến 

của nƣớc ngoài. Đây là bộ phận nguồn tin có khối lƣợng rất lớn, có chất lƣợng cao 

và đƣợc cập nhật rất nhanh, phản ánh đầy đủ và kịp thời các thành tựu KH&CN mới 

nhất. Việc phát triển nguồn tin dạng số tại các TVĐH hiện nay đã tạo điều kiện nền 

tảng để tạo lập các SP&DVTTTV hiện đại để cung cấp cho NDT. 

Khi nghiên cứu về ảnh hƣởng của nguồn tin đến sự hình thành, phát triển các 

hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH hiện nay, cần phải chú ý tới các hạn chế 

sau: Việc khai thác đƣợc đầy đủ nguồn tin phản ánh các thành tựu KH&CN chung 

của quốc gia chƣa đƣợc thực hiện đối với mọi TVĐH; Sự chênh lệch về nguồn lực 

TT giữa các TVĐH là khá lớn, theo khảo sát của TS. Vũ Bích Ngân thì tại nhiều 

TVĐH “Vốn tài liệu và nguồn lực thông tin quá nghèo nàn và lạc hậu. Nhiều TVĐH 

có số lượng chưa đạt đến 10.000 đơn vị bảo quản. Tài liệu có giá trị, tài liệu chuyên 

sâu, tài liệu mới, tài liệu nước ngoài thường rất ít” [42, tr.15]. Có thể thấy nguồn tin 

đƣợc sử dụng để phục vụ NCĐT tại nhiều TVĐH của nƣớc ta còn hạn chế về nhiều 

mặt, đặc biệt tại các trƣờng ĐH ngoài khu vực công lập mới đƣợc thành lập. Điều đó 

cho thấy sự cần thiết thực hiện liên kết chia sẻ nguồn lực TT giữa các TVĐH.  

2.3.4. Yếu tố cơ sở vật chất, kỹ thuật 

CSVCKT trong đó có CSHTTT của các TVĐH đã đƣợc các trƣờng ĐH quan 

tâm đầu tƣ nâng lên ở mức cao hơn so với trƣớc đây, đặc biệt tại các ĐHQG, ĐH 

Vùng và các trƣờng ĐH lớn, có bề dày truyền thống. Hầu hết các TVĐH đều đã xây 

dựng đƣợc website phản ánh cơ cấu tổ chức, hoạt động và năng lực phục vụ của 

TV. Hiện tại, các TVĐH đều đã đƣợc trang bị một nền tảng cơ bản về CSHTTT, 

triển khai một số ứng dụng CNTT&TT trong hoạt động của mình. 

Số liệu điều tra CSVCKT, trang thiết bị tại 18 TVĐH đƣợc khảo sát cho 

thấy: Về trụ sở TV: có trụ sở độc lập: 16 TV (~89%), chung với đơn vị khác: 02 TV 
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(~11%); Về diện tích làm việc của TV: dƣới 2000m
2
: 05 TV (~28%), từ 2000m

2
- 

4000m
2
: 05 TV (~28%), trên 4000m

2
: 08 TV (~44%); Về số chỗ ngồi bạn đọc: dƣới 

1000 chỗ: 9 (50%), từ 1000-2000 chỗ: 07 TV (~39%), trên 2000 chỗ: 02 TV 

(~11%). Về hệ thống máy tính: máy tính trạm: 3.522 máy/18 TV (trung bình ~196 

máy/TV); máy chủ: 91; Về trang thiết bị: thiết bị số hóa (Scanner): 16 TVĐH có, 

trong đó có 04 TVĐH (ĐHQG Hà Nội, ĐH Thái Nguyên, ĐH Vinh, ĐH Nha 

Trang) đã đƣợc đầu tƣ trang bị máy Scanrobot chuyên dụng, nhằm triển khai dịch 

vụ cung cấp tài liệu, sao chụp, số hóa tài liệu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho NDT, 

đã có 07 TVĐH có trang bị hệ thống mƣợn trả tự động; 06 TV có hệ thống trả sách 

24/7. Về phần mềm quản trị TV tích hợp: 18 TVĐH đều đã trang bị, trong đó có 3 

đơn vị sử dụng phần mềm thƣơng mại nƣớc ngoài VTLS (các TVĐH thuộc ĐHQG 

Hà Nội, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, ĐH Bách khoa Hà Nội); phần mềm quản trị TV 

số: có 11 TVĐH sử dụng, trong đó có 05 TVĐH sử dụng phần mềm mã nguồn mở 

Dspace, có 01 TVĐH sử dụng phần mềm nƣớc ngoài ContentPro (ĐHQG Hà Nội); 

phần mềm tìm kiếm tập trung: có 06 TVĐH đã trang bị, trong đó có 2 TVĐH sử 

dụng phần mềm nƣớc ngoài Primo Central (ĐHQG Hà Nội, ĐH Thái Nguyên) 

[PL5, tr.229]. Mạng VinaREN đã tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển 

SP&DVTTTV nói chung trong đó đặc biệt là thế hệ mới - các SP&DVTTTV trực 

tuyến tại các trƣờng ĐH. Tuy nhiên xét tổng thể, do sự đầu tƣ của nhà nƣớc còn 

thiếu đồng bộ và đồng đều, do đó vẫn có sự chênh lệch khá lớn về CSVCKT, hạ 

tầng CNTT giữa các TVĐH nƣớc ta hiện nay. Việc hoàn thiện và nâng cao chất 

lƣợng CSVCKT, trong đó đặc biệt là CSHTTT là một trong các yếu tố ảnh hƣởng 

đến việc nâng cao chất lƣợng hệ thống SP&DVTTTV. 

2.4. Đánh giá hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thƣ viện tại các 

trƣờng đại học Việt Nam 

Việc đánh giá hệ thống SP&DVTTTV đƣợc tiến hành dựa theo 2 tiêu chí 

chính là: đánh giá về mối liên kết của các thành tố cấu thành hệ thống và đánh giá 

mức độ đạt đƣợc mục tiêu của hệ thống (thông qua mức độ đáp ứng nhu cầu tin của 

các nhóm NDT sử dụng hệ thống SP&DVTTTV). 
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2.4.1. Mối liên kết các thành tố cấu thành hệ thống sản phẩm và dịch vụ 

thông tin - thư viện 

Nhƣ đã trình bày trong Chƣơng 1, để đánh giá hệ thống SP&DVTTTV dựa 

trên việc đánh giá các mối quan hệ, sự liên kết của các thành tố cấu thành hệ thống 

SP&DVTTTV. Có 2 khía cạnh đƣợc phân tích ở đây bao gồm: đánh giá mối liên 

kết giữa các SPTTTV và DVTTTV cùng loại và đánh giá mối liên kết giữa các 

SPTTTV và DVTTTV không cùng loại. 

2.4.1.1. Mối liên kết giữa các sản phẩm và dịch vụ cùng loại 

Bản chất sự liên kết cùng loại là việc phát triển các SP&DVTTTV nhằm hỗ 

trợ nhau trong việc đáp ứng nhu cầu tin. Để đạt đƣợc mục đích này, đòi hỏi các đối 

tƣợng thực hiện sự liên kết phải tƣơng đồng với nhau. 

- Liên kết cùng loại giữa các sản phẩm thông tin - thư viện 

Trong một TVĐH, các SPTTTV thƣờng đƣợc tổ chức theo hƣớng hỗ trợ 

nhau. Ví dụ, để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm TT, các CSDL thƣ mục, các thƣ mục 

chuyên đề, thƣ mục thông báo sách mới là các công cụ bổ trợ cho nhau. Vì thế 

mối liên kết giữa các SPTTTV trong từng TV đã xuất hiện. Theo đó, nếu các 

TVĐH thuộc các trƣờng ĐH có các nhóm ngành NCĐT tƣơng đồng có sự phối 

hợp để tạo lập và cung cấp các SPTTTV, sẽ hình thành sự liên kết các SP đáp ứng 

nhu cầu cung cấp TT thƣ mục. Đối với các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tra cứu 

(Thƣ mục, CSDL thƣ mục các loại), nhóm do các TVĐH trong nƣớc tạo lập và 

nhóm đƣợc tạo lập của nƣớc ngoài là chƣa tƣơng đồng với nhau, do chúng không 

cùng chung các tiêu chuẩn và cấu trúc. Từ đó, khả năng liên kết giữa chúng với 

nhau là chƣa đạt đƣợc, mà hệ quả tất yếu là góp phần làm gián cách, cô lập nguồn 

tin trong nƣớc với nguồn tin nƣớc ngoài. 

Các sản phẩm đáp ứng nhu cầu về nội dung TT (CSDL toàn văn, Tổng quan, 

Cẩm nang/FAQ, Website) cũng đã đƣợc tạo lập và phát triển trên cơ sở các tiêu 

chuẩn và với cấu trúc khác nhau, do vậy khả năng liên kết cũng chƣa cao. Trên thực 

tế, chƣa thể tạo đƣợc một CSDL toàn văn mới trên cơ sở một số CSDL toàn văn 

khác nhau của trong và ngoài nƣớc. Các CSDL toàn văn Tài liệu nội sinh (ĐHQG 
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Tp. Hồ Chí Minh), Digital Repository (ĐHQG Hà Nội) cũng chƣa thể liên kết đƣợc 

với nhau để tạo nên CSDL NTKHNS của 2 ĐHQG ở nƣớc ta. 

Nhƣ vậy có thể kết luận sự liên kết cùng loại của các SPTTTV tại các TVĐH 

mới chỉ xuất hiện ở mức độ cục bộ, chƣa tồn tại trên phạm vi rộng. 

- Liên kết các dịch vụ thông tin - thư viện cùng loại 

Khi đánh giá sự liên kết các DVTTTV cùng loại, có thể đƣa ra những kết luận: 

+ Trong các TVĐH hầu hết các dịch vụ cơ bản đều đƣợc tiến hành triển 

khai. Sự liên kết các DVTTTV cùng loại trong một TV đã có, nhƣng còn yếu.  

+ Liên kết DVTTTV giữa các TVĐH còn hạn chế do thiếu cơ chế và cách 

thức tổ chức khác nhau. 

Đối với các DV mới, mặc dù khả năng liên kết với bên ngoài là có thể đạt 

đƣợc (DV QLDLTK), song khả năng phổ biến chƣa cao, nên sự liên kết trong phạm 

vi các TVĐH chƣa cao. 

DV quản lý NTKHNS mới chỉ dừng phục vụ nhu cầu quản lý và khai thác 

loại TT này, mà chƣa chú trọng đến việc phát triển thành DV QLDLNC. Về bản 

chất, DV QLDLNC khác biệt so với DV QLDLTK, song việc triển khai trên thực tế 

chúng cần phải đƣợc tích hợp lại với nhau. Phƣơng thức triển khai đó mới cho phép 

đồng thời đạt đƣợc các mục đích: quản lý NTKHNS một cách có hệ thống và xác 

lập đƣợc mối quan hệ giữa nguồn tin này với nguồn tin bên ngoài trên các phạm vi, 

nhờ thế mới xác định đƣợc vai trò, vị trí của mỗi đối tƣợng (tài liệu, tạp chí khoa 

học, cá nhân, tập thể nhà khoa học, cộng đồng khoa học...) trong hoạt động NCĐT, 

đóng góp cho sự phát triển của khoa học nói chung.  

Các DV Phổ biến TT hiện tại, Phổ biến TT chọn lọc, Tƣ vấn TT mới đƣợc 

triển khai ở mức rất đơn giản, bản thân chúng chƣa thể đáp ứng đƣợc nhu cầu, nên 

cũng không thể đƣa ra đánh giá về việc liên kết giữa chúng. Đặc biệt, DV Tƣ vấn 

TT, đòi hỏi phải triển khai nhiều hoạt động khác nhau, với khối lƣợng công việc cần 

sự tham gia của nhiều ngƣời, nhiều tổ chức thì hầu nhƣ chƣa đƣợc triển khai. 

Nguyên nhân chính của thực trạng này chính là khả năng liên kết DV tƣ vấn giữa 

các TVĐH chƣa đạt đƣợc. Trong khi đó, ở nƣớc ngoài, đã xuất hiện DV tƣ vấn phối 
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hợp (Cooperative Reference Service), phản ánh loại DV tƣ vấn đƣợc một số cơ 

quan TTTV phối hợp với nhau cùng triển khai.  

Nhƣ vậy, có thể coi mối liên kết giữa các DVTTTV cùng loại đã có trong 

từng TVĐH ở các mức độ khác nhau. Nhƣng liên kết DVTTTV trong toàn hệ thống 

TVĐH chƣa thực hiện đƣợc, khiến cho khả năng đáp ứng nhu cầu tin của các 

TVĐH còn rất hạn chế. 

2.4.1.2. Mối liên kết giữa các sản phẩm và dịch vụ không cùng loại 

Việc đánh giá mối liên kết giữa các sản phẩm và dịch vụ không cùng loại 

đƣợc tiến hành dựa trên các loại mối quan hệ: 

- Quan hệ thay thế, chuyển đổi vai trò lẫn nhau 

Hiện nay, sự liên kết dựa trên mối quan hệ thay thế, chuyển đổi vai trò lẫn 

nhau giữa các thành tố cấu thành hệ thống SP&DVTTTV tại nhiều TVĐH còn chƣa 

thực sự phổ biến. Ví dụ: Do các TVĐH triển khai DV số hóa tài liệu còn hạn chế 

làm ảnh hƣởng đến việc triển khai dịch vụ cung cấp tài liệu số, đồng thời cũng chƣa 

tạo cho các TVĐH khả năng linh hoạt trong việc đa dạng hóa các SP&DVTTTV để 

đáp ứng nhu cầu NDT.  

- Quan hệ phụ thuộc lẫn nhau    

 Kết quả tham vấn trực tiếp một số cán bộ lãnh đạo trƣờng ĐH, cán bộ quản 

lý TVĐH cho thấy, hiện nay chính sách giao nộp nguồn học liệu chƣa đƣợc chú 

trọng một cách đồng bộ tại nhiều trƣờng ĐH. Biểu hiện của điều đó là các thành 

phần tài liệu tạo nên nguồn học liệu chƣa đƣợc xác định một cách đầy đủ để thống 

nhất quản lý, do đó nguồn học liệu tại trƣờng ĐH chƣa đƣợc tổ chức thành một hệ 

thống dƣới hình thức hệ thống TT, hệ thống CSDL. 

 Qua số liệu điều tra, chỉ có 1/18 TVĐH tiến hành biên soạn, thu thập, hệ 

thống hóa các tổng quan phù hợp với các nhóm NDT khác nhau. Do đó, hệ quả là 

việc triển khai các DV phổ biến TT chọn lọc, DV tƣ vấn TT... chƣa đƣợc chú trọng 

phát triển, chƣa mang lại hiệu quả nhƣ mong đợi tại nhiều TVĐH.  

Các ví dụ trên phản ánh sự liên kết dựa trên mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau 

giữa các thành tố cấu thành chƣa mang lại hiệu quả cao. 
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- Quan hệ tương hỗ lẫn nhau 

Sự liên kết các thành tố dựa trên mối quan hệ tƣơng hỗ lẫn nhau để tạo nên 

hệ thống SP&DVTTTV mang lại các giá trị đặc biệt trong việc đáp ứng nhu cầu 

TT, đồng thời mối quan hệ loại này cũng rất đa dạng. Nhƣ đã biết, mỗi SPTTTV 

hay DVTTTV đều có những đặc tính khác biệt nhau, đều có các chức năng riêng 

của mình và có các điểm mạnh, những hạn chế nhất định. 

Nếu nhƣ các SP dạng thƣ mục có ƣu thế là giúp NDT kiểm soát và chọn đƣợc 

nguồn tin phù hợp với nhu cầu một cách nhanh chóng, với ƣu thế là để tạo lập các SP 

này không đòi hỏi chi phí và nguồn nhân lực có trình độ cao (so với việc tạo lập các 

SP, triển khai các DV khác) thì hạn chế của chúng chính là mức độ đáp ứng nhu cầu tin 

chỉ giản lƣợc ở mức TT thƣ mục. Ngoài ra, ngay các SP dạng thƣ mục cũng có các 

điểm khác biệt nhau: thƣ mục dạng in tuy tỏ ra thân thiện đối với mọi nhóm NDT, song 

lại hạn chế ở chỗ có khi chỉ có thể khai thác tại trụ sở TV hay chỉ đƣợc luân chuyển 

qua đƣờng bƣu điện, trong khi CSDL thƣ mục (nhất là loại OPAC) cho phép khai thác 

tại mọi nơi, mọi lúc song lại cần tới phải có máy tính kết nối Internet. Điều đó cho thấy 

cần tạo sự liên kết tƣơng tác giữa các SP&DVTTTV để bổ trợ cho nhau. 

Mỗi DV cung cấp TT đều đƣợc triển khai trên một nền tảng nguồn tin xác 

định. Chất lƣợng (mức độ bao quát đầy đủ, độ cập nhật cao...) của nguồn tin là điều 

kiện cần để tạo cho các DV có chất lƣợng cao. Mặt khác, nhờ có các DVTTTV có 

chất lƣợng cao đã giúp nâng cao khả năng khai thác nguồn tin, các SPTTTV đáp 

ứng nhu cầu của NDT với hiệu quả cao nhất. Điều đó cũng đã đƣợc thể hiện rõ nét 

thông qua xu hƣớng phát triển hiện nay của các TVĐH là hƣớng tới mô hình cơ 

quan cung cấp dịch vụ. Rõ ràng, mối quan hệ tƣơng hỗ giữa nguồn lực TT và các 

DVTTTV tại nhiều TVĐH nƣớc ta chƣa thực sự mang lại hiệu quả cao cho việc đáp 

ứng nhu cầu NCĐT. Để triển khai tốt một DVTTTV nào đó, ví dụ DV Hỏi - Đáp 

TT, thì TVĐH cũng cần tới sự đầy đủ của nguồn tin gốc cùng tất cả các SPTTTV 

hiện có (Thƣ mục, CSDL thƣ mục, CSDL toàn văn, Tổng quan, FAQ, Website TV).  

Sự ảnh hƣởng chất lƣợng của NLTT đến DV tra cứu tìm tin cũng rất dễ nhận 

ra. Điều đó đƣợc thể hiện qua việc sử dụng 2 tham biến cơ bản - tỷ lệ đầy đủ và tỷ 

lệ chính xác - để đánh giá chất lƣợng của phiên tìm, phiên tra cứu. Chất lƣợng của 
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DV tra cứu phụ thuộc trực tiếp vào chất lƣợng của các công cụ đƣợc sử dụng và 

chất lƣợng của nguồn tin với tính cách là nền tảng để triển khai. Cả 2 yếu tố tiên 

quyết này ở các TVĐH còn rất nhiều hạn chế. Sự cát cứ của nguồn tin trong nƣớc 

với nƣớc ngoài, trong đó có cả các sản phẩm dạng CSDL đã trực tiếp làm cho chất 

lƣợng triển khai DV tra cứu tìm tin tại các TVĐH nƣớc ta nhìn chung còn nhiều hạn 

chế. Bên cạnh đó, việc liên kết, chia sẻ nguồn tin trong nƣớc, nhất là NTKHNS giữa 

các trƣờng ĐH với nhau lại hầu nhƣ chƣa mang lại hiệu quả nhƣ mong đợi. Điều đó 

đã làm cho chất lƣợng, tính đầy đủ của NTKHNS chung của quốc gia chƣa cao, làm 

cho nền tảng triển khai các loại hình SP&DVTTTV trở nên không vững chắc, chƣa 

đủ tin cậy. Ở các DV có độ phức tạp cao hơn, nhƣ Phổ biến TT chọn lọc, Tƣ vấn 

TT... thì rõ ràng sự liên kết và ảnh hƣởng lẫn nhau giữa các SP&DVTTTV có liên 

quan lại càng đa dạng và phức tạp hơn rất nhiều. 

Đặc biệt, mối quan hệ và sự liên kết giữa DV QLDLTK và DV QLDLNC tại 

các TVĐH nƣớc ta còn những hạn chế rất lớn. Nhƣ đã biết, DV QLDLNC ở nƣớc ta 

mới chủ yếu thực hiện chức năng thu thập, quản lý và khai thác NTKHNS. Việc hệ 

thống hóa các dữ liệu khoa học của cá nhân và tạo khả năng tích hợp nguồn tin cá 

nhân, NTKHNS của trƣờng ĐH vào hệ thống các nguồn tin bên ngoài chƣa đƣợc 

thực hiện, do đó khả năng liên kết, chia sẻ nguồn lực TT với các cơ quan TTTV 

khác còn bị hạn chế. Vì thế, việc quản lý NTKHNS phải hƣớng đến mục đích 

nguồn tin này thực sự là bộ phận không thể tách rời nguồn tin khoa học nói chung 

trên mọi phạm vi. Để đạt đƣợc điều đó, cần sự liên kết chặt chẽ để tích hợp các DV 

QLDLTK và QLDLNC. Các DV này tƣơng hỗ, bổ trợ lẫn nhau để tạo nên các tính 

năng mới cho việc đáp ứng nhu cầu TT, mà gần đây vẫn đƣợc coi là việc cung cấp 

TT số liệu thống kê về công bố khoa học phục vụ việc đánh giá, xếp hạng khoa học. 

Cho tới nay, trong số 18 TVĐH đƣợc khảo sát, mới chỉ có 3 TVĐH thuộc: ĐHQG 

Hà Nội, ĐH Cần Thơ và HV Nông nghiệp Việt Nam triển khai dịch vụ hƣớng dẫn 

QLDLTK (bằng việc cung cấp và tập huấn sử dụng các phần mềm EndNotes, 

Zotero; hƣớng dẫn trình bày trich dẫn khoa học ). Ngay tại các TV ĐHQG Hà Nội, 

ĐH Cần Thơ, những nơi đi tiên phong trong việc triển khai DV QLDLTK, thì các 
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DV liên quan tới quản lý NTKHNS lại không chú trọng tới việc QLDLTK, chƣa thể 

đƣa ra DV cung cấp các số liệu thống kê trích dẫn để phục vụ đánh giá công bố 

khoa học. Vì vậy, các TVĐH đã không thể đƣa ra câu trả lời cho các câu hỏi dạng 

nhƣ: Cung cấp danh mục tạp chí khoa học mà các luận án, đề tài khoa học đã tham 

khảo; Cung cấp danh mục các tài liệu và số liệu trích dẫn đến LQ/LV; Cung cấp chỉ 

số tác động của các tạp chí khoa học... Chính vì điều đó mà một mặt, một số loại 

nhu cầu tin mới chƣa thể đáp ứng, mặt khác, nguồn tin trong nƣớc vẫn còn biệt lập 

với nguồn tin trên thế giới. Đây là một hạn chế và chỉ có thể giải quyết đƣợc khi có 

sự tham gia của các TVĐH và cơ quan TTTV phục vụ NCĐT trong cả nƣớc.  

Qua các phân tích trên có thể thấy, mối quan hệ, sự liên kết giữa các thành tố 

cấu thành hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH nƣớc ta còn nhiều hạn chế. Hệ 

thống SP&DVTTTV đã đƣợc hình thành trong phạm vi từng TVĐH, nhƣng trên 

phạm vi liên kết giữa các TVĐH, hệ thống này chƣa đƣợc hình thành. 

2.4.2. Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu tin của hệ thống 

Đánh giá hệ thống SP&DVTTTV còn đƣợc dựa trên việc đánh giá mức độ 

đáp ứng nhu cầu NDT của các thành tố cấu thành hệ thống. Luận án tiến hành đánh 

giá các tuyến SPTTTV và DVTTTV đáp ứng 3 loại nhu cầu tin tại trƣờng ĐH: nhu 

cầu cung cấp TT; nhu cầu trao đổi TT; nhu cầu hỗ trợ, tƣ vấn TT. Mức độ đáp ứng 

nhu cầu của hệ thống SP&DVTTTV phụ thuộc vào tỷ lệ các thành tố cấu thành 

nhận mức giá trị E nào qua đánh giá của các nhóm NDT.  

- Các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin 

+ Tuyến SPTTTV đáp ứng nhu cầu cung cấp TT do các TVĐH cung cấp bao 

gồm: CSDL quản lý tài liệu tại TV; Thƣ mục; CSDL NTKHNS; CSDL học liệu; 

CSDL tài liệu nƣớc ngoài. 

+ Tuyến DVTTTV đáp ứng nhu cầu cung cấp TT bao gồm: Tra cứu thông 

tin; Tổng quan; Phổ biến TT hiện tại; Phổ biến TT chọn lọc; Website TV. Dƣới đây 

là giá trị của chỉ số E các thành tố cấu thành hệ thống SP&DVTTTV.  

Quy định: Các nội dung trong bảng đƣợc in đậm biểu thị việc đánh giá 

SP&DVTTTV đạt đƣợc từ mức tốt trở lên (Tham số E ≥ 45%). 



109 

Bảng 2.4: Giá trị E của các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thƣ viện đáp 

ứng nhu cầu cung cấp thông tin theo đánh giá của các nhóm ngƣời dùng tin 

TT Tên sản phẩm & dịch vụ cấu thành Ngƣời đánh giá Giá trị E (%) 

A SẢN PHẨM TTTV   

1 
CSDL quản lý tài liệu TV (CSDL thƣ 

mục, OPAC do TV tạo lập) 

CBNC, GD, NCS 45 

HVCH, SV 61 

2 
Thƣ mục (Thƣ mục thông báo sách 

mới, thƣ mục chuyên đề…) 

CBNC, GD, NCS 27 

HVCH, SV 42 

3 
CSDL NTKHNS (Luận án, luận văn, 

KQNC, Kỷ yếu, Tạp chí KH của trƣờng) 

CBNC, GD, NCS 32 

HVCH, SV 42 

4 
CSDL học liệu (Đề cƣơng bài giảng, 

giáo trình, lịch trình…) 

CBNC, GD, NCS 27 

HVCH, SV 34 

5 

CSDL tài liệu nƣớc ngoài 

ScienceDirect, Proquest Central, 

Springer Link…) 

CBNC, GD, NCS 72 

HVCH, SV 27 

6 Website TV 
CBNC, GD, NCS 29 

HVCH, SV 48 

7 Tổng quan 
CBNC, GD, NCS 0 

HVCH, SV 0 

B  DỊCH VỤ TTTV   

1 
Cung cấp tài liệu; Mƣợn, khai thác tài 

liệu tại TV  

CBNC, GD, NCS 34 

HVCH, SV 42 

2 Tra cứu thông tin  
CBNC, GD, NCS 24 

HVCH, SV 31 

3 Hỏi đáp thông tin  
CBNC, GD, NCS 35 

HVCH, SV 45 

4 Phổ biến thông tin hiện tại 
CBNC, GD, NCS 25 

HVCH, SV 36 

5 Phổ biến thông tin chọn lọc 
CBNC, GD, NCS 10 

HVCH, SV 8 
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- Nhận xét về các sản phẩm thông tin - thư viện 

+ Đối với đánh giá của CBNC, GV, NCS: chỉ có CSDL tài liệu nƣớc ngoài 

cung cấp dƣới dạng trực tuyến là đáp ứng tốt nhu cầu (E =72%), trong khi đó SP 

tổng quan nhận đánh giá không đáp ứng nhu cầu (E=0%); các SPTTTV còn lại đều 

nhận đƣợc đánh giá là đáp ứng một phần nhu cầu (E< 45%).  

+ Đối với đánh giá của HVCH, SV: CSDL thƣ mục và Website TV nhận 

đánh giá đáp ứng tốt nhu cầu (E= 61% và 48%); SP tổng quan cũng nhận đánh giá 

không đáp ứng nhu cầu (E=0%). Các SPTTTV khác đều nhận đƣợc đánh giá là đáp 

ứng một phần nhu cầu (E< 45%). Đặc biệt, CSDL học liệu và NTKHNS là các yếu 

tố đặc trƣng và quan trọng bậc nhất tại các TVĐH cũng nhận đánh giá chỉ đáp ứng 

một phần nhu cầu (E=34% và 42%). 

- Nhận xét về các dịch vụ thông tin - thư viện 

+ Đánh giá của CBNC, GV, NCS và HVCH, SV đều cho rằng các 

DVTTTV chỉ đáp ứng một phần hoặc không đáp ứng nhu cầu (E dao động từ 8% 

đến 45%). Đối với đánh giá của CBNC, GV, NCS thì DV Tra cứu thông tin 

(E=24%) và Phổ biến thông tin chọn lọc (E=10%) là không đáp ứng nhu cầu. 

Trong khi, HVCH, SV cho rằng chỉ có DV Phổ biến thông tin chọn lọc là không 

đáp ứng nhu cầu (E=8%). 

Đánh giá: Các tuyến SPTTTV và DVTTTV chƣa đáp ứng hoặc chỉ đáp 

ứng đƣợc một phần nhu cầu cung cấp thông tin theo quan điểm của NDT. Đây là 

một tồn tại mà các TVĐH nƣớc ta cần phải khắc phục sớm, đáp ứng yêu cầu đổi 

mới phƣơng pháp dạy học và nâng cao chất lƣợng đào tạo tại các trƣờng ĐH 

Việt Nam. 

- Các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin 

Các DVTTTV đáp ứng nhu cầu trao đổi TT do các TVĐH cung cấp hiện nay 

bao gồm: Hội nghị, Hội thảo, triển lãm; Hoạt động nhóm tại TV; DV trao đổi TT 

trên mạng; SPTTTV: Website TV. Dƣới đây là giá trị của chỉ số E các thành tố cấu 

thành hệ thống SP&DVTTTV đáp ứng nhu cầu trao đổi TT. 
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Bảng 2.5: Giá trị E của các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thƣ viện đáp 

ứng nhu cầu trao đổi thông tin theo đánh giá của các nhóm ngƣời dùng tin 

TT Tên sản phẩm, dịch vụ Ngƣời đánh giá Giá trị E (%) 

A SẢN PHẨM TTTV   

1 Website TV 
CBNC, GD, NCS 29 

HVCH, SV 48 

B DỊCH VỤ TTTV   

1 Hoạt động nhóm tại Thƣ viện 
CBNC, GD, NCS 40 

HVCH, SV 28 

2 Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm 
CBNC, GD, NCS 48 

HVCH, SV 24 

3 
Các DV trao đổi thông tin trên mạng 

(truyền tệp, diễn đàn trên mạng…) 

CBNC, GD, NCS 25 

HVCH, SV 20 

* Nhận xét về sản phẩm thông tin - thư viện: 

+ HVCH, SV đánh giá Website TV đáp ứng tốt nhu cầu tin (E=48%), còn 

CBNC, GV, NCS đánh giá đáp ứng một phần nhu cầu tin (E=29%). 

* Nhận xét các dịch vụ thông tin - thư viện:  

+ HVCH, SV đánh giá tất cả các DVTTTV chỉ đáp ứng một phần hoặc 

không đáp ứng nhu cầu tin (E dao động từ 20% đến 28%). Đối với CBNC, GV, 

NCS thì DV HN, HT, TL đƣợc đánh giá đáp ứng tốt nhu cầu (E=48%); còn các 

DVTTTV khác chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của NDT (E< 45%). 

Đánh giá: Các SP&DVTTTV cấu thành hệ thống chƣa đáp ứng hoặc chỉ đáp 

ứng một phần nhu cầu trao đổi TT của NDT. 

- Các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu tư vấn, hỗ trợ thông tin 

Các DVTTTV đáp ứng nhu cầu tƣ vấn, hỗ trợ TT gồm: Đào tạo năng lực TT; 

DV tƣ vấn TT; QLDLTK; Quản lý NTKHNS; Các SPTTTV đáp ứng nhu cầu tƣ 

vấn, hỗ trợ TT gồm: Cẩm nang/FAQ; Tổng quan.  

Giá trị của tham số E của các SP&DVTTTV đáp ứng nhu cầu tƣ vấn, hỗ trợ 

TT đƣợc giới thiệu quả Bảng 2.6. 
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Bảng 2.6: Giá trị E của các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thƣ viện 

 đáp ứng nhu cầu tƣ vấn, hỗ trợ thông tin theo đánh giá  

của các nhóm ngƣời dùng tin 

TT Tên sản phẩm, dịch vụ Ngƣời đánh giá Giá trị E (%) 

A SẢN PHẨM TTTV   

1 Tổng quan 
CBNC, GD, NCS 0 

HVCH, SV 0 

2 Cẩm nang, FAQ 
CBNC, GD, NCS 25 

HVCH, SV 45 

B DỊCH VỤ TTTV   

1 Đào tạo năng lực thông tin 
CBNC, GD, NCS 30 

HVCH, SV 58 

2 Quản lý NTKHNS 
CBNC, GD, NCS 30 

HVCH, SV 38 

3 Quản lý dữ liệu tham khảo 
CBNC, GD, NCS 0 

HVCH, SV 0 

4 DV tƣ vấn thông tin 
CBNC, GD, NCS 25 

HVCH, SV 28 

* Nhận xét các sản phẩm thông tin - thư viện 

+ CBNC, GD, NCS và HVCH, SV đều đánh giá Tổng quan không đáp ứng 

nhu cầu TT (E=0%). Đối với đánh giá của HVCH, SV thì SP Cẩm nang, FAQ đáp 

ứng tốt nhu cầu (E=45%), trong khi đó, SP này chỉ đƣợc CBNC, GV, NCS đánh giá 

đáp ứng một phần nhu cầu (E= 25%).  

* Nhận xét các dịch vụ thông tin - thư viện:  

+ CBNC, GD, NCS đánh giá các DVTTTV chỉ đáp ứng một phần nhu cầu; 

DV QLDLTK không đáp ứng nhu cầu (E=0%). 

+ HVCH, SV đánh giá DV đào tạo năng lực TT ở mức tốt (E = 58%); DV 

QLDLTK không đáp ứng (E=0%); các DV khác chỉ đáp ứng một phần nhu cầu. 

Đánh giá: Nhìn chung, các SP&DVTTTV đáp ứng nhu cầu về tƣ vấn, hỗ trợ 

TT đều nhận đánh giá chƣa đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng một phần nhu cầu NDT. 
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- Đánh giá các sản phẩm và dịch vụ phục vụ lãnh đạo, quản lý 

Việc sử dụng, khai thác TT phục vụ công tác của LĐ, QL có sự khác biệt rõ 

rệt so với các nhóm NDT khác. Mặt khác, trên thực tế, các CBTV tại các trƣờng ĐH 

cũng chƣa thực sự hiểu một cách toàn diện và sâu sắc về các SP&DVTTTV có chức 

năng phục vụ LĐ, QL. Thông tin phục vụ LĐ, QL đƣợc các TVĐH tạo lập, cung cấp 

bao gồm: các số liệu thống kê về NTKHNS của các tổ chức, cá nhân thuộc sự quản lý 

của trƣờng ĐH; Phổ biến TT chọn lọc; Cung cấp tài liệu dạng số qua e-mail; Sao 

chụp tài liệu. Cho tới nay ở trong nƣớc vẫn chƣa có nhiều SP&DVTTTV phục vụ 

LĐ, QL đƣợc tạo lập, cung cấp bởi các TVĐH. Qua báo cáo tổng kết về công tác 

TTTV phục vụ LĐ, QL, từ các số liệu khảo sát và kết quả tham vấn, có thể đƣa ra 

nhận xét về những hạn chế còn tồn tại của các SP&DVTTTV phục vụ LĐ, QL nƣớc 

ta hiện nay nhƣ sau: 

+ TVĐH chƣa đủ khả năng kiểm soát và cung cấp đầy đủ các nguồn TT phục 

vụ NCĐT tại trƣờng ĐH, đặc biệt là cung cấp các số liệu thống kê liên quan tới 

công bố khoa học của các tổ chức, cá nhân thuộc trƣờng ĐH. 

+ Chƣa xuất hiện những loại hình SP&DVTTTV đặc trƣng phục vụ LĐ, QL 

nhƣ DV tƣ vấn TT, các SPTTTV nhƣ biên soạn các tổng quan kết hợp với cung cấp 

các số liệu thống kê để đảm nhận đƣợc chức năng hỗ trợ quá trình ra quyết định của 

ngƣời lãnh đạo. 

Qua phân tích đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu tin của hệ thống, nhận thấy: 

Nhìn chung, các tuyến SP&DVTTTV cấu thành hệ thống đều chƣa đáp ứng, hoặc 

chỉ đáp ứng một phần nhu cầu các nhóm NDT tại trƣờng ĐH. Đây là một hạn chế 

cần sớm đƣợc khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động củ

. 

2.4.3. Nhận dạng mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện 

- Hầu hết các TVĐH nƣớc ta, đặc biệt các TV trực thuộc các ĐHQG, ĐH 

vùng, các trƣờng ĐH/HV trọng điểm quốc gia có trình độ tiên tiến, có tiềm lực mạnh, 

đã tạo lập đƣợc các loại hình SP&DVTTTV phong phú và đa dạng về cơ bản đã bao 

quát ở mức khá đầy đủ các loại nhu cầu: Cung cấp TT, Trao đổi TT và tƣ vấn, hỗ trợ 



114 

TT. Các SP&DVTTTV trong từng TVĐH ở nƣớc ta đã có những mối liên kết khá 

chặt chẽ, hƣớng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu của NDT, phục vụ NCĐT. Có thể 

khẳng định hệ thống SP&DVTTTV đã đƣợc hình thành ở từng trƣờng ĐH với các 

tuyến SP&DVTTTV tƣơng đối đa dạng, tuy nhiên hệ thống còn chƣa đáp ứng hoặc 

chỉ mới đáp ứng một phần nhu cầu của NDT tại trƣờng ĐH. 

- Trong cơ cấu thành phần của hệ thống SP&DVTTTV tại từng trƣờng còn 

thiếu một số loại hình SP&DVTTTV mới, hiện đang phổ biến trong các TVĐH tiên 

tiến trên thế giới. Đó là các DV QLDLNC, QLDLTK; DV tham khảo trực tuyến...; 

một số loại SP&DVTTTV chƣa đƣợc chú trọng triển khai (Tổng quan; DV Phổ 

biến TT chọn lọc, DV Tƣ vấn TT...). 

- Hệ thống SP&DVTTTV tại hầu hết các TVĐH nƣớc ta đƣợc tạo lập và 

khai thác theo mô hình tập trung. Các SP&DVTTTV đƣợc tạo lập tại các TVĐH và 

cung cấp chủ yếu cho các nhóm NDT trong trƣờng, việc khai thác các 

SP&DVTTTV chủ yếu là tại trụ sở TVĐH. Mô hình này có hạn chế về khả năng 

chia sẻ, liên kết giữa các TVĐH với nhau và với bên ngoài.  

2.4.4. Đánh giá chung về hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư 

viện tại các trường đại học Việt Nam 

2.4.4.1. Điểm mạnh 

- Bước đầu hình thành hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện 

trong phạm vi một trường đại học 

Tại mỗi trƣờng ĐH đã xuất hiện nhiều loại hình SP&DVTTTV dựa trên việc 

ứng dụng các thành tựu của CNTT&TT. Các SP&DVTTTV tại mỗi trƣờng đã đƣợc 

tổ chức liên kết, phối hợp với nhau nhằm sử dụng tối đa nguồn lực TT của mình, 

đáp ứng nhu cầu tin của NDT trong trƣờng. Tại các trƣờng ĐH lớn, có sự đầu tƣ 

mạnh của nhà nƣớc, đã quan tâm tổ chức các loại hình SP&DVTTTV với chất 

lƣợng cao, nhu cầu tin của NDT đã đƣợc đáp ứng một phần. 

- Xu hướng liên kết trong tạo lập và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông 

tin - thư viện của các cơ quan thông tin - thư viện khác ở trong và ngoài nước đã 

bắt đầu xuất hiện 
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Một số giải pháp mạnh nhƣ thành lập Consortium bổ sung nguồn tin 

KH&CN trên phạm vi quố ; việc hình thành các liên hiệp 

TVĐH... đã đƣợc thực hiện. Một số TVĐH liên kết trong việc tiếp cận và sử dụng 

các CSDL ngoại nhập để tiết kiệm chi phí. Tại một số TVĐH lớn (có đội ngũ 

CBTV trình độ cao, đƣợc đầu tƣ có hệ thống...) đã cung cấp việc truy cập, khai thác 

bộ phận lớn các nguồn tin khoa học của trong và ngoài nƣớc, trong đó có nhiều loại 

SP&DVTTTV tiên tiến của nƣớc ngoài. 

Kết quả này đạt đƣợc là từ các nguyên nhân sau: 

- Môi trƣờng pháp lý cho sự phát triển SP&DVTTTV đang từng bƣớc đƣợc 

hoàn thiện, trong đó ảnh hƣởng và tác động trực tiếp đến hệ thống SP&DVTTTV là 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nói chung trong đó có phần đề 

cập tới chính sách TT Quốc gia …. 

- Xu hƣớng phát triển ứng dụng CNTT&TT vào hoạt động của TVĐH, xu 

thế toàn cầu hóa đã tác động tích cực đối với GDĐH và hoạt động TTTV. Các xu 

hƣớng này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến, liên kết các SP&DVTTTV 

trong mạng lƣới các TVĐH với nhau và với bên ngoài; cho việc phát triển OER tại 

trƣờng ĐH là những tiền đề quan trọng để mọi ngƣời bình đẳng trƣớc các cơ hội 

khai thác, sử dụng TT nói chung, trong đó có các SP&DVTTTV. 

- Công tác tiêu chuẩn hóa trong quá trình tạo lập và triển khai các loại 

SP&DVTTTV tại các TVĐH từng bƣớc đã đƣợc chú trọng, góp phần nâng cao chất 

lƣợng và thực hiện việc liên kết, chia sẻ các SP&DVTTTV. 

- Sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệ - ể phổ biến, 

quảng bá TT, mở rộng và phát triển thị trƣờng TT. Sự phát triển các loạ

và vai trò hỗ trợ tích cực của các nhà cung cấp 

góp phần nâng cao khả năng phát triển hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH. 

- Vấn đề đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội 

ngũ CBTV đƣợc quan tâm; trình độ chung về  năng lực TT của NDT đƣợc nâng cao 

là điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, khai thác và phổ biến các loại hình 

SP&DVTTTV hiện đại có hiệu quả. Sự liên kết chặt chẽ giữa đội ngũ CBTV với 
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đội ngũ cán bộ, giảng viên và ngƣời học tại các trƣờng ĐH trong việc phát triển một 

số SP&DVTTTV đã dần đƣợc hình thành và củng cố, trong đó đặc biệt là xu hƣớng 

tích hợp các loại DVTTTV với các hoạt động ngoại khóa, sự tham gia trực tiếp của 

đội ngũ giảng viên vào việc nâng cao năng lực TT cho HVCH, SV. 

2.4.4.2. Hạn chế  

- Tính chất manh mún, tự phát trong tổ chức hệ thống sản phẩm và dịch vụ 

thông tin - thư viện 

Do chính sách đầu tƣ thiếu đồng đều và đồng bộ, do đó vẫn còn có những 

khoảng cách đáng kể về mức độ phát triển và chất lƣợng trong việc tạo lập, cung 

cấp các loại hình SP&DVTTTV giữa TVĐH với nhau và với bên ngoài, đặc biệt là 

các trƣờng mới thành lập, còn hạn hẹp về CSVCKT, về các nguồn lực khác nói 

chung. Hệ thống SP&DVTTTV đƣợc cung cấp đến NDT tại nhiều TVĐH còn đơn 

giản, chậm đổi mới, đặc biệt, các loại hình SP&DVTTTV về nguồn học liệu còn 

chƣa đƣợc đầy đủ.  

Việc tạo lập các SP&DVTTTV tại các TVĐH còn chƣa đƣợc hình thành trên 

nền tảng một nghiên cứu đƣợc khảo sát toàn diện và đầy đủ về NDT và nhu cầu tin. 

Vì thế, sự phát triển các SP&DVTTTV thiếu tính liên tục và kế thừa, thiếu sự gắn 

kết chặt chẽ trong mối quan hệ hữu cơ với nhau và chƣa thực sự định hƣớng ngƣời 

dùng. Khả năng liên kết các giữa các tuyến SP&DVTTTV còn nhiều hạn chế. 

- Hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện trong mạng lưới thư viện 

đại học chưa được hình thành 

Tính chất hệ thống, khả năng liên kết, chia sẻ các loại SP&DVTTTV trên các 

phạm vi, trƣớc hết là trong mạng lƣới TVĐH chƣa đƣợc hình thành. Mới chỉ có một 

số yếu tố có tính chất tiền đề cho sự hình thành hệ thống SP&DVTTTV giữa các 

TVĐH. Hiện thực đó nếu không đƣợc khắc phục sẽ ảnh hƣởng lâu dài đến sự phát 

triển các SP&DVTTTV, trực tiếp làm hạn chế tính đầy đủ, đồng bộ của hệ thống 

SP&DVTTTV phục vụ NCĐT của quốc gia.  

- Chất lượng các sản phẩm và dịch vụ chưa cao. Tỷ lệ các sản phẩm và dịch 

vụ thông tin - thư viện hiện đại chưa được phổ biến trong các trường đại học 
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Chất lƣợng các SP&DVTTTV chƣa đồng đều. Nhiều SP&DVTTTV tại các 

trƣờng ĐH có chất lƣợng chƣa cao, chƣa thực sự lôi cuốn NDT. 

Một số loại SP&DVTTTV hiện đại tuy đã rất phổ biến ở nƣớc ngoài, song 

mới chỉ xuất hiện tại rất ít các TVĐH lớn.  

Nguyên nhân của các hạn chế 

Nguyên nhân của những hạn chế này là ở những điểm sau: 

- Môi trường pháp lý cho việc phát triển, chia sẻ các loại hình sản phẩm và 

dịch vụ thông tin - thư viện còn chưa hoàn thiện, chưa thực sự đáp ứng được nhu 

cầu thực tiễn 

Việc tạo lập, phát triển hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH nƣớc ta 

chƣa đƣợc triển khai trong khuôn khổ một Chƣơng trình tổng thể chung trên phạm vi 

quốc gia. Chƣa có các chế tài đủ sức bảo đảm tính hệ thống, thực hiện sự liên kết các 

SP&DVTTTV giữa các trƣờng; chƣa đủ sức thu hút các TVĐH liên kết, phối hợp với 

nhau một cách tự giác. Công tác tiêu chuẩn hóa tuy bƣớc đầu đã đƣợc quan tâm, song 

bản thân hệ thống các tiêu chuẩn chƣa thực sự là công cụ hữu hiệu để nâng cao khả 

năng liên kết giữa các SP&DVTTTV có xuất xứ từ những nơi khác nhau, cả trong và 

ngoài nƣớc. 

- Sự thiếu đồng bộ về các điều kiện liên kết, phối hợp 

Chính sách và quan điểm đầu tƣ cho TVĐH, đầu tƣ cho việc phát triển hệ 

thống SP&DVTTTV còn có sự khác biệt khá rõ rệt. Ở đây có 2 khía cạnh: một là 

đầu tƣ cho TVĐH nói chung tại nhiều nơi còn hạn hẹp; hai là, nguồn đầu tƣ để phát 

triển hệ thống SP&DVTTTV lại còn bị suy giảm đáng kể bởi quan điểm đánh giá 

chƣa thỏa đáng đối với các SP&DVTTTV, mặt khác một số trƣờng ĐH không có 

điều kiện mua các SP&DVTTTV hiện đại của nƣớc ngoài. 

Giữa các TVĐH tồn tại khá rõ nét sự chênh lệch về xuất phát điểm trên các 

phƣơng diện: về nguồn lực TT; tổ chức và đội ngũ CBTV; CSVCKT dành cho các 

TVĐH, đặc biệt CSHTTT của một số TVĐH chƣa đủ khả năng tiếp nhận các loại 

SP&DVTTTV hiện đại. Tại một số TVĐH, trình độ của CBTV chƣa thực sự đáp 

ứng trƣớc yêu cầu và nhiệm vụ mới của TVĐH.  
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Tiểu kết 

Thời gian qua, các TVĐH Việt Nam đã có những bƣớc chuyển mình mạnh 

mẽ và đạt đƣợc một số kết quả tích cực. Tại các TVĐH có sự đầu tƣ kinh phí lớn 

của nhà nƣớc, hệ thống SP&DVTTTV ở đó đã gần nhƣ hội đủ các điều kiện để tiệm 

cận, tƣơng thích với trình độ tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh những thành quả đạt 

đƣợc, dễ nhận thấy còn nhiều vấn đề cần phải đƣợc giải quyết để đáp ứng đƣợc yêu 

cầu thực tiễn. Hiện nay, chúng ta chƣa có cơ chế quản lý, điều hành, cơ chế phối 

hợp và chính sách để bảo đảm tính hệ thống đối với các SP&DVTTTV tại các 

trƣờng ĐH trên phạm vi quốc gia. Việc phát triển các SP&DVTTTV tại các trƣờng 

ĐH nƣớc ta còn mang đậm tính chất tự phát, thiếu sự liên kết chặt chẽ trong quá 

trình tạo lập và khai thác để bảo đảm sự phát triển đó ổn định và hòa hợp với xu 

hƣớng chung trên thế giới. Tính chất hệ thống, khả năng liên kết các loại SP&DV 

TTTV trên các phạm vi (trƣờng ĐH, hệ thống ĐH, các hệ thống bên ngoài) còn 

nhiều hạn chế. Để khắc phục thực trạng đó, việc tổ chức các SP&DVTTTV thành 

một hệ thống tƣơng tác, liên kết với nhau trên mọi phạm vi là vấn đề then chốt. Hệ  

thống đó sẽ phát huy đƣợc NLTT của nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp và tập 

trung, để có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu thông tin phục vụ NCĐT trong bối cảnh đổi 

mới căn bản, toàn diện GDDH Việt Nam và hội nhập quốc tế. 
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Chƣơng 3 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 

THÔNG TIN - THƢ VIỆN TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM 

 

3.1. Cơ sở khoa học của việc xây dựng mô hình hệ thống sản phẩm và 

dịch vụ thông tin - thƣ viện tại các trƣờng đại học Việt Nam 

3.1.1. Cơ sở lý luận 

Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống SP&DVTTTV cho thấy: SP&DV 

TTTV là kết quả của hoạt động TTTV, đóng vai trò là cầu nối giữa NLTT với NDT. 

Chúng có mối quan hệ, liên kết chặt chẽ với nhau trong các quá trình tạo lập và khai 

thác. Chính mối quan hệ này là cơ sở để các SP&DVTTTV đƣợc tổ chức thành một 

hệ thống tƣơng tác, liên kết với nhau trong phạm vi từng đơn vị và trong toàn mạng 

lƣới TVĐH.  

Sự hình thành hệ thống SP&DVTTTV là xu thế tất yếu, nhằm khắc phục hạn 

chế của mỗi TVĐH, phát huy sức mạnh tổng thể NLTT có tại các TVĐH. Hệ thống 

SP&DV TTTV không chỉ giúp khai thác NLTT đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu NDT 

đầy đủ, kịp thời hơn mà còn tạo điều kiện tiết kiệm kinh phí và công sức, nâng cao 

hiệu quả hoạt động. 

Một cách khái quát nhất có thể xây dựng hệ thống SP&DVTTTV theo 3 dạng 

mô hình: mô hình tập trung, mô hình phân tán,  mô hình kết hợp tập trung và phân tán. 

Mỗi dạng mô hình hệ thống có những ƣu và nhƣợc điểm nhất định, vì vậy tùy thuộc 

điều kiện cụ thể của môi trƣờng và các đơn vị tham gia,  có thể lựa chọn dạng mô hình 

thích hợp nhất nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của các chủ thể tham gia. 

3.1.2. Cơ sở thực tiễn 

 Việc xây dựng mô hình SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam dựa trên 

cơ sở thực tiễn Việt Nam, kết hợp tiếp thu kinh nghiệm ở một số nƣớc trên thế giới. 

Cơ sở thực tiễn ở Việt Nam 

Thực tiễn hoạt động của các TVĐH nƣớc ta hiện nay cho thấy các yếu tố sau 

đã trực tiếp chi phối, ảnh hƣởng tới việc xây dựng mô hình hệ thống SP&DVTTTV 

tại trƣờng ĐH Việt Nam hiện nay: 
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Thứ nhất, đổi mới hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam là 

yêu cầu bức thiết hiện nay. Sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện GDĐH trong 

bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế vừa đòi hỏi, vừa tạo tiền đề cho sự đổi mới 

hoạt động của các TVĐH một cách sâu sắc và toàn diện. Sự đổi mới ấy, xét từ 

quyền lợi của NDT, chính là sự đổi mới hệ thống SP&DVTTTV mà họ đƣợc thụ 

hƣởng.  Nói cách khác, các TVĐH tiến hành đổi mới việc tạo lập và cung cấp 

SP&DVTTTV cũng chính là việc làm thiết thực đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp 

đổi mới căn bản và toàn diện GDĐH hiện nay. Mô hình đƣợc xây dựng là để đạt 

đƣợc mục đích này. 

Thứ hai, một số năm gần đây, nhờ nhận đƣợc sự quan tâm của các cấp lãnh 

đạo, nhờ đƣợc triển khai các dự án đầu tƣ phát triển của Chính phủ và các tổ chức 

quốc tế, nhờ có thể tận dụng thành quả của các dự án phát triển về CNTT&TT trên 

quy mô quốc gia nên diện mạo và khả năng của nhiều TVĐH nƣớc ta có thể tƣơng 

đồng với những nƣớc tiên tiến trên thế giới. Có thể nói, các TVĐH thuộc các 

ĐHQG, ĐH vùng, các trƣờng ĐH trọng điểm quốc gia hoàn toàn có đủ khả năng 

tham gia triển khai mô hình ở mức độ kết quả đƣợc tạo ra từ đó đủ điều kiện hội 

nhập quốc tế. 

Thứ ba, việc triển khai mô hình cũng chính là phát triển hoạt động của 

TVĐH Việt Nam trong giai đoạn mới. Nếu xem xét, đối chiếu với tình hình chung 

trên thế giới, có thể thấy sự phát triển theo chiều hƣớng này là phù hơp với xu thế 

phát triển của các TVĐH, nhất là các TVĐH ở trình độ tiến tiến trên thế giới.  

Kinh nghiệm tạo lập và vận hành hệ thống SP&DVTTTV  ở nước ngoài 

Qua khảo sát mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH tiên tiến ở 

nƣớc ngoài có thể nhận thấy hiện nay dƣới ảnh hƣởng của CNTT, mô hình hệ thống 

SP&DV TTTV kết hợp tập trung và phân tán có ƣu thế,  vừa đảm bảo khai thác triệt để 

NLTT của mỗi TVĐH, đồng thời đảm bảo khả năng liên thông, chia sẻ với bên ngoài.  

Những ƣu điểm trong cách thức tạo lập và quản lý hệ thống SP&DVTTTV, về 

nguồn học liệu của Viện Công nghệ Massachussetts; về NTKHNS của Đại học 
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Oxford; về luận án khoa học của EThOS… đƣợc tham khảo làm cơ sở để xây dựng 

mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam.  

3.1.3. Cơ sở pháp lý 

Một trong số các mục tiêu quan trọng của việc xây dựng hệ thống 

SP&DVTTTV các trƣờng ĐH là giúp cho NDT của tất cả các trƣờng bình đẳng trong 

việc truy cập, khai thác thông tin KH&CN phục vụ  hoạt động NCĐT. Đây là một 

vấn đề mới và khá phức tạp, bởi việc truy cập, khai thác và sau đó sử dụng thông tin 

còn chịu sự ràng buộc của các văn bản pháp luật đƣợc tiếp cận từ góc độ của ngƣời 

tạo ra TT, ngƣời giữ bản quyền TT, ngƣời khai thác, sử dụng TT … (Ví dụ: Luật Sở 

hữu trí tuệ, Luật an toàn thông tin, các văn bản quy định về tài liệu bí mật quốc 

gia…). Tuy nhiên, nếu chỉ giới hạn xem xét tới việc truy cập, khai thác TT KH&CN 

phục vụ mục đích NCĐT tại các trƣờng ĐH, có thể nhận thấy, về cơ bản, các điều 

kiện pháp lý là rất thuận lợi. Trên phạm vi quốc tế, Tuyên ngôn của UNESCO về Thƣ 

viện công cộng năm 1994 cũng đã xác định một trong các quyền cơ bản của con 

ngƣời mà TV công cộng cần phải bảo đảm là quyền đƣợc tiếp cận tự do, không hạn 

chế tới các tư tưởng, văn hóa và thông tin. Hệ thống pháp luật của các nƣớc trên thế 

giới đều xác định mọi thành viên trong xã hội đều bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi 

trong việc truy cập, khai thác các nguồn TT phản ánh di sản trí tuệ chung của nhân 

loại. NLTT KH&CN phục vụ NCĐT tại các trƣờng ĐH là một bộ phận của nguồn 

TT phản ánh di sản trí tuệ chung của nhân loại và quyền đƣợc truy cập, khai thác bình 

đẳng nguồn tin này đã đƣợc thừa nhận trên bình diện quốc tế. 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nƣớc ta, từ mức cao nhất là Hiến 

pháp, cũng đã xác định quyền truy cập và khai thác TT nói chung trong đó có TT 

KH&CN: Điều 25, Chƣơng II Hiến pháp 2013 của Nƣớc Cộng hòa Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp 

cận thông tin… Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” [50]. Đây là 

cơ sở pháp cao nhất để xây dựng mô hình. 

Để Hiến pháp đi vào thực tiễn, rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật 

khác cũng đã đề cập tới quyền tiếp cận TT của công dân. Điều 39 của Luật Khoa 



122 

học và Công nghệ - số 29/2013/QH13 đã quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân, 

tổ chức trong việc“giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân 

sách nhà nước” [51]. Đây là tiền đề pháp lý quan trọng giúp các TVĐH có thể sử 

dụng NLTT KH&CN Quốc gia làm nền tảng để phát triển hệ thống SP&DVTTTV, 

một nội dung quan trọng đƣợc phản ánh trong Mô hình.  

Năm 2000, Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam cũng đã ban hành Pháp lệnh Thƣ viện số 31/2000/PL-UBTVQH10. Để cụ 

thể hóa các nội dung đƣợc quy định trong Pháp lệnh, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số 72/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện. Trong các 

văn bản này, trách nhiệm lƣu giữ và cung cấp tài liệu nói chung, trong đó có các tài 

liệu KH&CN, cũng đã đƣợc xác định. Ví dụ đó là vai trò và trách nhiệm của TVQG 

trong việc lƣu giữ, quản lý và tạo điều kiện cho mọi công dân truy cập, khai thác 

các nguồn tài liệu phản ánh di sản trí tuệ, tri thức của quốc gia. 

Các khía cạnh tạo lập và khai thác hệ thống SP&DVTTTV tại các TVĐH 

đƣợc phản ánh đầy đủ trong Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin 

khoa học và công nghệ do Chính phủ ban hành. Nghị định này nhằm cụ thể hóa 

Điều 68. Xây dựng hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và thống kê về khoa 

học và công nghệ của Luật KH&CN. Trong Nghị định, thành phần cơ bản của 

NLTT KH&CN Quốc gia hiện nay – CSDL Quốc gia về KH&CN - đã đƣợc xác 

định cụ thể trong Điều 14 (gồm 9 nhóm) và quyền sử dụng TTKH&CN để phục vụ 

việc học tập, nghiên cứu của mọi thành viên trong xã hội đã đƣợc quy định trong 

Điều 16. Ngoài ra, Điều 19. Phối hợp phát triển, cập nhật và chia sẻ các nguồn tin 

KH&CN trong nước và quốc tế của Nghị định cũng chỉ rõ các cơ quan TTTV phải 

có trách nhiệm trong việc chia sẻ, liên kết NLTT KH&CN đƣợc tạo lập từ ngân 

sách nhà nƣớc. Điều 14 của Nghị định 11/2014/NĐ-CP xác định rõ trong 9 bộ phận 

cấu thành của CSDL Quốc gia về KH&CN có bộ phận thứ 8 là: Thông tin về 

KH&CN trong khu vực và trên thế giới. Đây chính là các CSDL toàn văn, trực 

tuyến nƣớc ngoài đƣợc mua từ nguồn ngân sách của Nhà nƣớc. Khoản 2, Điều 16 

xác định: “Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có quyền yêu cầu cung cấp thông tin 

về KH&CN nhằm phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và kinh doanh” [65]. Nhƣ 
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vậy, pháp luật hiện hành của Việt Nam đã xác định các TVĐH nƣớc ta đều có thể 

và bình đẳng trong việc truy cập, khai thác các SP&DVTTTV do các cơ quan thông 

tin và xuất bản lớn trên thế giới tạo lập và đã đƣợc bổ sung từ nguồn ngân sách của 

Nhà nƣớc. Hành lang pháp lý đã có, vấn đề còn lại là việc thực thi pháp luật và 

những nỗ lực của mỗi TVĐH trong việc cung cấp các nguồn tin KH&CN nƣớc 

ngoài cho NDT của mình.  

Bên cạnh đó, Điều 18 của Điều lệ trƣờng đại học đƣợc ban hành kèm theo 

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg đã nêu các nhiệm vụ của TVĐH bao gồm: “Cung 

cấp các thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và 

học tập; Lưu trữ bản gốc các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã bảo vệ tại trường, 

các kết quả nghiên cứu khoa học, các ấn phẩm của trường; Hoạt động theo quy chế 

do Hiệu trưởng ban hành, phù hợp với pháp luật về thư viện, pháp luật về lưu trữ 

và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan” [64]. 

Ngày 6/4/2016, Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban 

hành Luật số 104/2016/QH13 về tiếp cận thông tin. Mặc dù đến ngày 1/7/2018 Luật 

này mới có hiệu lực, song các tinh thần cơ bản trong đó đều khẳng định: 

TTKH&CN phải đƣợc cung cấp đến cho mọi thành viên trong xã hội (Điều 5, Điều 

17), dƣới dạng thức truy cập mở (Điều 18) [48].  

Các văn bản pháp lý hƣớng tới việc tạo ra sự bình đẳng, thuận tiện cho NDT 

khai thác, sử dụng NLTT KH&CN nói chung, trong đó có các SP&DVTTTV là cơ 

sở pháp lý quan trọng tạo điều liện thuận lợi cho việc hình thành hệ thống SP&DV 

TTTV giữa các trƣờng ĐH ở nƣớc ta hiện nay. 

3.1.4. Yêu cầu đối với mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - 

thư viện tại các trường đại học Việt Nam 

Từ những phân tích trên có thể thấy xây dựng và phát triển hệ thống 

SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam, nhằm đáp ứng sự nghiệp đổi mới căn 

bản, toàn diện GDĐH Việt Nam và hội nhập quốc tế là một yêu cầu cấp thiết. Trên 

cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hệ thống SP&DVTTV tại trƣờng ĐH, dựa 

trên kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng 
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ĐH Việt Nam hiện nay và kinh nghiệm rút ra từ việc xây dựng mô hình hệ thống 

SP&DVTTTV tại một số trƣờng ĐH tiên tiến ở nƣớc ngoài có thể xác định các yêu 

cầu cơ bản đối với việc xây dựng mô hình hệ thống SP&DVTTTV nhƣ sau. 

3.1.4.1. Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế 

Sự nghiệp đổi mới GDĐH, xét ở khía cạnh nội dung, hoạt động đào tạo đƣợc 

phát triển theo hƣớng tiệm cận với trình độ tiên tiến trên thế giới, đồng thời có sự 

gắn kết chặt chẽ với hoạt động nghiên cứu khoa học trên các phạm vi; Xét ở khía 

cạnh hình thức, đào tạo theo phƣơng thức tín chỉ, lấy ngƣời học làm trung tâm, đào 

tạo trên môi trƣờng mạng (E-learning) trở thành các cách thức chủ đạo. Việc đổi 

mới chƣơng trình, nội dung, hình thức và phƣơng thức đào tạo đã tác động trực tiếp 

đến hoạt động TTTV tại các trƣờng ĐH, đòi hỏi nguồn tin và SP&DVTTTV cần 

đƣợc cung cấp cho NDT một cách đa dạng, phong phú, linh hoạt, với khối lƣợng 

lớn hơn và tƣơng hợp với xu thế, đặc điểm chung trên thế giới. 

Mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam hiện nay cần 

hƣớng tới việc đáp ứng nhanh chóng, đầy đủ nhu cầu tin của các nhóm NDT tại 

trƣờng ĐH, trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của CNTT&TT và tiếp cận theo xu 

hƣớng hội nhập quốc tế, đồng thời đạt đƣợc hiệu quả ở mức cao nhất. Đặc biệt, 

OER đƣợc UNESCO khởi xƣớng năm 2002 đã đƣợc hƣởng ứng mạnh mẽ từ nhiều 

tổ chức, cá nhân, trƣờng ĐH, các TV trên thế giới. Mô hình hệ thống SP&DVTTTV 

tại các trƣờng ĐH phải tận dụng OER phục vụ giáo dục mở với nhiều lợi ích thiết 

thực vì sự phát triển và bình đẳng xã hội là cơ hộ ệt Nam.  

3.1.4.2. Đảm bảo khả năng liên thông, chia sẻ và tận dụng các nguồn lực sẵn có 

Ngày nay, các cơ quan TTTV trên thế giới đều hƣớng đến xu hƣớng chuẩn 

hóa, hiện đại hóa, phát triển dữ liệu số và dịch vụ trực tuyến, mở rộng liên kết 

mạng, trao đổi và chia sẻ nguồn tin, các SP&DVTTTV. Trong xã hội hiện đại, 

NLTT của mỗi TVĐH mặc dù đã đƣợc phát triển theo hƣớng nhƣng không thể đáp 

ứng đầy đủ nhu cầu tin của NDT. Việc tạo lập và sử dụng các SP&DVTTTV có tại 

các trƣờng sẽ đảm bảo năng lực, hiệu quả cao hơn nếu đƣợc dựa trên cơ sở liên kết, 



125 

phối hợp sử dụng nguồn lực của các TVĐH khác nhau, nhất là các trƣờng có các 

chuyên ngành/ nhóm ngành đào tạo tƣơng đƣơng hoặc gần kề, đồng thời tận dụng 

các nguồn lực sẵn có trong nƣớc, đảm bảo liên kết với các nguồn lực ngoài nƣớc 

một cách có hiệu quả.  

Trên cơ sở đó, mục đích của mô hình hệ thống SP&DVTTTV đƣợc xây 

dựng để tạo ra công cụ chung, l phục vụ NCĐT, là cơ sở để các TVĐH tiếp nhận, 

tạo lập, cung cấp hệ thống SP&DVTTTV trong điều kiện hiện nay. Với việc ứng 

dụng các thành tựu của CNTT&TT, mô hình hệ thống SP&DVTTTV cần phải đảm 

bảo tính mở, linh hoạt dễ dàng liên thông, chia sẻ với các hệ thống SP&DVTTTV 

khác và phải thực sự thuận tiện cho việc cá thể hóa theo yêu cầu của NDT, phù hợp 

xu hƣớng phát triển của TVĐH trên thế giới. 

Hệ thống SP&DVTTTV cần thu hút đƣợc mọi nguồn lực đã có của các cơ quan 

TTTV nói chungở trong và ngoài nƣớc. Trƣớc hết, NTKHNS của quốc gia cần đƣợc 

hình thành và phát triển một cách có hệ thống, toàn diện trên cơ sở sự tham gia, đóng 

góp của các TVĐH cũng nhƣ các tổ chức hữu quan; trên cơ sở sự phối hợp, điều hành, 

điều phối hợp lý và thống nhất giữa các cơ quan TTTV Quốc gia với các TVĐH. 

NLTT KH&CN Quốc gia có 2 bộ phận chính là: NTKHNS của quốc gia và nguồn tin 

KH&CN của nƣớc ngoài đƣợc các cơ quan TTTV cấp quốc gia bổ sung. NLTT này trở 

thành nền tảng chung để các TVĐH phát triển hệ thống SP&DVTTTV. Mô hình hệ 

thống SP&DVTTTV cần đƣợc tồn tại và phát triển trong một không gian TT chung, 

liên thông, để hệ thống này đƣợc phát triển theo hình thức một hệ thống mở phục vụ 

nền giáo dục mở, nhƣ xu hƣớng của các TVĐH trên thế giới hiện nay [128], [129].  

3.1.4.3. Đảm bảo tính khả thi trong điều kiện thực tiễn Việt Nam 

Xây dựng mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam, 

cần quan tâm tới khoảng cách về CSVCKT, CSHTTT, điều kiện khai thác của 

NDT tại các TVĐH so với các nƣớc phát triển. Tiềm lực, trong đó bao gồm cả 

trình độ đội ngũ CBTV chuyên nghiệp tại nhiều nơi còn những hạn chế không 

nhỏ. Bên cạnh đó, tính chất sở hữu, chính sách đầu tƣ, chính sách thu hút nguồn 



126 

lực để triển khai các hoạt động NCĐT… của các trƣờng ĐH có sự khác nhau, do 

đó chính sách đối với việc bảo đảm TT cũng có sự khác biệt. Ngoài ra, do nguồn 

gốc hình thành các bộ phận khác nhau của NLTT - nền tảng để tạo lập nên hệ 

thống SP&DVTTTV - phân tán tại mỗi trƣờng ĐH, nên chính các trƣờng cũng cần 

phải liên kết lại với nhau. Do đó, mô hình hệ thống SP&DVTTTV đƣợc đề xuất 

cần phải khả thi đối với mạng lƣới TVĐH nói riêng và phù hợp với điều kiện kinh 

tế - xã hội của nƣớc ta nói chung.  

Trong điều kiện hiện nay, không phải TVĐH nào cũng có điều kiện cung cấp 

cho NDT quyền khai thác các CSDL trực tuyến có bản quyền của nƣớc ngoài. Sự 

chênh lệch về NLTT giữa các TVĐH là khá lớn. Theo khảo sát của TS. Vũ Bích 

Ngân thì tại nhiều TVĐH “Vốn tài liệu và nguồn lực thông tin quá nghèo nàn và 

lạc hậu. Nhiều TVĐH có số lượng chưa đạt đến 10.000 đơn vị bảo quản. Tài liệu có 

giá trị, tài liệu chuyên sâu, tài liệu mới, tài liệu nước ngoài thường rất ít” [42, 

tr.15]. Có thể thấy nguồn tin đƣợc sử dụng để phục vụ NCĐT tại nhiều TVĐH của 

nƣớc ta còn hạn chế về nhiều mặt, đặc biệt tại các trƣờng ĐH ngoài khu vực công 

lập và mới đƣợc thành lập.  

Mô hình hệ thống SP&DVTTTV các trƣờng ĐH Việt Nam cần phải tính 

đến những điều kiện cụ thể trong thiết kế hệ thống cũng nhƣ trong tiến trình hiện 

thực hoá mô hình. Cần phải xác định các giai đoạn hiện thực hoá mô hình một 

cách thích hợp. 

3.2. Đề xuất mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thƣ viện 

tại các trƣờng đại học Việt Nam 

3.2.1. Mục tiêu  

Mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay phải phản ánh đƣợc đầy đủ các loại hình SP&DVTTTV, đa dạng, liên kết 

với nhau một cách chặt chẽ trong quá trình tạo lập và sử dụng, nhằm tận dụng tối đa 

các nguồn lực sẵn có, đồng thời tăng cƣờng khả năng liên kết chia sẻ trong toàn 

mạng lƣới TVĐH với nhau và với bên ngoài, để có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu tin 

của NDT tại các trƣờng ĐH. 
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3.2.2. Cấu trúc mô hình 

Để đáp ứng mục tiêu trên, dựa trên phân tích hoạt động thực tiễn tạo lập và 

sử dụng SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam, vận dụng kinh nghiệm của các 

trƣờng ĐH tiên tiến ở nƣớc ngoài, luận án xây dựng mô hình hệ thống SP&DV 

TTTV cho các TVĐH Việt Nam là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa mô hình tập 

trung, mô hình phân tán, đồng thời khi cần thiết, có sự phân cấp cụ thể. 

Cấ &DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam đƣợc 

xem xét ở các khía cạnh nội dung (thành phần nội dung) và khía cạnh quản lý 

(thành phần quản lý). 

* Thành phần nội dung 

Bao gồm các tuyến SP&DVTTTV có quan hệ tƣơng tác với nhau, dựa trên 

cơ sở NLTT quốc gia và NLTT của các TVĐH trong quá trình tạo lập và khai thác. 

Các tuyến sản phẩm thông tin - thư viện 

Có 2 tuyến SPTTTV chính, tƣơng ứng nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu TT và 

đáp ứng nhu cầu cung cấp nội dung TT.  

- Tuyến đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin 

Theo xu hƣớng hiện nay, thƣ mục sẽ dần đƣợc thay thế bằng các CSDL thƣ 

mục. Các TVĐH đều chú trọng xây dựng các CSDL quản lý tài liệu của TV, CSDL 

thƣ mục về học liệu, về NTKHNS. Đây là loại sản phẩm đặc thù, chỉ có tại các 

trƣờng ĐH. Các CSDL này đƣợc xây dựng ngay tại mỗi TVĐH, không phụ thuộc 

vào việc TV đó thuộc nhóm nào. Ngoài ra, mỗi nhóm TVĐH sẽ ọng tâm 

phát triển các SPTTTV đáp ứng nhu cầu tra cứu phù hợp với điều kiện và khả năng 

của mình. 

 - Tuyến đáp ứng nhu cầu cung cấp nội dung thông tin 

Các SPTTTV phổ biến hiện nay của tuyến này bao gồm: CSDL toàn văn; 

Tổng quan; Cẩm nang các loại/FAQ; Website TV. 

Các tuyến dịch vụ thông tin - thư viện 

Dựa trên tính chất nhu cầu tin đƣợc đáp ứng, các tuyến DVTTTV bao gồm 3 

tuyến chính: 
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- Tuyến DVTTTV đáp ứng nhu cầu cung cấp TT: Cung cấp tài liệu; Tra cứu 

TT; Hỏi - Đáp TT; Phổ biến TT hiện tại; Phổ biến TT chọn lọc. 

- Tuyến DVTTTV đáp ứng nhu cầu trao đổi TT: Hoạt động nhóm tại TV; 

HN, HT, TL; Trao đổi TT trên mạng. 

- Tuyến DVTTTV đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, tƣ vấn TT: DV đào tạo năng lực 

TT; DV QLDLTK, DV QLDLNC; DV tƣ vấn TT. 

* Thành phần quản lý 

Để triển khai mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH Việt Nam, cần 

sự tham gia phối hợp của các tổ chức khác nhau. Nhiệm vụ quản lý là giám sát, điều 

phối sự liên kết các thành viên tham gia tạo lập, khai thác hệ thống SP&DVTTTV 

trên cơ sở quy định của pháp luật, quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ trên cơ sở các 

tiêu chuẩn, quy trình, quy định, đánh giá hiệu quả triển khai...  

Các thư viện đại học 

Các TVĐH đƣợc coi là những đơn vị trực tiếp tạo lập và chuyển giao SP&DV 

TTTV tới NDT. Tuỳ theo thế mạnh của mình, mỗi TVĐH sẽ tạo lập và đóng góp cho 

hệ thống những SP&DVTTTV nhất định. Các TVĐH học chịu sự quản lý trực tiếp 

của các trƣờng ĐH, dƣới sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và các bộ chủ quản (nếu có). 

Các trường đại học 

Các trƣờng ĐH (các ĐHQG, ĐH vùng, trƣờng ĐH/HV) quản lý trực tiếp 

TVĐH tạo những điều kiện cần thiết để các đơn vị tham gia hệ thống. 

Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Bộ chủ quản  

Bộ GD&ĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc đối với hệ thống GDĐH, 

có tác động trực tiếp tới các yêu cầu và điều kiện tồn tại của hệ thống SP&DVTTTV 

các trƣờng ĐH. 

Bộ VHTT&DL, Bộ KH&CN thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc đối với 

lĩnh vực phụ trách, tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia triển khai đạt hiệu quả cao. 
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Các bộ chủ quản của các trƣờng ĐH (nếu có) tác động tích cực tới xu hƣớng 

chuyên sâu trong tổ chức và sử dụng các SP&DVTTTV. 

* Thành phần hỗ trợ  

Nguồn lực thông tin quốc gia và nguồn lực thông tin của trường đại học 

Hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH đƣợc hình thành trên cơ sở tích hợp 

các NLTT của mọi chủ thể có liên quan, làm nền tảng để tạo lập các SP&DVTTTV. 

Nền tảng này bao gồm hai bộ phận: 

(1) NLTT quốc gia - nguồn lực đƣợc tạo lập bởi các chủ thể: Cục TT 

KH&CN Quốc gia, TVQG, các cơ quan TTTV trực thuộc các Viện Hàn lâm khoa 

học của quốc gia.  

NLTT Quốc gia là tài sản chung, đƣợc sử dụng rộng rãi trên phạm vi quốc 

gia. NLTT Quốc gia bao gồm 2 bộ phận chính là: Nguồn tài liệu KH&CN chung 

của Quốc gia và CSDL Quốc gia về KH&CN. 

(2) NLTT của các TVĐH trực thuộc: các ĐHQG/ ĐH vùng; trƣờng ĐH, HV. 

Mỗi NLTT nói trên, trong quá trình tạo lập, đều có sự liên kết, chia sẻ với 

các nhóm khác trên cơ sở một hệ thống chính sách thống nhất; có sự phối hợp điều 

hành giữa các chủ thể có liên quan và chủ yếu diễn ra trong môi trƣờng mạng 

VinaREN.  

Người dùng tin tại các trường đại học  

Thoả mãn nhu cầu tin của NDT tại các trƣờng ĐH là mục tiêu của hệ thống 

SP&DVTTTV. Hệ thống SP&DVTTTV các trƣờng ĐH phải đƣợc triển khai trên cơ 

sở nhu cầu tin của các nhóm NDT. NDT có quyền sử dụng các SP&DVTTTV và 

cung cấp TT phản hồi. Thông tin phản hồi từ NDT là cơ sở để hệ thống điều chỉnh, 

hoàn thiện hệ thống SP&DVTTTV. 

3.2.3. Cơ chế hoạt động của hệ thống 

3.2.3.1. Cơ chế vận hành  

Hệ thống SP&DVTTTV các trƣờng ĐH Việt Nam đƣợc thiết kế và vận hành 

theo cơ chế kết hợp tập trung và phân tán.  
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Tạo lập sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện 

Việc tạo lập các SP&DVTTTV đƣợc tiến hành theo phƣơng thức tập trung 

trong từng TVĐH, phân tán trong toàn hệ thống. Các TVĐH là những đơn vị trực 

tiếp tạo lập và chuyển giao SP&DVTTTV tới NDT. Việc tạo lập các SP&DV 

TTTV đƣợc tiến hành tại các TVĐH, trên cơ sở khai thác các NLTT tại chỗ và 

NLTT quốc gia, tuân thủ các quy chuẩn thống nhất trong toàn hệ thống. Sau khi tạo 

lập, các SP&DVTTTV đƣợc nhập vào hệ thống để NDT trong tất cả các trƣờng ĐH 

có thể khai thác theo quy định. Tùy theo thế mạnh trong đào tạo của từng trƣờng 

ĐH, các TVĐH có nhiệm vụ tạo lập và đóng góp cho hệ thống những SP&DV 

TTTV tƣơng ứng. Nhƣ vậy, việc tham gia hệ thống vừa trực tiếp mang lại lợi cích 

cho NDT, vừa làm tăng uy tín của trƣờng ĐH bởi năng lực đáp ứng nhu cầu tin của 

họ đƣợc nâng cao một cách rõ rệt. 

Khai thác sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện 

Hoạt động của TVĐH là phục vụ công tác NCĐT tại trƣờng ĐH. NDT tại tất 

cả các trƣờng ĐH tham gia hệ thống có quyền khai thác mọi SP& DVTTTV trong 

hệ thống theo quy định. Việc khai thác SP&DVTTTV đƣợc hỗ trợ bởi mạng TT. 

Nguồn kinh phí bảo đảm cho NDT quyền khai thác TT đƣợc trích từ nguồn học phí, 

từ các nguồn đầu tƣ theo chính sách chung của Nhà nƣớc. NDT cũng có trách 

nhiệm cung cấp TT phản hồi để TVĐH không ngừng nâng cao chất lƣợng các 

SP&DVTTTV. NDT có trách nhiệm khai thác SP&DVTTTV theo đúng các quy 

định của pháp luật và thông lệ quốc tế về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ. Mô hình 

SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam đƣợc giới thiệu qua hình 3.1. 
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Hình 3.1: Mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thƣ viện tại các trƣờng đại học Việt Nam
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3.2.3.2. Cơ chế phân cấp các thành tố quản lý 

Các TVĐH là đầu mối trực tiếp tạo lập và phân phối các tuyến trong hệ 

thống SP&DVTTTV. Các cơ quan quản lý trực tiếp và gián tiếp của các TVĐH là 

các trƣờng ĐH, Bộ GD&ĐT, Bộ VHTT&DL, Bộ KH&CN và Bộ chủ quản (nếu có) 

có trách nhiệm thể chế hoá cơ chế hoạt động và hỗ trợ các điều kiện cần thiết để duy 

trì hoạt động của hệ thống. 

* Nhiệm vụ của các thƣ viện đại học 

Các TVĐH tham gia hệ thống cần phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Nghiên cứu nắm vững nhu cầu tin của NDT, trên cơ sở đó xác định những 

SP&DVTTTV cần thiết và phù hợp. 

- Xác định những SP&DVTTTV thế mạnh của mỗi TVĐH có khả năng tham 

gia vào hệ thống. Trực tiếp xây dựng và phát triển các loại hình SP&DVTTTV theo 

các chuẩn chung của hệ thống. Đặc biệt chú trọng việc xây dựng các CSDL phản 

ánh nguồn học liệu, CSDL về NTKHNS của trƣờng ĐH.  

- Đƣa các SP&DVTTTV do trƣờng tạo lập vào hệ thống, đồng thời tạo điều 

kiện thuận lợi cho NDT trong trƣờng tiếp cận các SP&DVTTTV do các đơn vị khác 

tạo lập và cung cấp lên hệ thống. 

- Tham gia các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức và trình độ đội ngũ 

CBTV, nâng cao năng lực của TVĐH. 

Ngoài ra, do các đặc điểm, điều kiện cụ thể các TV thuộc ĐHQG/ ĐH vùng 

còn cần lƣu ý đến các nhiệm vụ sau: 

- Tiếp nhận, tạo lập các SP&DVTTTV đáp ứng các nhu cầu thống kê, đánh 

giá khoa học; hỗ trợ nghiên cứu, nâng cao năng lực TT; 

- Tiếp nhận, triển khai các hoạt động nhằm nâng cao trình độ, năng lực 

TVĐH. 

- Phối hợp với các TVĐH khác và các cơ quan hữu quan trong việc nghiên 

cứu nhu cầu NDT trong trƣờng ĐH, làm cơ sở để không ngừng đổi mới, phát triển 

hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH.  
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Trách nhiệm của các trường đại học  

- Thể chế hoá các văn bản pháp lý của nhà nƣớc, đảm bảo cơ chế tham gia hệ 

thống SP&DVTTTV cho các TVĐH. 

- Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất hỗ trợ cho việc tạo lập và khai 

thác các SP&DVTTTV. 

- Tạo điều kiện phát triển nhân lực về số lƣợng và chất lƣợng, đảm bảo 

TVĐH đủ năng lực tham gia hệ thống. 

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước  

Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ chuyên ngành (Bộ VHTT&DL, Bộ 

KH&CN) và các Bộ chủ quản thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc chỉ đạo các 

ĐHQG, ĐH Vùng, các ĐH/HV thực hiện các nội dung về hoạt động TTTV tại 

trƣờng ĐH đƣợc quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Mối quan hệ phối 

hợp, điều hành của các Bộ sẽ tạo nên môi trƣờng pháp lý, cơ chế, chính sách để 

phát triển hoạt động TVĐH, xây dựng và phát triển hệ thống SP&DVTTTV.  

Trong quan hệ điều hành, phối hợp quản lý, Bộ GD& ĐT là cơ quan chủ trì, 

phối hợp với Bộ VHTT&DL, Bộ KH&CN và các Bộ hữu quan xây dựng các văn 

bản quy phạm pháp luật hỗ trợ cho hệ thống đƣợc vận hành một cách có hiệu quả.  

3.2.4. Các điều kiện triển khai mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ 

thông tin – thư viện tại các trường đại học 

Việc triển khai và vận hành hệ thống SP&DVTTTV các trƣờng ĐH theo mô 

hình đề xuất đòi hỏi phải có một số điều kiện liên quan tới Công cụ pháp lý, Tổ 

chức và nhân lực, CSVCKT.  

3.2.4.1. Công cụ pháp lý 

- Các văn bản quy phạm pháp luật chính là nền tảng để tạo dựng nên môi 

trường tồn tại, phát triển hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện 

Nhƣ đã nêu ở trên, các cơ quan quản lý thống nhất ban hành Quy chế triển 

khai mô hình. Quy chế này đƣợc xây dựng trên cơ sở pháp lý là hệ thống văn bản 
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quy phạm pháp luật hữu quan. Các nguyên tắc chủ đạo của hệ thống văn bản này 

bao gồm:  

 + NLTT Quốc gia là sở hữu chung của xã hội, mọi ngƣời đều bình đẳng về 

quyền và nghĩa vụ trong việc tạo lập và khai thác. NLTT này đƣợc khai thác nhằm 

thúc đẩy sự tiến bộ của mỗi cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội. 

+ Các vấn đề liên quan tới việc tạo lập, quản lý và khai thác TT đều phải minh 

bạch và tuân thủ các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế. 

Nghĩa vụ công bố các kết quả NCĐT là giải pháp căn bản bảo đảm yêu cầu này. 

+ Mối quan hệ giữa các chủ thể tạo lập, quản lý, khai thác TT đƣợc xây dựng 

trên cơ sở điều hòa quyền lợi và trách nhiệm với nhau một cách bình đẳng, đồng thời 

Nhà nƣớc có trách nhiệm trong việc điều chỉnh, ban hành các chính sách thích hợp để 

từng bƣớc thu hẹp khoảng cách về trình độ và năng lực giữa các TVĐH. 

+ Phát triển thị trƣờng TTKH&CN theo hƣớng hội nhập thế giới là mục tiêu 

của Hệ thống TTKH&CN Quốc gia, trong đó có phân hệ Hệ thống TVĐH. 

- Các chính sách cụ thể cần ban hành liên quan trực tiếp tới sự phát triển hệ 

thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại các trường đại học  

+ Các bộ phận của NTKHNS cần đƣợc công bố dƣới hình thức truy cập mở 

tại các cơ sở NCĐT hoặc cơ sở quản lý TT; 

+ Các bộ phận của NLTT Quốc gia cần phải đƣợc phổ biến dƣới hình thức 

truy cập mở. Các TVĐH đều đƣợc phép kết nối để cung cấp quyền truy cập đối với 

NDT của mình; 

+ Các TVĐH đƣợc đầu tƣ xây dự ự

ết nối với mạng VinaREN, các mạ ố

theo quy định của pháp luật.  

3.2.4.2. Tổ chức và nhân lực 

- Để có thể thích ứng với sự thay đổi của các yếu tố trực tiếp tác động lên 

quá trình tạo lập và cung cấp các loại hình SP&DVTTTV, các TVĐH cần đƣợc chủ 



135 

động trong việc sử dụng các nguồn lực của mình cũng nhƣ chủ động liên kết, phối 

hợp với các chủ thể hữu quan trong khung khổ pháp luật hiện hành. 

- Các điều kiện về cán bộ: Tại các TVĐH, cần phải có một đội ngũ đủ về số 

lƣợng, cơ cấu; trình độ, năng lực đáp ứng đƣợc yêu cầu hoạt động hiện nay. Đội ngũ 

này bao gồm: đội ngũ quản lý các TVĐH; đội ngũ triển khai các hoạt động marketing 

cho các TVĐH; đội ngũ trực tiếp tạo lập và phát triển các loại hình SP&DVTTTV; đội 

ngũ trực tiếp hỗ trợ NDT; đội ngũ chuyên viên kỹ thuật về ứng dụng CNTT&TT. 

3.2.4.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật 

Các TVĐH cần đƣợc trang bị đầy đủ, đồng bộ các công cụ đƣợc sử dụng để 

trực tiếp tạo lập và cung cấp các loại hình SP&DVTTTV bao gồm: Trụ sở TV, 

CSVCKT nói chung, trong đó có CSHTTT, các trang thiết bị cần thiết. 

* Cơ sở vật chất kỹ thuật của thư viện đại học phải đảm bảo triển khai: 

+ DV khai thác tài liệu ở các dạng khác nhau tại trụ sở TVĐH. 

+ Các DV trao đổi TT tại trụ sở TV (điều kiện về trụ sở và trang thiêt bị…). 

Cơ sở hạ tầng thông tin: Là điều kiện thiết yếu để cung cấp các công cụ giúp 

các TVĐH thực hiện việc tạo lập, quản lý, khai thác các SP&DVTTTV hiện  đại. 

3.2.4.4. Các bước triển khai hiện thực hóa mô hình hệ thống sản phẩm và 

dịch vụ thông tin – thư viện các trường đại học 

Do sự phát triển các TVĐH không đồng đều, việc triển khai mô hình chƣa 

thể tiến hành đồng thời tại tất cả các TVĐH và có thể đƣợc chia theo hai giai đoạn. 

Giai đoạn 1 

 - Xác định các TVĐH có các điều kiện cần thiết (về các nguồn lực nói 

chung) để tham gia triển khai mô hình hệ thống SP&DVTTTV các trƣờng ĐH.  

- Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ VHTT&DL, Bộ KH&CN và các cơ quan hữu 

quan tiến hành soạn thảo và ban hành Quy chế chung, trong đó quy định rõ các thủ 

tục đăng ký tạo lập và sử dụng các SP&DVTTTV cho các thành viên tham gia, các 
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quy định cụ thể về trách nhiệm và quyền lợi của các TVĐH, của các cơ quan điều 

phối trong việc triển khai hệ thống. Một số nội dung chính trong Quy chế chung: 

+ Quy định quyền và trách nhiệm của các chủ thể tham gia triển khai mô 

hình hệ thống (chi tiết tới cá nhân, tổ chức). 

+ Tiêu chuẩn, quy định, quy trình tham gia triển khai mô hình hệ thống. 

+ Quy định các chế tài liên quan tới sự tham gia của các thành viên: Đánh 

giá mức độ và hiệu quả tham gia; Cơ chế khuyến khích sự góp của các TVĐH đối 

với kết quả triển khai hệ thống SP&DVTTTV...  

- Thành lập Nhóm chuyên gia gồm đại diện các cơ quan quản lý, các chuyên 

gia thuộc các lĩnh vực (về chuyên môn nghiệp vụ) liên quan tới việc tạo lập, cung 

cấp hệ thống SP&DVTTTV. Khi bắt đầu triển khai mô hình, Nhóm chuyên gia giúp 

các cơ quan quản lý nhà nƣớc điều phối các chủ thể tham gia, điều hành hoạt động 

của mô hình. 

Nhóm chuyên gia cần chú trọng tới các hoạt động tƣ vấn, giải đáp mọi vấn đề 

nảy sinh trong quá trình triển khai mô hình, tạo cho CBTV có tâm lý luôn luôn có 

ngƣời đồng hành và trợ giúp trong công việc. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, 

Nhóm chuyên gia cần thiết lập một diễn đàn hay DV hoạt động theo chế độ 24/7. 

Trong thời kỳ đầu triển khai mô hình, vai trò của Nhóm chuyên gia rất quan trọng. 

Định kỳ, ít nhất là hàng năm, cần tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả (có thể 

dƣới hình thức trực tuyến), thu nhận ý kiến các thành viên để sớm nhận diện các 

vấn đề, đề xuất giải pháp phù hợp. Sự thành bại của việc triển khai mô hình hệ 

thống SP&DVTTTV ở giai đoạn đầu có tác động trực tiếp đến việc thu hút các TV 

tham gia hệ thống ở giai đoạn sau. 

Giai đoạn 2 

Triển khai hệ thống trên diện rộng trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm ở giai 

đoạn 1. Sau khi việc triển khai mô hình đã đi vào ổn định, Quy chế triển khai đã 

đƣợc hoàn thiện, các cơ quan quản lý có thể giao cho Cục Thông tin KH&CN Quốc 

gia đảm nhận các nhiệm vụ của Nhóm chuyên gia.  
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3.3. Các giải pháp để hiện thực hóa mô hình hệ thống sản phẩm và dịch 

vụ thông tin - thƣ viện tại các trƣờng đại học Việt Nam 

3.3.1. Nhóm giải pháp quản lý 

3.3.1.1. Xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý  

Hệ thống chỉ có thể đƣợc vận hành trong một môi trƣờng pháp lý đồng bộ và 

thống nhất. Môi trƣờng pháp lý đƣợc xây dựng cần đảm bảo: 

(1) NLTT Quốc gia đƣợc tạo lập một cách có hệ thống, có sự liên kết chặt 

chẽ giữa trong và ngoài nƣớc, có dạng thức phù hợp với sự phát triển NLTT chung 

trên thế giới.  

(2) Các TVĐH đều bình đẳng trong việc tham gia tạo lập và khai thác 

NLTT Quốc gia để phát triển hệ thống SP&DVTTTV, đáp ứng nhu cầu NCĐT tại 

trƣờng ĐH. 

(3) Nền tảng để phát triển hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH bao gồm 2 

bộ phận là NLTT Quốc gia và NLTT của TVĐH. NLTT của TVĐH nếu tồn tại ở 

dạng số cần đƣợc phát triển theo hƣớng truy cập mở để việc liên kết, chia sẻ đƣợc 

thực hiện một cách thuận tiện. Các SP&DVTTTV đƣợc tạo lập tại các TVĐH cần 

đƣợc chia sẻ rộng rãi trong toàn hệ thống. 

Để có thể xây dựng và hoàn thiện hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH 

theo mô hình đã đề xuất, trƣớc hết cần hoàn thiện môi trƣờng pháp lý, đảm bảo một 

cơ chế hợp tác, chia sẻ thuận lợi giữa TV các trƣờng ĐH. 

Nhà nước 

- Nhà nƣớc cần ban hành và thực thi một chính sách chung đối với việc quản 

lý và khai thác mọi nguồn TT, mọi loại SP&DVTTTV trong các lĩnh vực KH&CN 

đƣợc tạo lập và phát triển bởi các nguồn lực thuộc Nhà nƣớc (nguồn tài chính, nhân 

lực, CSVCKT). Chính sách chung ở đây cần thể hiện đƣợc nguyên tắc: tạo cho mọi 

công dân sự bình đẳng và quyền truy cập miễn phí đối với những TT này mà không 

phụ thuộc vào nơi chúng đƣợc quản lý trực tiếp.  
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- Ban hành và thực thi một chính sách chung đối với việc minh bạch hóa các 

kết quả hoạt động NCĐT dƣới dạng các nguồn tin KH&CN. Chính sách này bảo 

đảm nguyên tắc cần phải được công bố đầy đủ, kịp thời và công khai các nguồn tin 

thuộc một trong các loại: 

(1) Mọi kết quả nghiên cứu đƣợc bảo đảm bởi nguồn lực của Nhà nƣớc. 

(2) Mọi kết quả đào tạo tại các trƣờng ĐH trong nƣớc. 

(3) Mọi kết quả NCĐT đƣợc thực hiện bởi ngân sách Nhà nƣớc cấp/ qua hiệp 

định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với nƣớc ngoài (không phụ thuộc vào đƣợc 

thực hiện ở đâu: trong nƣớc hay ngoài nƣớc).  

Các Bộ chủ quản 

- Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của TVĐH phù 

hợp với yêu cầu thực tiễn trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, trong bối cảnh đổi mới 

căn bản, toàn diện GDĐH Việt Nam hiện nay. 

- Bộ GD&ĐT, Bộ VHTT&DL, Bộ KH&CN ban hành quy định về trách 

nhiệm công bố toàn văn LA/LV khoa học, báo cáo KQNC của các đề tài, nhiệm vụ 

khoa học thuộc tất cả các cấp ở chế độ truy cập mở tại website của cơ sở NCĐT và 

chủ trì thực hiện các nhiệm vụ đó. 

- Bộ GD&ĐT và các Bộ, ngành có liên quan tập trung triển khai các dự án 

đầu tƣ để các TVĐH có CSVCKT (trụ sở, trang thiết bị kỹ thuật...) trong đó đặc biệt 

là CSHTTT đủ điều kiện phát triển các loại hình SP&DVTTTV đáp ứng nhu cầu 

TT phục vụ hoạt động NCĐT tại trƣờng ĐH. 

- Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ VHTT& DL, Bộ GD&ĐT xây dựng 

quy hoạch và phân cấp quản lý, phân công trách nhiệm đối với chủ thể trong việc 

tạo lập, phát triển các bộ phận của CSDL Quốc gia về KH&CN; Xây dựng quy chế 

quản lý và phối hợp hoạt động đối với các cơ quan TTTV cấp Quốc gia, các TVĐH. 

- Cần sớm hình thành mạng TVĐH để thực hiện việc chia sẻ nguồn lực, thực 

thi một cách thống nhất chính sách liên quan tới các quá trình tạo lập, quản lý và 
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khai thác TT nói chung, trong đó có nguồn tin khoa học, các loại SP&DVTTTV. 

Cần phát triển truy cập mở thành một chính sách chung đối với các TVĐH. 

- Trƣờng ĐH cần phân bổ nguồn lực hoạt động cho TV một cách minh bạch 

và thỏa đáng. Nguồn lực dành cho hoạt động của TVĐH bao gồm: một phần 

nguồn thu từ ngƣời học (học phí), một phần đƣợc trích từ nguồn ngân sách dành 

cho sự nghiệp GD&ĐT, KH&CN; đồng thời mở rộng hợp tác thu hút nguồn ngân 

sách dự án, tài trợ của các tổ chức quốc tế và nƣớc ngoài. Lãnh đạo trƣờng ĐH và 

TVĐH cần đặc biệt quan tâm thu hút đƣợc các nguồn lực này để phát triển hoạt 

động của mình. 

- Cần sớm hình thành, phát triển thị trƣờng TT phục vụ NCĐT để thúc đẩy 

và khuyến khích tính năng động của các TVĐH tham gia hệ thống. 

3.3.1.2. Đổi mới công tác quản lý thư viện đại học 

Nhu cầu sự đổi mới căn bản và toàn diện trong công tác quản lý hoạt động 

TVĐH có cơ sở thực tiễn là xu hƣớng dịch chuyển mô hình hoạt động từ chỗ chú 

trọng tạo lập, quản lý và tổ chức khai thác các bộ sƣu tập (dạng truyền thống) sang 

hệ thống quản lý và cung cấp quyền truy cập các nguồn TT dạng số thông qua các 

dịch vụ TT dạng số. Đổi mới quản lý hoạt động chính là giải pháp căn bản đáp ứng 

sự đổi mới mô hình tổ chức và mô hình hoạt động của TVĐH. Nội dung đổi mới 

quản lý hoạt động TVĐH bao gồm: 

- Đổi mới phương thức tổ chức và quản lý thông tin 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và ứng dụng các thành tựu của KH&CN 

mạnh mẽ nhƣ hiện nay, các TVĐH Việt Nam đang đối diện với những sự thay đổi 

nhanh chóng từ môi trƣờng bên trong và bên ngoài. Điều đó đòi hỏi các TVĐH cần 

phải không ngừng tạo lập các loại hình SP&DVTTTV đa dạng, chất lƣợng, thân thiện 

nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và luôn biến đổi của NDT. Kết quả nghiên cứu 

thực trạng việc tạo lập và phát triển các SP&DVTTTV tại các TVĐH cho thấy phần 

lớn chúng đƣợc tạo lập, quản lý theo mô hình tập trung, quản lý hành chính tập trung. 

Nhƣợc điểm của mô hình này là cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt, không phù hợp với sự 
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thay đổi trong môi trƣờng hiện nay. Thực tế này đòi hỏi các TVĐH phải có sự thích 

nghi và linh hoạt đáp ứng với những thay đổi về quản lý trong môi trƣờng điện tử và 

có thể vận dụng lý thuyết quản lý linh hoạt vào việc tái cấu trúc mô hình tổ chức quản 

lý. Trong môi trƣờng mới này, phƣơng thức tổ chức và quản lý tại TV cần hƣớng đến 

các giải pháp quản trị dữ liệu, quản trị tri thức, các giải pháp cung cấp TT đáp ứng 

yêu cầu khai thác tại mọi nơi, vào mọi lúc (24/7), quản lý và kiểm soát việc truy cập 

mạng, vấn đề an ninh, an toàn dữ liệu.  

- Đổi mới phương thức xử lý thông tin 

Trƣớc đây, hình thức biên mục tại nguồn ra đời và nhanh chóng đƣợc phổ 

biến tại tất cả các nƣớc, tỏ ra có hiệu quả trong việc tạo lập các loại công cụ kiểm 

soát tài liệu ở mức thƣ mục. Ngày nay phƣơng thức rất phổ biến để tạo lập 

SP&DVTTTV lại chủ yếu là sự tích hợp chúng với nguồn tin gốc. Đây cũng là đặc 

tính quan trọng phản ánh mối quan hệ giữa nguồn tin và hệ thống SP&DVTTTV 

giai đoạn hiện nay. Lúc này, hệ thống SP&DVTTTV đƣợc tạo lập trên cơ sở kết 

hợp chặt chẽ giữa các mô hình phân tán, mô hình tập trung và mô hình kết hợp. Ở 

đó, TT có thể và cần thiết phải đƣợc tạo lập, xử lý tại mọi nơi, đƣợc thực hiện và 

chỉnh lý theo các tiêu chuẩn nghiệp vụ chung, nhờ đó nguồn tin đƣợc tạo nên có 

khối lƣợng lớn, có chất lƣợng ổn định và dễ dàng cho việc chia sẻ giữa các chủ thể 

trên mọi phạm vi. Hiện nay, sự quan tâm đặc biệt của các TVĐH cần hƣớng vào 

phát triển nguồn tài nguyên số và hệ thống mở. Một nội dung quan trọng của các 

TVĐH đó chính là phát triển nguồn học liệu trực tuyến phục vụ hoạt động NCĐT 

tại trƣờng ĐH, đáp ứng yêu cầu đào tạo từ xa, E-Learning. Để đạt đƣợc mục tiêu 

nêu trên, các chƣơng trình và kế hoạch phát triển nguồn học liệu trực tuyến cần 

đƣợc xây dựng trên cơ sở tích hợp mọi bộ phận của nguồn học liệu. 

- Đổi mới tổ chức các hoạt động tại thư viện 

Ngày nay, việc khai thác TT thƣờng đƣợc thực hiện cả ở bên ngoài trụ sở 

TV. Phần không gian đƣợc sử dụng để lƣu giữ tài liệu có xu hƣớng ngày càng giảm. 

Nhờ thế, không gian TV đƣợc sử dụng để tổ chức nhiều loại hoạt động khác nhau, 
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phù hợp với nhu cầu của NDT. Trƣớc kia, các DV nhƣ tổ chức HN, HT, TL, tuy có 

đƣợc triển khai tại TV, song không mang tính chất và mức độ phổ cập nhƣ hiện nay. 

Giờ đây, hình thức DV này đa dạng hơn, dành cho các hoạt động nhóm với các quy 

mô khác nhau ngày càng đƣợc phổ biến. Sự liên kết giữa CBTV với đội ngũ giảng 

viên đòi hỏi phải chặt chẽ, toàn diện mới có thể đáp ứng đƣợc yêu cầu cung cấp các 

bộ phận của nguồn học liệu, vì thế một trọng tâm hoạt động là duy trì và phát triển 

mối quan hệ chặt chẽ với đội ngũ cán bộ giảng dạy, các cơ quan quản lý đào tạo, 

với ngƣời học - tức là xây dựng và kiện toàn mối quan hệ cộng đồng của TVĐH. 

Đây cũng là một nội dung quan trọng mà công tác quản lý hoạt động tại TVĐH cần 

phải đặc biệt chú trọng. 

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 

Sự phát triển mạnh mẽ của CNTT&TT và xu hƣớng hội nhập quốc tế ngày 

càng sâu rộng, đòi hỏi các TVĐH cần phải hƣớng đến sự chuẩn hóa quốc tế để dễ 

dàng trong việc quản trị nhằm đảm bảo chất lƣợng đầu ra, duy trì và phát triển năng 

lực của mình trong sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Hệ thống quản lý chất lƣợng 

cao theo tiêu chuẩn ISO9001 với nhiều lợi ích mà nó mang lại đang ngày càng đƣợc 

nghiên cứu áp dụng vào quản lý trong nhiều lĩnh vực, nhiều tổ chức, trong đó có các 

TVĐH. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng cao theo tiêu chuẩn ISO 9001 

vào quản lý các hoạt động TV sẽ đem lại nhiều lợi ích to lớn, một mặt nâng cao chất 

lƣợng các SP&DVTTTV, đồng thời tạo ra một phƣơng pháp làm việc khoa học, 

nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBTV, loại bỏ những thủ tục hành chính rƣờm 

rà. Trên thế giới, bộ tiêu chuẩn ISO 9001- 2000 đã đƣợc rất nhiều cơ quan TTTV 

nghiên cứu áp dụng, trong khi đó ở nƣớc ta, việc nghiên cứu, triển khai vẫn còn hạn 

chế. Một yêu cầu đặt ra hiện nay, đó là việc các cơ quan TTTV Việt Nam nói chung 

và TVĐH nói riêng, cần phải hƣớng đến áp dụng cặp đôi triết lý “Quản trị chất 

lƣợng toàn diện” trong việc thực hiện “tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000 [50]. Tại Việt 

Nam hiện nay, phiên bản đang đƣợc áp dụng rộng rãi là ISO 9001:2008 (TCVN 

ISO 9001:2008. Quản lý chất lƣợng - Các yêu cầu). Đây đƣợc coi là tiêu chuẩn cơ 

bản nhất, cốt yếu nhất xác định các yêu cầu cơ bản của hệ thống quản lý chất lƣợng 
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của một tổ chức để đảm bảo rằng các SP&DVTTTV của một tổ chức luôn có khả 

năng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và phù hợp với các chế định, giúp các 

TVĐH đạt đƣợc mục tiêu hƣớng tới là thỏa mãn tối đa nhu cầu của NDT, phục vụ 

tốt hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong trƣờng ĐH. Bên cạnh đó, tháng 

4 năm 2016, Vụ ự thảo lần 3 Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 

ISO 11620: 2014: Thông tin và Tƣ liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động TV nhằm 

xây dựng thống nhất cách hiểu, cách sử dụng (yêu cầu, cách tính) đối với các chỉ số 

(46 chỉ số) đánh giá hoạt động tại các TV Việt Nam. 

3.3.1.3. Nâng cao nhận thức về phát triển hệ thống sản phẩm và dịch vụ 

thông tin - thư viện tại trường đại học 

Hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH là công cụ thiết yếu và không thể 

thay thế, có chức năng đáp ứng nhu cầu TT đƣợc hình thành trong quá trình NCĐT. 

Hệ thống này cần luôn phải đƣợc đổi mới và phát triển bởi nó phụ thuộc vào rất 

nhiều yếu tố khác nhau, mà những yếu tố này cũng luôn thay đổi. Nhận thức về phát 

triển hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH đƣợc thể hiện qua các khía cạnh: 

- Quá trình toàn cầu hóa vừa đòi hỏi, vừa trực tiếp tác động tới cách thức, 

quy mô tạo lập và phát triển hệ thống SP&DVTTTV trong trƣờng ĐH.  

- Sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện GDĐH là yếu tố mang tính tiền đề, 

động lực quan trọng phát triển hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH. 

- Truy cập mở là giải pháp cơ bản tạo nên sự bình đẳng đối với mọi thành 

viên trong xã hội trong việc tiếp cận thông tin, là công cụ cần thiết để tiến hành đổi 

mới trong GDĐH. 

- Áp dụng các thành tựu của KH&CN, đặc biệt là CNTT&TT trong quá trình 

tạo lập và phát triển hệ thống SP&DVTTTV là một giải pháp cơ bản và lâu dài. 

- Các điều kiện, khả năng, tập quán, sự hiểu biết, kỹ năng khai thác, sử dụng 

TT phục vụ việc học tập, nghiên cứu của NDT là cơ sở thực tiễn cho việc phát triển 

và không ngừng đổi mới hệ thống SP&DVTTTV trong trƣờng ĐH.  
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Đổi mới và phát triển hệ thống SP&DVTTTV là một vấn đề luôn đƣợc đặt 

ra. Một khi, hệ thống đƣợc xây dựng đạt đƣợc mục tiêu đã đề ra, thì lại xuất hiện 

mục tiêu mới, ở mức mới với trình độ phát triển cao hơn. Điều đó đòi hỏi hệ thống 

cần đƣợc không ngừng đổi mới. Đặc điểm mang tính bản chất này của hệ thống 

SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH cần đƣợc xác lập và củng cố trong tiềm thức của mọi 

cá nhân, tổ chức, ở những mức độ và với những vai trò, vị trí khác nhau trong quá 

trình tham gia tạo lập, quản lý, khai thác hệ thống SP&DVTTTV. 

3.3.1.4. Đảm bảo chính sách liên kết, chia sẻ với các thư viện trong và 

ngoài nước 

Để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cao, thì các TVĐH phải thực 

thi một chính sách liên kết, chia sẻ toàn diện, sâu sắc và lâu dài với các TV/cơ 

quan TT hữu quan. Mục tiêu của việc liên kết - chia sẻ hệ thống SP&DVTTTV là 

giúp TV thu hút đƣợc nguồn lực, các kinh nghiệm từ bên ngoài thông qua các hình 

thức, mức độ khác nhau để phục vụ tốt NDT và để phát triển TV. Vấn đề ở đây là 

mục đích của việc liên kết - chia sẻ giữa các TV sẽ phụ thuộc trực tiếp vào các yếu 

tố nào: Các đối tác? Các nội dung? Các khía cạnh chính sách liên quan tới việc tạo 

lập, quản lý, khai thác, sử dụng TT? Các giải pháp (cách thức) thực hiện việc liên 

kết - chia sẻ? Quá trình liên kết - chia sẻ SP&DVTTTV liên quan tới các khía 

cạnh sau: 

- Xây dựng chính sách, môi trường pháp lý: bảo đảm việc liên kết, chia sẻ 

giữa các TVĐH với nhau và với bên ngoài đạt hiệu quả cao, bình đẳng. Đây là 

nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nƣớc và các cơ quan đảm nhận vai trò điều 

phối hoạt động của mạng lƣới TVĐH. 

- Xác định phạm vi đối tượng: Nguồn tin và các SP&DVTTTV nào mà 

TVĐH cần thực hiện việc liên kết - chia sẻ. Mỗi TVĐH đều có điều kiện, nhu cầu, 

mục đích để nâng cao năng lực và trình độ của mình.  

Bảng 3.1. dƣới đây giới thiệu các loại SP&DVTTTV mà TVĐH cần tiếp 

nhận, xác định phạm vi đối tƣợng và đối tác cần liên kết, chia sẻ. 
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Bảng 3.1: Xác định phạm vi đối tƣợng và đối tác cần liên kết, chia sẻ 

của thƣ viện đại học 

 

Nâng cao năng lực đáp ứng Nâng cao trình độ hoạt động 

Loại SP&DV  

cần tiếp nhận 
Đối tác liên kết 

Loại SP&DV  

cần tiếp nhận 
Đối tác liên kết 

Loại 

SP&DVTTTV 

TVĐH cần 

tiếp nhận 

CSDL 

NTKHNS 

của các  

TVĐH khác 

Các TVĐH mà 

phạm vi NCĐT 

có liên quan 

Đào tạo NV 

CBTV 

Công tác tiêu 

chuẩn hóa 

Các CQ TTTV  

Quốc gia 

 

SP&DVTTTV 

dùng chung  

của Quốc gia 

Cục TTKH& 

CNQG, TVQG, 

các TV Bộ, 

ngành… 

DV ứng dụng 

CNTT&TTvà 

chuyển giao 

công nghệ… 

Các CQ TTTV 

Quốc gia, Các 

Trung tâm 

DV ứng dụng 

CNTT&TT 

SP&DVTTTV  

tƣ vấn, hỗ trợ  

TT 

Các CQ TTTV 

đầu não quốc 

gia, Các TT ứng 

dụng CNTTTT 

SP&DV tƣ 

vấn,  

hỗ trợ TT 

Các CQ TTTV 

Quốc gia, 

các TT UD 

CNTT&TT 

Loại 

SP&DVTTTV 

của TVĐH 

cần đƣa ra 

liên kết,  

chia sẻ 

SP&DV  

về NTKHNS  

của TVĐH 

Các TVĐH có 

phạm vi NCĐT 

liên quan;  

Các CQTTTV  

Quốc gia 

SP&DV mang 

tính đặc thù, 

có giá trị, 

ý nghĩa cao 

Các TVĐH có 

phạm vi NCĐT 

liên quan; 

Các cơ quan 

TTTVQG 

- Xác định các đối tác thực hiện việc liên kết - chia sẻ: Việc liên kết, chia sẻ 

về nguyên tắc có thể đƣợc thực hiện giữa bất kỳ thành viên nào (TVĐH, các cơ 

quan tổ chức hữu quan). Tuy nhiên, việc xác định đủ và đúng các thành viên thiết 

yếu để thực hiện liên kết, chia sẻ có ý nghĩa quyết định tới hiệu quả liên kết, chia sẻ. 

Việc hình thành Hệ thống SP&DVTTTV dùng chung của Quốc gia chỉ có 

thể đƣợc hiện thực khi Nhà nƣớc ban hành chính sách nhất quán, tạo nên môi 

trƣờng minh bạch trong việc sử dụng các nguồn lực của Nhà nƣớc để tạo lập nên Hệ 
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thống này. Đây cũng là điểm cốt lõi của mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các 

trƣờng ĐH Việt Nam. Sự hình thành và phát triển hệ thống SP&DVTTTV dùng 

chung của Quốc gia sẽ là yếu tố kích hoạt cho sự ra đời và thực thi chính sách chia 

sẻ nguồn lực chung đối với các TVĐH, là tiền đề cho việc thực thi chính sách truy 

cập mở phục vụ giáo dục mở.  

- Xác định các điều kiện, nguyên tắc và phương thức tiến hành liên kết chia sẻ 

Chính sách và việc thực hiện việc liên kết chia sẻ hệ thống SP&DVTTTV 

dành cho TV để TVĐH nâng cao trình độ và năng lực của mình trong việc phục vụ 

NDT thông qua việc thu hút, khai thác các nguồn lực từ bên ngoài. Vì vậy, hiệu quả 

của việc liên kết, chia sẻ đƣợc thể hiện qua cả 2 hƣớng khác nhau: kết quả của việc 

liên kết, chia sẻ có thực sự giúp TVĐH nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu NDT 

hay không? Kết quả này còn đƣợc thể hiện thông qua việc các SP&DVTTTV đƣợc 

TVĐH sử dụng để chia sẻ với bên ngoài có hữu dụng trong việc nâng cao năng lực 

đáp ứng nhu cầu TT của các đối tác tiếp nhận hay không?  

+ Với mục đích phục vụ NDT đƣợc đầy đủ hơn và có hiệu quả hơn, TVĐH 

cần sự liên kết chia sẻ mang lại quyền đƣợc khai thác một nguồn tin rộng lớn hơn, 

nhất là những bộ phận không thể có đƣợc qua việc bổ sung, hoặc không thể có đủ 

tiềm lực tài chính để bổ sung (ví dụ NTKHNS của mỗi trƣờng ĐH); đồng thời 

thông qua mô hình này sẽ giúp đƣợc NDT khai thác các loại DV mà bản thân mỗi 

TVĐH không thể thực hiện đƣợc do những điều kiện khác nhau, ví dụ DV tƣ vấn về 

các nội dung của thống kê khoa học, đánh giá, xếp hạng khoa học… (nhóm DV chủ 

yếu dành phục vụ LĐQL, đồng thời cũng là nhóm DV chủ yếu đƣợc triển khai trên 

nền tảng rộng lớn các nguồn tin, trong đó có nhiều loại TT đƣợc hình thành qua 

hoạt động quản lý nhà nƣớc). 

+ Việc liên kết - chia sẻ TT giữa các TVĐH đƣợc triển khai thông qua các 

giải pháp nhƣ: hình thành các hiệp hội cùng mua và cùng sử dụng các nguồn tin 

trực tuyến; cung cấp TT dƣới hình thức triển khai dịch vụ truy cập mở nguồn tin 

khoa học nội sinh của trƣờng ĐH trong một cộng đồng TV cụ thể. Khi TV để mở 

NTKHNS của trƣờng ĐH, cũng có nghĩa là TVĐH và NDT của mình đƣợc phép 
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truy cập mở tới NTKHNS của các trƣờng ĐH khác, điều này có giá trị ở chỗ, khả 

năng trên không có đƣợc thông qua việc mua quyền truy cập, mà phải thông qua 

một hệ thống chính sách đồng bộ và nhất quán, bảo đảm sự hài hòa về quyền lợi và 

trách nhiệm giữa các trƣờng ĐH. Vì vậy, một giải pháp chính sách quan trọng ở đây 

là các trƣờng ĐH cũng nhƣ các tổ chức NCĐT khác cần thực thi chính sách truy 

cập mở đối với NTKHNS của mình (nhƣ mô hình MIT, EthOS, CADLIS đã triển 

khai) nhằm bảo đảm tính hiệu quả và sự bền vững của việc liên kết, chia sẻ. 

+ Chú trọng tới sự hình thành và phát triển các hiệp hội TVĐH liên kết theo 

ngành/lĩnh vực đào tạo của trƣờng ĐH và khu vực địa lý nhằm nâng cao mức độ và 

hiệu quả chia sẻ nguồn lực TT. Hình thành các Consortium với các mục tiêu cụ thể: 

Consortium các nguồn học liệu, Consortium các LA/LV khoa học, Consortium các 

NTKHNS khác, Consortium các nguồn tin nƣớc ngoài ... Việc hình thành liên kết 

chia sẻ các SP&DVTTTV trong cùng nhóm ngành/ khối trƣờng: Khối các trƣờng 

Sƣ phạm; Khối các trƣờng Kỹ thuật; Khối các trƣờng Kinh tế; Khối các trƣờng 

Nông Lâm Ngƣ (trƣớc hết chia sẻ NTKHNS, CSDL LA/LV, nguồn học liệu cho các 

môn đại cƣơng…). 

3.3.2. Nhóm giải pháp nghiệp vụ 

3.3.2.1. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ  

Mục đích của đa dạng hóa là tạo lập đƣợc nhiều SP&DVTTTV hơn, tồn tại 

dƣới nhiều dạng thức, đáp ứng đƣợc nhiều loại nhu cầu TT đa dạ ại 

trƣờng ĐH, phù hợp với điều kiện, khả năng của NDT trong việc khai thác, sử dụng 

TT. Đa dạng hóa SP&DVTTTV có thể đƣợc tiếp cận theo các góc độ: 

- Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ định hướng người dùng 

Theo hƣớng này, việc đa dạng hóa đƣợc triển khai: 

+ Trên cơ sở nghiên cứu các dạng nhu cầu tin, đặc biệt là những dạng nhu 

cầu mới để có thể tạo lập đƣợc các SP&DVTTTV mới thích hợp. 

+ Trên cơ sở nghiên cứu, nhận diện các điều kiện, khả năng, thói quen của 

NDT, để tạo lập và phát triển các dạng thức tồn tại thích hợp của SP&DVTTTV, 
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nhằm đảm bảo việc khai thác, sử dụng các SP&DVTTTV ngày càng trở nên thân 

thiện, tiện lợi.  

- Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ định hướng dịch vụ 

Việc đa dạng hóa định hƣớng theo ngƣời dùng và định hƣớng theo dịch vụ 

đƣợc cụ thể hóa bằng cách: 

(1) Các SP&DVTTTV đƣợc tạo nên từ các thành tố hiện có (ví dụ, đối với 

CBLĐ, QL thì các SP&DVTTTV cấu thành DV Phổ biến TT chọn lọc có các thành 

tố nào? còn đối với CBNC, GD, NCS thì DV này gồm có các thành tố nào?). 

(2) Tạo lập SP&DVTTTV mới trên cơ sở tích hợp các bộ phận khác nhau 

của các SP&DVTTTV hiện có và sau đó là kết hợp chúng lại để tạo nên một hệ 

thống có chức năng hoàn toàn mới.  

Ngoài ra, việc đa dạng hóa SP&DVTTTV còn đạt đƣợc thông qua: 

- Xây dựng nhiều hệ thống SP&DVTTTV mới trên cơ sở tạo nên những tổ 

hợp khác nhau (sự kết hợp khác nhau) đối với các SP&DVTTTV hiện có. 

- Áp dụng các phƣơng tiện, công nghệ và các phƣơng pháp tạo lập khác nhau 

trong quá trình tạo lập và cung cấp SP&DVTTTV. 

- Mở rộng loại đối tƣợng làm cơ sở để tạo lập, phát triển các SP&DVTTTV 

(không chỉ dừng lại ở sách, tài liệu..., mà có thể mở rộng đến các đối tƣợng khác 

nhƣ tổ chức, cá nhân, quá trình... để tạo ra các SP&DVTTTV mới nhƣ danh bạ, 

danh mục). 

- Xử lý sâu vào các khía cạnh khác nhau của đối tƣợng để tạo ra các loại 

SP&DVTTTV có khả năng đáp ứng nhiều loại nhu cầu khác nhau. Ví dụ: đối với tài 

liệu khoa học, qua việc thống kê trích dẫn, tham khảo và kết nối đến tài liệu nguồn 

đã tạo ra loại SP&DVTTTV mới, làm công cụ để đánh giá, xếp hạng khoa học đồng 

thời vẫn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tra cứu TT, cung cấp nội dung TT. 

- Nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ hiện có 

Điều kiện cần để hệ thống SP&DVTTTV đƣợc tạo lập có hiệu quả cao trƣớc 

hết phải đƣợc thể hiện thông qua chất lƣợng cao và ổn định của các đơn vị cấu 

thành hệ thống đó. Việc đánh giá SP&DVTTTV đƣợc xem là một nội dung quan 
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trọng và thiết yếu để chúng liên tục đƣợc phát triển để hƣớng tới ngày càng tiệm cận 

tới nhu cầu TT nói chung của NDT, hƣớng tới sự hài lòng, thoả mãn của NDT khi 

sử dụng các DVTTTV. Một hệ thống DV năng động, có chất lƣợng tốt mà TV cung 

cấp không chỉ giới hạn ở việc nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tin, mà chúng 

còn có ý nghĩa kích hoạt đối với sự phát triển công tác NCĐT của trƣờng ĐH. Để 

nâng cao chất lƣợng các SP&DVTTTV hiện có, cần dựa vào các tiêu chí đánh giá 

chất lƣợng SP&DVTTTV bao gồm: Phạm vi bao quát nguồn tin; Chất lƣợng của 

quá trình xử lý TT; Mức độ và cơ chế cập nhật TT phù hợp; Khả năng đáp ứng linh 

hoạt nhu cầu TT; Tính thân thiện, tiện lợi, khả năng liên kết với các nguồn tin; Hiệu 

quả sử dụng các DVTTTV. Đồng thời các TVĐH cần có kế hoạch lấy các TT phản 

hồi của NDT, trên cơ sở sử dụng các thang đo SERVQUAL và thang đo 

LibQUAL+® trong đánh giá chất lƣợng DVTTTV. 

- Tăng khả năng liên kết, tương tác giữa các sản phẩm và dịch vụ  

Chất lƣợng của các SP&DVTTTV còn đƣợc thể hiện qua việc chúng có khả 

năng liên kết linh hoạt, tƣơng tác với nhau để tạo lập hệ thống, có tính mục tiêu rõ 

ràng, đáp ứng nhanh chóng, đầy đủ nhu cầu NDT. Bởi vậy, việc chú trọng tạo cho 

các SP&DVTTTV cụ thể khả năng linh hoạt liên kết và tƣơng tác với nhau, đƣợc 

xem là giải pháp quan trọng trong việc phát triển hệ thống SP&DVTTTV. 

3.3.2.2. Đẩy mạnh tiêu chuẩn hóa trong tạo lập và khai thác sản phẩm và 

dịch vụ thông tin - thư viện 

Để nâng cao chất lƣợng, hiệu quả tạo lập, khai thác các SP&DVTTTV trong xu 

thế ứng dụng CNTT&TT, liên kết và chia sẻ NLTT nói chung, cần phải chú trọng đặc 

biệt tới công tác tiêu chuẩn hóa. Nội dung công tác tiêu chuẩn hóa trong quá trình triển 

khai mô hình hệ thống SP&DVTTTV cần tập trung vào các lĩnh vực: xử lý TT; lựa 

chọn các giải pháp ứng dụng CNTT&TT; kiểm soát việc tạo lập, khai thác TT; kiểm 

soát chất lƣợng đối với hệ thống SP&DVTTTV. 

Hệ thống SP&DVTTTV của các TVĐH cần phải tƣơng hợp với bên ngoài, 

còn cần phải trở thành công cụ, phƣơng tiện để tích hợp nguồn tin khoa học trong 
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nƣớc với nguồn tin khoa học trên thế giới. Vì thế các cơ quan quản lý nhà nƣớc về 

hoạt động TTTV tại trƣờng ĐH cần: 

- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn trong việc tạo lập và triển khai 

các loại hình SP&DVTTTV để có thể áp dụng một cách thống nhất, phù hợp với 

điều kiện cụ thể của các TVĐH nƣớc ta hiện nay. 

- Ban hành chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để các TVĐH 

có cơ sở pháp lý tiến hành công tác áp dụng các chuẩn nghiệp vụ đã đƣợc xây dựng: 

Hệ thống tiêu chuẩn trong việc tạo lập, phát triển SP&DVTTTV của quốc gia đƣợc 

xây dựng phải phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn chung, phổ biến trên thế giới, trƣớc 

hết là hệ thống tiêu chuẩn tại các cơ quan TT, xuất bản, các TVĐH lớn trên thế giới. 

Đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực TV gần đây cũng đã đƣợc 

nhiều nhà quản lý, nghiên cứu của nƣớc ta đặc biệt quan tâm [35], [41], [45]… 

3.3.2.3. Xây dựng chiến lược marketing  

Nhu cầu của NDT trong trƣờng ĐH luôn thay đổi và phát triển bởi tác động của 

rất nhiều yếu tố phức tạp. Để TVĐH có thể cung cấp đƣợc các SP&DVTTTV phù hợp 

với nhu cầu thì hoạt động marketing phải đƣợc xác định là một biện pháp, một giải 

pháp lâu dài và căn bản, do đó các TVĐH cần chú trọng xây dựng chiến lƣợc 

marketing đối với hệ thống SP&DVTTTV. Một nguyên nhân chủ yếu gây nên căn 

bệnh thụ động, chậm đổi mới, ngại đổi mới của hầu hết các TV là ở chỗ các vấn đề 

marketing không đƣợc quan tâm một cách toàn diện và đúng mức, vì thế mối quan hệ 

giữa TVĐH với cộng đồng NDT nhiều khi còn hết sức lỏng lẻo, mang tính hình thức. 

Tại một số TV, nếu nhƣ đƣợc xem là đã quan tâm tới vấn đề này, thì thực chất mới chỉ 

dừng ở mức cố gắng quảng bá đến NDT những SP&DVTTTV hiện có. Vấn đề căn bản 

nhất của marketing là việc nghiên cứu thị trƣờng, nghiên cứu nhu cầu tin của NDT, để 

tiến hành việc tạo lập, phát triển các SP&DVTTTV, sao cho TT phù hợp đƣợc chuyển 

từ nơi đƣợc hình thành đến NDT một cách tối ƣu nhất. Quan tâm đầy đủ, đúng mức 

quá trình xây dựng và triển khai chiến lƣợc marketing của TVĐH sẽ trực tiếp giúp 

không ngừng hoàn thiện hệ thống SP&DVTTTV phù hợp với nhu cầu và khả năng của 

NDT [63]. Điều quan trọng để chiến lược marketing trên đạt đƣợc hiệu quả là CBTV 
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phải hiểu biết toàn diện về hệ thống SP&DVTTTV, về mối quan hệ giữa chúng, giữa 

các phần tử tạo nên hệ thống và bản chất các nhóm nhu cầu tin. Bên cạnh đó, việc 

nghiên cứu ứng dụng các giải pháp marketing hỗn hợp trong hoạt động TTTV tại các 

trƣờng ĐH Việt Nam, cũng cần đƣợc các TVĐH quan tâm triển khai để tiếp cận với 

một thế hệ NDT mới trong xã hội TT, nền kinh tế tri thức [71]. 

3.3.3. Nhóm giải pháp về con người 

3.3.3.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Nhằm có thể thích ứng với sự thay đổi của các yếu tố trực tiếp tác động lên 

quá trình tạo lập các loại hình SP&DVTTTV, các TVĐH cần đƣợc chủ động trong 

việc sử dụng các nguồn lực của mình cũng nhƣ chủ động liên kết, phối hợp với các 

chủ thể hữu quan. Để chủ động trong việc liên kết với nhau, với bên ngoài, tính tự 

chủ về mặt tổ chức, kế hoạch, phân bổ nguồn lực… trở thành điều kiện cần thiết đối 

với mỗi TV. Các giải pháp thuộc nhóm này nhằm nâng cao trình độ, năng lực của 

đội ngũ những ngƣời trực tiếp tạo lập, triển khai hay tổ chức khai thác, sử dụng, 

trực tiếp thu nhận sự đánh giá của NDT đối với hệ thống SP&DVTTTV; đồng thời 

hƣớng tới việc hoàn thiện mô hình tổ chức của TVĐH và của mạng lƣới TVĐH để 

sao cho quá trình luân chuyển TT nói chung (trong đó có SP&DVTTTV) từ nơi 

đƣợc hình thành đến với NDT một cách có hiệu quả nhất. 

Tại các TVĐH Việt Nam, cần phải có một đội ngũ đủ về số lƣợng, đồng bộ 

về cơ cấu, có đủ khả năng đáp ứng đƣợc nhu cầu hoạt động hiện nay. Chất lƣợng 

đội ngũ CBTV đƣợc thể hiện ở sự cân đối, phù hợp về cơ cấu để triển khai công tác 

quản lý và triển khai các hoạt động nói chung của TVĐH.  

Để phù hợp với xu hƣớng phổ biến hiện nay, đối với các TVĐH có quy mô 

lớn, cần nghiên cứu áp dụng việc chuyên môn hóa theo lĩnh vực phục vụ của ngƣời 

trực tiếp triển khai dịch vụ (CBTV theo chủ đề). Nhờ vậy, CBTV hiểu rõ đƣợc nội 

dung cơ bản về lĩnh vực, chủ đề nghiên cứu mà họ phụ trách, đồng thời lại thƣờng 

xuyên đƣợc đào tạo, cập nhật về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ TTTV và tƣ vấn của 

các chuyên gia có kiến thức chuyên ngành cao về lĩnh vực đó. Tuy nhiên, qua tham 

vấn trực tiếp cán bộ quản lý TVĐH, hiện tượng trên là không phổ biến. Hầu hết các 
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CBTV đƣợc đào tạo về TTTV trực tiếp tạo lập các SPTTTV đều phải phục vụ nhiều 

lĩnh vực, chủ đề nghiên cứu khác nhau. Đối với những ngƣời đƣợc đào tạo về ngoại 

ngữ hoặc về một ngành khoa học khác, thì trong quá trình công tác sẽ đƣợc đào tạo 

về nghiệp vụ TV. Do đó, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, các TVĐH cần chú 

trọng đến việc dành các nguồn lực cần thiết cho việc bồi dƣỡng, đào tạo, nâng cao 

trình độ cho đội ngũ CBTV chuyên nghiệp về nghiệp vụ TTTV, ngoại ngữ, CNTT, 

năng lực TT, kiến thức về các ngành, lĩnh vực NCĐT của trƣờng đại học. 

3.3.3.2. Tăng cường đào tạo năng lực thông tin cho người dùng tin 

Tồn tại sự phụ thuộc chặt chẽ giữa năng lực TT của NDT với khả năng 

cũng nhƣ hiệu quả khai thác, sử dụng các loại SP&DVTTTV. Năng lực TT của 

NDT là một yếu tố quan trọng kích thích sự hình thành và phát triển nguồn tin, hệ 

thống SP&DVTTTV tại trƣờng đại học. Trình độ phát triển của các TVĐH nƣớc 

ta so với trình độ phát triển của TVĐH các nƣớc tiên tiến trên thế giới còn tồn tại 

một khoảng cách đáng kể. Điều đó đã dẫn tới hiện trạng là có không ít các 

SP&DVTTTV mặc dù đƣợc phổ biến trên thế giới nhƣng còn xa lạ với NDT tại 

nhiều TVĐH ở nƣớc ta. Các kết quả điều tra, khảo sát về NDT tại các TVĐH Việt 

Nam sử dụng, khai thác các hệ thố &CN trên thế giới nhƣ 

ScienceDirect, Taylor & Francis, Proquest Central, ISIKNOWLEDGE… cũng đã 

minh chứng cho nhận xét trên. Để triển khai các hoạt động liên quan tới việc đào 

tạo nâng cao năng lực TT đối với NDT, các TVĐH cần thu hút đƣợc sự tham gia 

của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, các chuyên gia tại các chủ thể cung cấp 

các SP&DVTTTV. Chính năng lực TT của NDT sẽ là yếu tố quan trọng, góp phần 

quyết định đến nhu cầu và hiệu quả tiếp nhận các loại SP&DVTTTV hiện đại của 

các TVĐH, yếu tố quan trọng kích thích các TVĐH không ngừng đổi mới theo xu 

hƣớng chung trên thế giới. 

3.3.4. Nhóm giải pháp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin 

3.3.4.1. Phát triển đồng bộ cơ sở vật chất kỹ thuật nói chung 

Các giải pháp thuộc nhóm này nhằm không ngừng nâng cao năng lực của các 

phƣơng tiện, công cụ để phát triển hệ thống SP&DVTTTV.  
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- Về trụ sở thư viện 

Hiện nay, khi đề cập tới trụ sở TV, ngƣời ta đặc biệt chú ý đến khía cạnh các 

điều kiện phát triển thành không gian TT, không gian học tập, để TV triển khai mọi 

loại hình DVTTTV: Tạo không gian thuận tiện với ngƣời dùng và kích thích sự hợp 

tác giữa các chủ thể (luôn sẵn sàng tạo nên các điều kiện về không gian để NDT 

trao đổi, chia sẻ TT với nhau); Tạo cho không gian TV linh hoạt, có thể chia tách 

thành các module để khai thác một cách có hiệu quả và linh hoạt (thực hiện các 

chức năng khác nhau khi phục vụ NDT); Tạo ra một phần không gian để đáp ứng 

nhu cầu sinh hoạt thông thƣờng của NDT (khu vực phục vụ ăn nhanh, giải khát để 

NDT có thể giải trí, trao đổi TT cá nhân).  

Giải pháp hợp lý ở đây là, một mặt TV tận dụng tối đa khả năng về không 

gian của mình để triển khai các DVTTTV đến NDT, mặt khác TV cũng cần linh 

hoạt trong việc khai thác các không gian chung bên ngoài nhƣ trụ sở các câu lạc bộ, 

hoặc giảng đƣờng…để triển khai, lồng ghép các DV của mình, có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa đội ngũ CBTV với các cá nhân, tổ chức: giảng viên, cộng tác viên, các 

đoàn thể xã hội, đội ngũ chuyên gia bên ngoài. 

- Về các trang thiết bị kỹ thuật nói chung, xây dựng và phát triển một cách 

đồng bộ cơ sở hạ tầng thông tin 

+ Cung cấp hệ thống máy chủ, máy trạm có cấu hình cao và các thiết bị 

mạng hiện đại kết nối Internet và lắp đặt Wifi tại trụ sở TVĐH; trang bị các máy tra 

cứu kết nối và truy cập tại các trạm dịch vụ tạo nên sự thuận tiện ở mức cao nhất 

đối với NDT trong việ ; 

+ Thống nhất lựa chọn phần mềm quản lý TV tích hợp, quản lý tài nguyên số 

và phần mềm tìm kiếm tập trung cho các TVĐH. Cần trang bị phần mềm quản lý dữ 

liệu tham khảo để phát triển dịch vụ quản lý dữ liệu tham khảo EndNote, RefWorks, 

Zotero… các phần mềm này hỗ trợ lập danh mục trích dẫn, tài liệu tham khảo tự 

động, theo định dạng quy ƣớc và nhất quán; 

+ Trang bị các thiết bị hiện đại: hệ thống mƣợn trả tự động, hệ thống máy trả 

sách 24/7 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NDT trong sử dụng TT. Trang bị 
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các thiết bị sao chụp, thiết bị số hóa chuyên dụng để đẩy mạnh việc số hóa các tài 

liệu có giá trị tại TVĐH, phát triển nguồn tài nguyên số, CSDL học liệu trực tuyến 

phục vụ các nhóm NDT tại trƣờng ĐH; 

+ Đẩy mạnh các hoạt động tƣ vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong 

việc phát triển các ứng dụng CNTT&TT để tạo lập các loại hình SP&DVTTTV, bao 

gồm cả tƣ vấn, lựa chọn và phổ biến sử dụng các phần mềm quản trị TV tích hợp, 

phần mềm quản lý tài nguyên số, lựa chọn các thiết bị số hóa chuyên dụng.  

3.3.4.2. Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ điện toán đám mây  

Ứng dụng công nghệ điện toán đáp mây (ĐTĐM) đang trở thành một xu 

hƣớng chủ đạo đối với việc phát triển các mô hình quản lý và cung cấp thông tin, 

đặc biệt là ở khu vực phi lợi nhuận, tại những nơi mà nguồn lực tài chính, nhân lực, 

vật lực... dành cho hoạt động TTTV còn eo hẹp. ĐTĐM là mô hình tính toán sử 

dụng các công nghệ máy tính dựa trên mạng Internet. Khi ứng dụng ĐTĐM, TT 

đƣợc lƣu trữ thƣờng trực tại các máy chủ ảo trên Internet và chỉ đƣợc lƣu trữ tạm 

thời ở các máy khách (gồm máy tính cá nhân, máy tính doanh nghiệp và các 

phƣơng tiện máy tính cầm tay …). Sử dụng ĐTĐM cho phép NDT truy cập các 

dịch vụ CNTT&TT từ một nhà cung cấp nào đó bất kỳ “trong đám mây” mà không 

cần quan tâm về công nghệ và cơ sở hạ tầng phục vụ công nghệ đó. Các nghiên cứu 

đã chỉ rõ lợi ích mà ĐTĐM mang lại là rất cao, trong đó những giá trị thiết thực đối 

với các cơ quan TTTV phục vụ NCĐT nhƣ sau:  

- Tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho quá trình hiện đại hóa hoạt động 

TTTV. Giúp các cơ quan TTTV giảm các chi phí đầu tƣ, bảo trì, bảo dƣỡng, nâng 

cấp CSHTTT; không phải quan tâm đến tài nguyên tính toán và giảm thiểu nhu cầu 

nhân lực chuyên trách CNTT, chủ yếu là nhân lực vận hành, bảo trì máy chủ. Việc 

ứng dụng ĐTĐM sẽ tạo điều kiện thuận lợi thực hiện liên kết, chia sẻ nguồn lực TT. 

- Vấn đề an ninh thông tin, an toàn dữ liệu khi sử dụng ĐTĐM đạt đƣợc ở 

mức cao nhất có thể, giảm thiểu về việc mất dữ liệu do các sự cố kỹ thuật không 

mong muốn. 
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- Tạo điều kiện thuận lợi cho NDT sử dụng các SP&DVTTTV, do không có 

yêu cầu đặc biệt về thiết bị kết nối, NDT có thể truy cập và khai thác TT từ kho dữ liệu 

số của cơ quan TTTV với bất kỳ thiết bị nào có thể kết nối với Iternet mà không phụ 

thuộc vào không gian và thời gian. Ngoài ra, sự co giãn mềm dẻo của “ đám mây” cho 

phép các cơ quan TTTV dễ dàng điều chỉnh hệ thống DV theo nhu cầu của NDT. 

- Góp phần tăng cƣờng mối quan hệ giữa các cơ quan TTTV với NDT. Với 

việc ứng dụng công nghệ ĐTĐM, từ việc dễ dàng tiếp cận, khai thác các 

SP&DVTTTV cùng với sự phong phú, đa dạng các SP&DVTTTV có tại các cơ quan 

TTTV ngày càng lôi cuốn NDT. Ngoài ra, các cơ quan TTTV còn đƣợc các lợi ích 

chung khi sử dụng ĐTĐM bằng mã nguồn mở, đó là sự hỗ trợ của cộng đồng để phát 

triển các tính năng mới. Lợi thế này không thể có đƣợc ở bất kỳ một mã nguồn đóng 

nào. Với ĐTĐM, mã nguồn mở giúp giải quyết vấn đề nổi cộm trong việc mở rộng 

mạng “đám mây” dùng phần mềm bản quyền bằng cách sử dụng một số hệ điều hành 

miễn phí, ví dụ hệ điều hành Ubuntu [47]. Tiến tới sử dụng một phần mềm tìm kiếm 

tập trung cho các TVĐH có liên kết với nhau để tạo nên sự đồng bộ, các phần mềm 

tìm kiếm tập trung nhƣ: Vufind là thanh công cụ tìm kiếm mã nguồn cho phép ngƣời 

dùng tìm kiếm các nguồn tài liệu vƣợt trội hơn giao diện cổ điển OPAC; Encore cung 

cấp chức năng tìm kiếm đơn, tích hợp nội dung với chỉ số thực thống nhất. Phần mềm 

Encore phù hợp với ngƣời mới sử dụng TV lẫn ngƣời có nhu cầu nghiên cứu. 

Mô hình ứng dụng ĐTĐM của TVĐH đƣợc mô tả qua hình 3.2 dƣới đây:  

 
Hình 3.2.  Mô hình ứng dụng điện toán đám mây tại thƣ viện đại học 
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Từ kinh nghiệm triển khai dự án ứng dụng ĐTĐM tại TVĐH Luật Tp. Hồ 

Chí Minh, TS. Nguyễn Văn Hùng đã nêu rõ: Ƣu thế của việc sử dụng công nghệ 

ĐTĐM là “khả năng lưu trữ lớn, có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều thiết 

bị…, khả năng liên thông giữa các dịch vụ ợp dữ 

liệu” ở mức rất cao. Việc chia sẻ năng lực của máy chủ đƣợc thực hiện mà không 

giới hạn về các thành viên tham gia: Ở đây, một máy chủ ảo (đƣợc hình thành thông 

qua việc sử dụng DV) đóng vai trò là máy chủ chung của mọi TVĐH [32]. 

Việc ứng dụng công nghệ ĐTĐM sẽ tạo nên những thay đổi mang tính nền 

tảng về cơ cấu đầu tƣ để phát triển ứng dụng CNTT trong TVĐH. Để triển khai 

đồng bộ việc ứng dụng công nghệ ĐTĐM tại các TVĐH nƣớc ta trên quy mô lớn, 

ngoài sự chủ động tham gia của các TVĐH thì vai trò chỉ đạo của các cơ quan quản 

lý nhà nƣớc các cấp, sự quan tâm của lãnh đạo trƣờng ĐH, các tổ chức nghiên cứu, 

các cơ quan TTTV quốc gia là vô cùng quan trọng. 

3.3.4.3. Nghiên cứu sử dụng mạng xã hội 

Hiện nay, các mạng xã hội đã đƣợc sử dụng rất phổ biến để tạo lập, cung 

cấp, chia sẻ thông tin. Đây đƣợc xem là một xu hƣớ ặc trƣng củ

. Vì vậy, các TVĐH cũng cần chú trọng tới thực tiễn này, cũng cần tính 

đến việc sử dụng công cụ này trong hoạt động của mình. Ƣu điểm nổi bật của việc 

sử dụng các mạng xã hội là việc hầu nhƣ không bị giới hạn về trữ lƣợng, loại hình 

TT cần truyền tải, không bị giới hạn về các phạm vi không gian, thờ

không đòi hỏi ồn lực.  

Hiện tồn tại nhiều mạng xã hội và ở nƣớc ta Facebook là công cụ đang đƣợc 

rất nhiều các nhân và tổ chức sử dụng. Tại https://www.facebook.com/, các TVĐH 

sử dụng thẻ TẠO NHÓM sẽ tạo nên một diễn đàn, một phƣơng tiện hết sức mạnh 

để trao đổi và cung cấp các SP&DVTTTV. Diễn đàn sẽ trở thành một không gian 

chung để các TVĐH và NDT tại mọi trƣờng ĐH có thể tƣơng tác với nhau theo 

nghĩa thực hiện việc cung cấp, khai thác SP&DVTTTV cũng nhƣ để trao đổi các TT 

phản hồi; chia sẻ, kết nối TT với nhau... Cũng tƣơng tự nhƣ mọi diễn đàn khác, vấn 



156 

đề ở đây là cần ban hành và thực thi hệ thống quy định để sao cho các TT đƣợc 

truyền tải trên đó không phƣơng hại đến việc tạo lập, khai thác SP&DVTTTV - điều 

phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực TT của NDT. Đối 

với các TVĐH có quan hệ chặt chẽ với các TV nƣớc ngoài (ĐHQG Hà Nội, ĐHQG 

Tp. HCM, ĐH Cần Thơ…) ngoài việc sử dụng facebook, có thể cần đồng thời sử 

dụng các mạng xã hội khác nhƣ Twitter - https://twitter.com/ - bởi đây cũng là 

mạng đƣợc sử dụng rất phổ biến trên thế giới hiện nay. 

Xét về khía cạnh truyền tải TT, các mạng xã hội có thể đƣợc xem nhƣ những 

xa lộ cao tốc đƣa hàng hóa đến mọi nơi trên thế giới. Đây chính là hạ tầng chung 

dành cho mọi ngƣời và NDT có thể đến đƣợc với nhau, NDT đến đƣợc TVĐH và 

ngƣợc lại. Chính vì thế, các TVĐH cần tính đến phƣơng án sử dụng các mạ

ể cung cấp, truyền tải, trao đổi TT, trong đó có các SP&DVTTTV.  

Tiểu kết 

Đổi mới GDĐH Việt Nam và tiến trình hội nhập quốc tế đã tác độ

ến NDT tại các trƣờng ĐH. Nhu cầu tin của họ cao và đa dạng hơn, đòi hỏi 

đƣợc đáp ứng một cách kịp thời, thuận lợi hơn. Do đó, các SP&DVTTTV cần phải 

đƣợc liên kết với nhau một cách chặt chẽ để cấu thành một hệ thống nhằm tạo nên 

sức mạnh tổng hợp có khả năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các nhóm 

ĐH.  

Phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam, đồng thời vận dụng kinh nghiệm 

một số mô hình hệ thống SP&DVTTTV nƣớc ngoài, luận án đề xuất áp dụng mô 

hình kết hợp tập trung và phân tán một cách linh hoạt, hợp lý để tạo lập, khai thác hệ 

thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam. Theo đó, hệ thống SP&DVTTTV 

bao gồm các tuyến SP&DVTTTV, đƣợc tạo lập tại các TVĐH của từng trƣờng, trên 

cơ sở NLTT của mỗi trƣờng kết hợp với NLTT quốc gia, theo chuẩn thống nhất để có 

thể tích hợp vào hệ thống, phục vụ toàn bộ NDT của các trƣờng ĐH. 

Để hiện thực hóa mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt 

Nam cần phải thực hiện một hệ thống các giải pháp đồng bộ, bao gồm các giả
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ổi mớ ản lý TVĐH; 

Chuẩ ệp vụ; Nâng cao năng lự

các giải pháp đảm bảo các điều kiện CSVCKT, CSHTTT. 

Áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất, phù hợp với xu thế phát triển chung 

trên thế giới vào quá trình phát triển nguồn tin, hệ thống SP&DVTTTV tại các 

trƣờng ĐH là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay. Lợi thế của các TVĐH ở đây là các 

chính sách ƣu đãi của Chính phủ cho phép phát triển một CSHTTT đủ mạnh, dùng 

chung trên phạm vi quốc gia dành cho NCĐT (mạng VinaREN) để triển khai.  

Xây dựng mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam là 

một công việc khó, phức tạp và lâu dài, bởi mô hình này chịu sự chi phối, tác động 

của rất nhiều yếu tố bên trong, bên ngoài, hơn nữa các yếu tố này lại luôn biến 

động. Do đó, cần trải qua nhiều giai đoạn, đòi hỏi có sự chỉ đạo thống nhất từ các 

cấp, có sự quan tâm đầu tƣ của nhà nƣớc và hệ thống các trƣờng ĐH, có các bƣớc 

thử nghiệm và đƣợc hiệu chỉnh trong quá trình triển khai thực hiện. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

Bƣớc vào thế kỷ 21, các TVĐH trên thế giới và Việt Nam đang có những 

chuyển biến tích cực cùng với công cuộc đổi mới GDĐH ở các nƣớc, sự phát triển 

mạnh mẽ của KH&CN và quá trình toàn cầu hóa. Các yếu tố này tác động mạnh mẽ 

đến vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của TVĐH, đòi hỏi các TVĐH cần có sự đổi 

mới mạnh mẽ về mô hình tổ chức, phƣơng thức hoạt động của mình. Xu thế phát 

triển mô hình đại học nghiên cứu, việc triển khai các hình thức đào tạo từ xa, E-

learning… cũng nhƣ phƣơng pháp giảng dạy kích thích tính tích cực, chủ động của 

ngƣời học đã đòi hỏi và tạo điều kiện nâng cao vai trò, vị thế của các TVĐH.  

Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới, các TVĐH hiện nay cần có hệ thống 

SP&DVTTV thân thiện, chất lƣợng và hiệu quả, cũng nhƣ cần có những chính sách 

tích cực để quản lý và phát triển. Việc nghiên cứu nhu cầu tin để tạo lập những 

SP&DVTTTV đáp ứng đầy đủ các đòi hỏi trên, cần phải đƣợc tiến hành thƣờng 

xuyên và toàn diện. Các SP&DVTTTV đƣợc tổ chức thành một hệ thống tƣơng tác, 

liên kết với nhau trong phạm vi từng đơn vị và trong toàn mạng lƣới TVĐH là xu 

thế tất yếu, nhằm khắc phục các hạn chế về nguồn lực, phát huy đƣợc sức mạnh 

tổng thể của tất cả các TVĐH.  

Trong thực tiễn, hệ thống SP&DVTTTV tại từng trƣờng ĐH Việt Nam đã 

hình thành và đang phát triển theo xu hƣớng tập trung. Hệ thống này đã đáp ứng 

đƣợc một phần nhu cầu tin của NDT. Tuy nhiên, trƣớc yêu cầ ội nhập 

quốc tế của hệ thống GDĐH Việt Nam, hệ thống SP&DVTTTV hiện có đã bộc lộ 

nhiều bất cập, vì thế, cần phải đƣợc phát triển theo mô hình hiệu quả hơn. 

Đứng trƣớc yêu cầu đó, trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về 

hệ thống SP&DVTTV trƣờng ĐH; kinh nghiệm rút ra từ các mô hình tại một số 

trƣờng ĐH tiên tiến trong khu vực và thế giới, trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, 

đánh giá thực trạng hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt Nam hiện nay, 
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luận án đề xuất triển khai mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại các trƣờng ĐH Việt 

Nam giai đoạn hiện nay cùng với các phân tích, lý giải cụ thể trên đây. Để triển khai 

đƣợc mô hình trong thực tiễn, cần phải thực hiện một hệ thống các giải pháp tạo 

những điều kiện cần và đủ, bao gồm các giải pháp về môi trƣờng pháp lý, đổi mới 

quản lý, nghiệp vụ, con ngƣời và các điều kiện CSVCKT. 

Bên cạnh đó, cần phải có sự quan tâm hỗ trợ từ phía Chính phủ trong việc 

ban hành các văn bản pháp lý đảm bảo cho hệ thống hoạt động thông suốt.  

Xin kiến nghị Chính phủ: 

- Để có chính sách thúc đẩy OER trong GDĐH Việt Nam hiện nay, Chính 

phủ cần xây dựng chƣơng trình quốc gia về OER và dành các đầu tƣ ban đầu cần 

thiết. Chƣơng trình sẽ giúp tạo lập nền tảng cơ bản về CSHTTT, về NLTT … trên 

cơ sở đó các trƣờng ĐH sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển OER quốc gia. 

- Trên cơ sở Nghị định 11/2014/NĐ-CP, Chính phủ cần ban hành các quy 

định cụ thể (Thông tƣ, Nghị quyết, Quyết định…) để tạo lập, phát triển CSDL Quốc 

gia về KH&CN; ban hành quy định về quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân 

trong việc tạo lập, quản lý, khai thác CSDL Quốc gia về KH&CN, khẳng định đây 

là tài sản của quốc gia, mọi ngƣời đều bình đẳng trong việc tạo lập, khai thác, sử 

dụng để phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu và nâng cao dân trí. 

- Trên phạm vi Quốc gia, cần sớm xác định và hình thành các cơ quan 

chuyên tạo lập, điều phối, cung cấp các loại SP&DVTTTV cho các TVĐH nhằm 

đảm bảo điều kiện cần thiết cho sự liên kết, phối hợp của TVĐH với nhau và với 

bên ngoài, bảo đảm sự phát triển của mỗi TVĐH phù hợp với xu thế phát triển 

chung của cộng đồng TVĐH trên thế giới. 

- Nghiên cứu, xây dựng và ban hành các chính sách chung để phát triển thị 

trƣờng TT KH&CN trên phạm vi quốc gia, làm cơ sở để tạo đƣợc sự hài hòa về 

quyền lợi và trách nhiệm trong các quá trình tạo lập, lƣu giữ, quản lý, sử dụng TT vì 

mục đích học tập, giảng dạy, nghiên cứu tại tất cả các trƣờng ĐH. 
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Hy vọng rằng, mô hình hệ thống SP&DVTTTV tại trƣờng ĐH đƣợc xây 

dựng, cùng những đề xuất về cơ chế, chính sách và các giải pháp triển khai, sẽ tạo 

nên đƣợc một hệ thống SP&DVTTTV có chất lƣợng cao, thân thiện với NDT, phát 

triển theo xu hƣớng chuẩn hóa, hiện đại hóa để có thể chủ động hội nhập, liên thông 

với các hệ thống SP&DVTTTV trong nƣớc và quốc tế ứng nhanh 

chóng, đầy đủ nhu cầu TT ngày càng cao, đa dạng của NDT, phục vụ tốt hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu tại các trƣờng ĐH trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện 

GDĐH Việt Nam, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.  
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PHỤ LỤC 1 

CÁC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT  

TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

 

Phụ lục 1.1.  PHIẾU THAM VẤN VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN 

TẠI THƢ VIỆN ĐẠI HỌC 

 (Dành cho Giảng viên, Cán bộ Nghiên cứu, Nghiên cứu sinh) 

            Để tạo lập, phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện 

(SP&DVTTTV) chất lượng, thân thiện, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tin của 

người dùng tin (NDT) phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xin Ông/ 

Bà bớt chút thời gian và vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách điền phương án 

trả lời các câu hỏi dưới đây: 

           Để điền dấu X vào ô vuông, các Ông/ Bà click đúp vào ô vuông muốn 

chọn tại cửa sổ check box và chọn checked, sau đó chọn OK. 

1) Ông/ Bà có thể sử dụng đƣợc ngoại ngữ nào để đọc tài liệu ? 

  Tiếng Anh       Tiếng Pháp     Tiếng Trung     

  Tiếng Đức            Tiếng Nga                 Ngoại ngữ khác  

2) Trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu, Ông/ Bà có khai thác các 

SP&DVTTTV của TV trƣờng ?  

 Hoàn toàn không     Thỉnh thoảng   Thƣờng xuyên 

  Rất thƣờng xuyên  

3) Ông/ Bà đã sử dụng các công cụ tìm kiếm thông tin nào trên Internet để phục 

vụ việc nghiên cứu, giảng dạy ? 

  Yahoo.com         Google.com     Coccoc.com        Máy tìm tin khác  

4) Ông/ Bà thƣờng sử dụng  nguồn tin khoa học nào dƣới đây, phục vụ việc 

nghiên cứu, giảng dạy ? 

  Springerlink            Sciencedirect.com   

  Proquest Central     ISIKNOWLEDGE  

  Nguồn tin khác  
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5) Xin Ông/ Bà cho biết mức độ sử dụng và ý kiến đánh giá của mình về các 

SPTTTV của trƣờng ?  

TÊN SẢN PHẨM 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Không 

sử 

dụng 

Ít sử 

dụng 

Thƣờng 

xuyên 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Không 

tốt 

Bình 

thƣờng 
Tốt Rất tốt 

Thƣ mục         

CSDLTM quản lý tài liệu TV         

CSDL NTKHNS         

CSDL học liệu         

CSDL tài liệu nƣớc ngoài         

Cẩm nang, FAQ         

Tổng quan         

Website thƣ viện         

6) Ông/ Bà cho biết các SPTTTV đƣợc thƣ viện trƣờng cung cấp có đáp ứng 

nhu cầu tin của mình không ? 

  Không đáp ứng              Đáp ứng một phần   

  Đáp ứng tốt    Đáp ứng rất tốt  

7) Ông/ Bà cho biết mức độ sử dụng và ý kiến đánh giá chất lƣợng các 

DVTTTV của thƣ viện  trƣờng? 

DỊCH TÊN VỤ 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Không 

sử 

dụng 

Ít sử 

dụng 

Thƣờng 

xuyên 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Không 

tốt 

Bình 

thƣờng 
Tốt Rất tốt 

Cung cấp tài liệu          

Tra cứu thông tin          

Hỏi - Đáp thông tin          

Phổ biến thông tin hiện tại          

Phổ biến thông tin chọn lọc          

Hoạt động nhóm tại TV          

Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm         

Trao đổi thông tin trên mạng         

Quản lý nguồn tin KHNS         

Quản lý dữ liệu tham khảo          

Đào tạo năng lực TT         

Tƣ vấn thông tin         

8) Xin Ông/ Bà cho biết ý kiến đánh giá về thời gian phục vụ của thƣ viện 

trƣờng có phù hợp với thời gian nghiên cứu, giảng dạy, học tập? 

 Chƣa phù hợp             Bình thƣờng               Phù hợp       

   Rất phù hợp  
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9) Xin Ông/ Bà cho biết ý kiến đánh giá về cơ sở vật chất kỹ thuật, trụ sở … của 

thƣ viện trƣờng?  

ĐỐI TƢỢNG KHẢO SÁT 
HIỆN TRẠNG MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Không 

có 
Có 

Không 

tốt 

Bình 

thƣờng 
Tốt Rất tốt 

Trụ sở thƣ viện       

Hệ thống mạng và thiết bị thông tin       

Hệ thống máy mƣợn trả tự động       

Trang thiết bị kỹ thuật khác       

10) Theo Ông/ Bà, các trở ngại khi sử dụng các SPTTTV ở thƣ viện là ?  

  Hạn chế về ngoại ngữ                Chƣa biết thông tin về các SPTTTV đó   

  Chƣa biết khai thác, sử dụng     Nguyên nhân khác  

  Việc khai thác, sử dụng chƣa thuận tiện          

11) Theo Ông/ Bà, các SPTTTV mới cần đƣợc giới thiệu dƣới hình thức nào ?  

  Giới thiệu trên các tạp chí khoa học                  

  Giới thiệu trên các diễn đàn khoa học, hội nghị  

  Giới thiệu trên mạng Internet                      

  Giới thiệu qua thƣ điện tử                   

  Giới thiệu qua thiết bị mobile                

12) Mỗi khi gặp khó khăn trong việc tìm tin, Ông/ Bà thƣờng sử dụng sự trợ 

giúp nào ? 

  Nhờ sự giúp đỡ của đồng ghiệp 

  Nhờ sự giúp đỡ của CBTV 

  Điều chỉnh lại yêu cầu tìm 

  Đến thƣ viện khác 

13) Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá về mức độ trợ giúp của CBTV trong 

quá trình phục vụ:  

  Không nhận đƣợc sự trợ giúp của CBTV  

  Sẵn sàng giúp Ông/ Bà, song không trợ giúp đƣợc nhiều                     

  Có khả năng và sẵn sàng giúp khi Ông/ Bà đề nghị                         

  Có khả năng và luôn chủ động, sẵn sàng trợ giúp Ông/ Bà                   
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14) Theo Ông/ Bà, để đáp ứng nhu cầu của NDT tốt hơn, thƣ viện trƣờng có nên 

phối hợp với các cơ quan TTV  trong nƣớc và nƣớc ngoài trong việc cung cấp các 

SP&DV TTTV?  

  Không cần thiết    Bình thƣờng       Cần thiết          Rất cần thiết   

15) Khi sử dụng thƣ viện, Ông/ Bà có mong muốn đƣợc mở rộng khả năng nào?  

  Có phòng đọc chuyên ngành và trang thiết bị cần thiết           

  Có thể tổ chức các serminar, sinh hoạt khoa học  

  Có không gian để làm việc theo nhóm    

  Có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa  

  Có khu vực dành riêng để nghỉ giải lao (cafe, ăn nhanh…)  

16) Xin Ông/ Bàcho biết ý kiến của mình nếu thƣ viện tiến hành thu phí một số 

dịch vụ thông tin? 

TÊN DỊCH VỤ 

Ý KIẾN CỦA BẠN 

Không 

nên thu 

phí 

Có thể thu 

một phần 

Có thể thu 

đầy đủ 

Không 

có ý kiến 

Cung cấp thông tin theo yêu cầu     

Triển khai các khóa nâng cao kiến thức thông tin ở 

trình độ chuyên sâu 

    

Cho phép sử dụng phòng làm việc theo nhóm có 

trang thiết bị cần thiết… 

    

Tổ chức và vận hành các diễn đàn khoa học, seminar     

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa tại trụ sở TV     

Trƣờng hợp khác (Ghi cụ thể)………………     
 

17) Để thƣ viện đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin, phục vụ, giảng dạy, nghiên 

cứu và học tập của mình, theo Ông/ Bà cần phải cải tiến các khâu công việc nào? 

  TV thƣờng xuyên điều tra nhu cầu tin của NDT        

  Tăng cƣờng nguồn lực thông tin 

  Phát triển học liệu dạng số cung cấp qua mạng Internet 

  Tạo lập và cung cấp SP&DVTTTV mới, trực tuyến 

  Nâng cao trình độ CBTV 

  Tăng cƣờng đào tạo NDT 

  Nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng CNTT 

   Biện pháp khác (xin ghi cụ thể):..................................................................... 
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18) Nếu có thể, xin Ông/ Bà vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân: 

Họ và tên:.....................................................................................................  

Chức vụ:........................................................................................................ 

Đơn vị công tác:........................................................................................... 

Học hàm học vị của Ông/ Bà: 

  Giáo sƣ       Phó Giáo sƣ       Tiến sĩ       Thạc sĩ       Cử nhân 

19) Lĩnh vực Ông/ Bà đang giảng dạy, nghiên cứu, học tập:  

  Nhóm ngành khoa học Tự nhiên và kỹ thuật    

  Nhóm ngành khoa học Xã hội & Nhân văn           

  Nhóm ngành sƣ phạm   

 

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác của Ông/ Bà ! 
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Phụ lục 1.2.  PHIẾU THAM VẤN VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN 

TẠI THƢ VIỆN ĐẠI HỌC 

(Dành cho học viên cao học, sinh viên) 

 

Để tạo lập, phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện 

(SP&DVTTTV) chất lượng, thân thiện, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tin của 

người dùng tin (NDT) phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xin Anh/ 

Chị bớt chút thời gian và vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách điền phương 

án trả lời các câu hỏi dưới đây. 

Để điền dấu X vào ô vuông, các Anh/ Chị click đúp vào ô vuông muốn chọn tại 

cửa sổ check box và chọn checked, sau đó chọn OK. 

1) Anh/ Chị có thể sử dụng đƣợc ngoại ngữ nào để đọc tài liệu ? 

 Tiếng Anh       Tiếng Pháp    Tiếng Trung     

 Tiếng Đức            Tiếng Nga             Ngoại ngữ khác  

2) Trong quá trình học tập, nghiên cứu,Anh/ Chị có khai thác các 

SP&DVTTTV của TV  trƣờng ?  

 Hoàn toàn không     Thỉnh thoảng      

  Thƣờng xuyên     Rất thƣờng xuyên  

3) Anh/ Chị đã sử dụng các công cụ tìm kiếm thông tin nào trên Internet để 

phục vụ việc nghiên cứu, học tập ? 

  Yahoo.com           Google.com        

  Coccoc.com         Máy tìm tin khác  

4) Xin Anh/ Chị cho biết mức độ sử dụng và ý kiến đánh giá của mình về các 

SPTTTV của trƣờng ?  

TÊN SẢN PHẨM 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Không 

sử 

dụng 

Ít sử 

dụng 

Thƣờng 

xuyên 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Không 

tốt 

Bình 

thƣờng 
Tốt Rất tốt 

Thƣ mục         

CSDLTM quản lý tài liệu TV         

CSDL NTKHNS         

CSDL học liệu         

CSDL tài liệu nƣớc ngoài         

Cẩm nang, FAQ         

Tổng quan         

Website thƣ viện         
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5) Anh/ Chị cho biết các SPTTTV đƣợc TV trƣờng cung cấp có đáp ứng nhu 

cầu tin của mình không ? 

  Không đáp ứng       Đáp ứng một phần   

  Đáp ứng tốt            Đáp ứng rất tốt  

6) Anh/ Chị cho biết mức độ sử dụng và ý kiến đánh giá chất lƣợng các 

DVTTTV của TV trƣờng? 

TÊN DỊCH VỤ 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Không 

sử 

dụng 

Ít sử 

dụng 

Thƣờng 

xuyên 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Không 

tốt 

Bình 

thƣờng 
Tốt Rất tốt 

Cung cấp tài liệu          

Tra cứu thông tin          

Hỏi - Đáp thông tin          

Phổ biến thông tin hiện tại          

Phổ biến thông tin chọn lọc          

Hoạt động nhóm tại TV          

Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm         

Trao đổi thông tin trên mạng         

Quản lý nguồn tin KHNS         

Quản lý dữ liệu tham khảo          

Đào tạo năng lựcTT         

Tƣ vấn thông tin         

 

7) Xin Anh/ Chị cho biết ý kiến đánh giá về thời gian phục vụ của thƣ viện 

trƣờng có phù hợp với thờigian nghiên cứu, học tập? 

 Chƣa phù hợp        Bình thƣờng              Phù hợp            Rất phù hợp  

8) Xin Anh/ Chị cho biết ý kiến đánh giá về cơ sở vật chất kỹ thuật, trụ sở … 

của thƣ viện trƣờng?  

ĐỐI TƢỢNG KHẢO SÁT 

HIỆN TRẠNG MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Không 

có 
Có 

Không 

tốt 

Bình 

thƣờng 
Tốt Rất tốt 

Trụ sở thƣ viện       

Hệ thống mạng và thiết bị thông tin       

Hệ thống máy mƣợn trả tự động       

Trang thiết bị kỹ thuật khác       
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9) Theo Anh/ Chị, các trở ngại khi sử dụng các SPTTTV ở thƣ viện trƣờng là ?  

  Hạn chế về ngoại ngữ                        Chƣa biết thông tin về các SP đó   

  Chƣa biết khai thác, sử dụng             Nguyên nhân khác  

  Việc khai thác, sử dụng chƣa thuận tiện          

10) Theo Anh/ Chị, các SPTTTV mới cần đƣợc giới thiệu dƣới hình thức nào ?  

  Giới thiệu trên các tạp chí khoa học                  

  Giới thiệu trên các diễn đàn khoa học, hội nghị  

  Giới thiệu trên mạng Internet                      

  Giới thiệu qua thƣ điện tử                   

  Giới thiệu qua thiết bị mobile                

11) Mỗi khi gặp khó khăn trong việc tìm tin, Anh/ Chị thƣờng sử dụng sự trợ 

giúp nào ? 

  Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè 

  Nhờ sự giúp đỡ của CBTV 

  Điều chỉnh lại yêu cầu tìm 

  Đến thƣ viện khác 

12) Xin Anh/ Chị cho biết ý kiến đánh giá về mức độ trợ giúp của CBTV trong 

quá trình phục vụ?  

  Không nhận đƣợc sự trợ giúp của CBTV  

  Sẵn sàng giúp Anh/ Chị, song không trợ giúp đƣợc nhiều                     

  Có khả năng và sẵn sàng giúp khi Anh/ Chị đề nghị                         

  Có khả năng và luôn chủ động, sẵn sàng trợ giúp Anh/ Chị                   

13) Theo Anh/ Chị, để đáp ứng nhu cầu của NDT tốt hơn, thƣ viện trƣờng có 

nên phối hợp với các cơ quan TTTV  trong nƣớc và nƣớc ngoài trong việc cung cấp 

các SP&DVTTTV?  

  Không cần thiết      Bình thƣờng      Cần thiết          Rất cần thiết   
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14) Khi sử dụng thƣ viện, Anh/ Chị mong muốn đƣợc mở rộng khả năng nào?  

  Có phòng đọc chuyên ngành và trang thiết bị cần thiết       

  Có thể tham dự các serminar, sinh hoạt khoa học 

  Có không gian để làm việc theo nhóm    

  Có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa  

  Có khu vực dành riêng để nghỉ giải lao (cafe, ăn nhanh…)  

15) Xin Anh/ Chị cho biết ý kiến của mình nếu thƣ viện tiến hành thu phí một 

số dịch vụ thông tin? 

TÊN DỊCH VỤ 

Ý KIẾN CỦA BẠN 

Không 

nên thu 

phí 

Có thể 

thu một 

phần 

Có thể 

thu đầy 

đủ 

Không 

có ý 

kiến 

Cung cấp thông tin theo yêu cầu     

Mƣợn liên thƣ viện     

Triển khai các khóa nâng cao kiến thức thông tin ở 

trình độ chuyên sâu 

    

Cho phép sử dụng phòng làm việc theo nhóm có 

trang thiết bị cần thiết 

    

Tổ chức và vận hành các diễn đàn khoa học, seminar     

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa tại trụ sở TV     

Trƣờng hợp khác (Ghi cụ thể)………………………     

 

16) Để thƣ viện đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin, phục vụ nghiên cứu và học 

tập của mình, theo Anh/Chị cần phải cải tiến các khâu công việc nào? 

  TV phối hợp với giảng viên để cung cấp đầy đủ học liệu 

  Tăng cƣờng nguồn lực thông tin 

  Phát triển học liệu dạng số cung cấp qua mạng Internet 

 TV thƣờng xuyên điều tra nhu cầu tin của NDT, tạo lập và cung cấp 

SP&DVTTTV mới, trực tuyến 

  Nâng cao trình độ CBTV 



 187 

 

  Tăng cƣờng đào tạo NDT 

  Nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT 

  Biện pháp khác (xin ghi cụ thể):...................................................................... 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

17) Nếu có thể, xin Anh/ Chị vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân: 

Họ và tên:..................................................................................................... 

Hiện đang là: 

 HV năm thứ 1       HV năm thứ 2                  

 SV năm thứ 1,2      SV năm thứ 3    SV năm thứ 4  SV năm thứ 5         

18) Lĩnh vực Anh/ Chị đang nghiên cứu, học tập:  

 Nhóm ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật    

 Nhóm ngành khoa học xã hội & nhân văn           

 Nhóm ngành sƣ phạm   

 

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác của Anh/ Chị ! 
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Phụ lục 1.3.  PHIẾU THAM VẤN VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 

THÔNG TIN - THƢ VIỆN 

(Dành cho Lãnh đạo, quản lý trường đại học) 

 

         Để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thông tin của cán bộ lãnh đạo, quản 

lý bằng những sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện (SP&DVTTTV) chất lượng, 

thân thiện, xin đồng chí bớt chút thời gian và vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng 

cách điền phương án trả lời các câu hỏi dưới đây. Những ý kiến quý giá của đồng chí 

là cơ sở quan trọng để đổi mới và phát huy hiệu quả hoạt động TTTV, phục vụ tốt 

nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

        Để điền dấu X vào ô vuông, Đồng chí click đúp vào ô vuông muốn chọn 

tại cửa sổ check box và chọn checked, sau đó chọn OK. 

1) Đồng chí đã/đang làm việc tại cƣơng vị: 

 Lãnh đạo trƣờng đại học  Lãnh đạo Khoa đào tạo   Lãnh đạo Phòng, Ban 

2) Học hàm, Học vị khoa học hiện nay của Đồng chí: 

  GS.TS      PGS.TS           TS    Khác 

 

3) Mức độ khai thác thông tin phục vụ cho công tác quản lý của đồng chí? 

NỘI DUNG KHẢO SÁT 

MỨC ĐỘ KHAI THÁC 

Chƣa 

khai 

thác 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Trang chủ của trƣờng      

Trang chủ của Bộ/Cơ quan chủ quản của trƣờng      

Trang chủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo     

Trang chủ của Bộ KH&CN     

Mạng VISTA     

Trang Web của một số trƣờng đại học nƣớc ngoài     

Truy cập các CSDL về NTKHNS của quốc gia     

Truy cập các CSDL trực tuyến ngƣớc ngoài     

Các hệ thống/mạng thông tin khác. Cụ thể:      
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4) Mức độ sử dụng thông tin phục vụ cho công tác quản lý của đồng chí ? 

TÊN SẢN PHẨM 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG 

Không 

sử dụng 

Ít sử 

dụng 

Thƣờng 

xuyên 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

CSDL văn bản quy phạm pháp luật      

Danh mục các nhiệm vụ khoa học của trƣờng     

CSDL về nguồn tin KHNS của trƣờng     

CSDL về nguồn tin KHNS của quốc gia     

Danh sách chuyên gia/các nhà khoa học hàng đầu 

trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu của trƣờng 

    

Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo của 

các trƣờng đại học khác có quan hệ hợp tác với 

trƣờng  

    

Danh mục các tổ chức, cá nhân tài trợ cho hoạt 

động nghiên cứu, đào tạo ở trong và ngoài nƣớc 

    

Danh mục các công trình khoa học đƣợc công bố 

và đăng trên các tạp chí khoa học uy tin quốc tế 

    

Danh mục thống kê các số liệu phản ánh việc ứng 

dụng các kết quả khoa học của cá nhân, tập thể 

thuộc trƣờng 

    

Danh mục chỉ số tác động (IF) phản ánh đánh giá 

công bố khoa học của cá nhân, tập thể thuộc trƣờng 

    

Tổng quan, tổng luận     

Loại khác:     
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5) Để thƣ viện (TV) hoạt động có hiệu quả, theo đồng chí cần quan tâm đến các nội 

dung ? 

NỘI DUNG 

MỨC ĐỘ QUAN TÂM 

Không 

quan 

trọng 

Bình 

thƣờng 

Quan 

trọng 

Rất 

quan 

trọng 

Vị trí và thiết kế trụ sở phù hợp với yêu cầu của 

hoạt động TTTV  

    

Cơ sở hạ tầng thông tin của nhà trƣờng     

Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của TV     

Chính sách đồng bộ cho việc giao nộp, lƣu giữ, 

quản lý và khai thác nguồn tin khoa họcnội sinh 

trƣờng đại học 

    

Chính sách đầu tƣ, phát triển nguồn thông tin khoa 

học, đặc biệt là nguồn tin trực tuyến 

    

Cơ chế, chính sách đồng bộ thúc đẩy công tác xuất 

bản giáo trình, tài liệu tham khảo 

    

Môi trƣờng pháp lý duy trì mối quan hệ hài hòa (về 

trách nhiệm và quyền lợi) giữa Ngƣời tạo lập nội 

dung thông tin - Ngƣời quản lý thông tin (TV) - 

Ngƣời sử dụng thông tin  

    

Cơ chế, chính sách về hợp tác, liên kết hệ thống 

SP&DVTTTV của trƣờng với các trƣờng đại học 

và hệ thống thông tin Quốc gia, Quốc tế 

    

Đội ngũ cán bộ TV có khả năng hoạt động chuyên 

nghiệp và đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng thƣờng xuyên  

    

Cơ chế, chính sách đồng bộ cho việc phối hợp giữa 

cán bộ TV với đội ngũ giảng viên và các phòng 

ban chức năng để triển khai các loại DVTTTV 

phục vụ nghiên cứu, đào tạo 

    

Cơ chế, chính sách để TV phát triển các loại hình 

SP&DVTTTV phục vụ lãnh đạo, quản lý 

    

Chiến lƣợc dài hạn cho việc nâng cao năng lực 

hoạt động và phát triển TVĐH 

    

Khác     
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6) Theo quan điểm của đồng chí, để phát triển hệ thống SP&DVTTTV chất 

lƣợng, thƣ viện cần tập trung giải quyết các nhiệm vụ nào? 

 

NHIỆM VỤ 

MỨC ĐỘ QUAN TÂM 

Không 

quan 

trọng 

Bình 

thƣờng 

Quan 

trọng 

Rất quan 

trọng 

Thực hiện đầy đủ các nội dung trong công tác tổ 

chức thu thập, quản lý và khai thác nguồn tin nội 

sinh trƣờng đại học 

    

Nghiên cứu, áp dụng các loại CSDL thƣ mục và 

toàn văn có khả năng đáp ứng nhu cầu về thống kê 

khoa học 

    

Phát triển các loại hình DVTTTV, nhất là các dịch 

vụ trao đổi thông tin, truyền dữ liệu đến ngƣời dùng 

tin trực tiếp trên hệ thống mạng thông tin của trƣờng 

    

Xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho TV 

trƣờng liên kết tạo lập và cung cấp các 

SP&DVTTTV với các thƣ viện và cơ quan thông tin 

khác 

    

Nhiệm vụ khác. Cụ thể: …………………………...     

7) Đồng chí vui lòng cho biết một số gợi ý của mình để thƣ viện có thể tạo lập 

đƣợc nhiều SP&DV TTTV thân thiện và chất lƣợng (Xin ghi càng chi tiết càng tốt) 

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Nếu có thể, xin Đồng chí vui lòng cho biết thông tin về cá nhân để phục vụ 

trong nghiên cứu: 

Họ và tên:..................................................................................................... 

Chức vụ:....................................................................................................... 

Đơn vị công tác:.......................................................................................... 

 Mọi thông tin khác, Đồng chí có thể chuyển về địa chỉ:  vuduyhieptvdhv@gmail.com 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác của Đồng chí! 

mailto:vuduyhieptvdhv@gmail.com
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Phụ lục 1.4.   PHIẾU THAM VẤN VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG 

TIN TẠI THƢ VIỆN ĐẠI HỌC 

(Dành cho cán bộ thông tin - thư viện chuyên nghiệp) 

 

Để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tin của người dùng tin (NDT) bằng 

những sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện (SP&DVTTTV) do thư viện cung cấp, 

xin Anh/Chị bớt chút thời gian và vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách điền 

phương án trả lời các câu hỏi dưới đây. Những ý kiến quý giá của Anh/ Chị là cơ sở 

quan trọng để phát triển các SP&DVTTTV mới, chất lượng và thân thiện.  

Để điền dấu X vào ô vuông, các Anh/ Chị click đúp vào ô vuông muốn chọn 

tại cửa sổ check box và chọn checked, sau đó chọn OK. 

1) Xin Anh/ Chị cho biết nhiệm vụ chuyên môn hiện nay đang đảm nhiệm:        

   Quản lý TV             Bổ sung - trao đổi      Xử lý tài liệu   

    Phục vụ NDT           Tin học               Quản lý kho      

   Tổ chức dịch vụ TT TV       Thông tin - Thƣ mục    Hành chính           

2)Anh/Chị thƣờng sử dụng các công cụ tìm kiếm thông tin nào trên Internet để 

hỗ trợ  công việc?     

   Yahoo.com       Google.com      Coccoc.com    Máy tìm tin khác  

3) Anh/ Chị cho biết mức độ truy cập và khai thác Internet để hỗ trợ công việc? 

TÊN DỊCH VỤ 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG 

Không 

sử dụng 

Ít sử 

dụng 

Thƣờng 

xuyên 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Thƣ điện tử     

Tạo danh mục các trang web      

Facebook hoặc Twitter     

Tham gia diễn đàn trên mạng     

4) Anh/ Chị đã khai thác hoặc hƣớng dẫn ngƣời dùng tin khai thác, sử dụng? 

  Thƣ mục Quốc gia Việt Nam        

  Thƣ mục địa chí của Tỉnh/Thành phố     

  CSDL do TV/Cơ quan mình xây dựng                                      

  CSDL do các TV/ Cơ quan thông tin khác trong nƣớc xây dựng                 

  CSDL đƣợc mua từ nƣớc ngoài (ProQuest, Elsevier, ScienceDirect…)             
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5) Anh/ Chị có hỗ trợ, hƣớng dẫn ngƣời dùng tin truy cập và khai thác thông tin 

trên Internet không? 

  Chƣa hƣớng dẫn     Thỉnh thoảng      Thƣờng xuyên      Rất thƣờng xuyên    

6) Anh/Chị cho biết ý kiến của mình về mức độ NDT sử dụng các SPTTTV của 

thƣ viện?  

TÊN SẢN PHẨM 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG 

Không 

sử dụng 

Ít sử 

dụng 

Thƣờng 

xuyên 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Thƣ mục     

CSDL thƣ mục quản lý tài liệu TV     

CSDL NTKHNS     

CSDL học liệu     

CSDL tài liệu nƣớc ngoài     

Cẩm nang, FAQ     

Tổng quan     

Website thƣ viện     

7) Xin Anh/Chị cho biết ý kiến của mình về mức độ NDT sử dụng các 

DVTTTV của thƣ viện? 

TÊN DỊCH VỤ 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG 

Không 

sử dụng 

Ít sử 

dụng 

Thƣờng 

Xuyên 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Cung cấp tài liệu      

Tra cứu thông tin      

Hỏi - Đáp thông tin      

Phổ biến thông tin hiện tại      

Phổ biến thông tin chọn lọc      

Hoạt động nhóm tại TV      

Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm     

Trao đổi thông tin trên mạng     

Quản lý nguồn tin KHNS     

Quản lý dữ liệu tham khảo      

Đào tạo năng lực TT     

Tƣ vấn thông tin     
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8) Xin Anh/Chị cho biết ý kiến về thời gian phục vụ ngƣời dùng tin của thƣ viện 

trƣờng ? 

 Chƣa phù hợp   Bình thƣờng  Phù hợp  Rất phù hợp 

9) Đánh giá của Anh/Chị về cơ sở vật chất kỹ thuật, trụ sở của thƣ viện trƣờng 

đối với việc phục vụ ngƣời dùng tin? 

ĐỐI TƢỢNG KHẢO SÁT 

HIỆN TRẠNG MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Không 

có 
Có 

Không 

tốt 

Bình 

thƣờng 
Tốt Rất tốt 

Trụ sở thƣ viện       

Hệ thống mạng và thiết bị thông tin       

Hệ thống máy tính tra cứu       

Trang thiết bị kỹ thuật khác       

10) Theo Anh/Chị ngƣời dùng tin cần đƣợc cơ quan TTTV giúp đỡ những vấn 

đề nào?  

  Chỉ dẫn cho NDT nơi lƣu giữ các tài liệu mà họ cần  

  Lập danh sách các tài liệu phù hợp với nhu cầu của NDT  

  Cung cấp cho NDT tài liệu gốc (dạng in hoặc số)  

  Cung cấp địa chỉ trên mạng có nhiều tài liệu phù hợp với nhu cầu của NDT

  Trợ giúp NDT xác định chính xác nhu cầu tin  

  Các trợ giúp khác 

11) Ngƣời dùng tin có yêu cầu thƣ viện của Anh/ Chị liên hệ mƣợn, hay sao 

chụp tài liệu của các cơ quan TTTV khác không? 

  Không          Thỉnh thoảng         Thƣờng xuyên            Rất 

thƣờng xuyên   

12) Theo Anh/ Chị, thƣ viện của mình có cần phải hợp tác chặt chẽ lâu dài với 

một số cơ quan TTTV khác trong hoạt động đáp ứng nhu cầu tin của ngƣời dùng tin 

hay không? 

  Không cầnbb  Bình thƣờng         Cần thiết           Rất cần thiết  
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13) Theo Anh/ Chị, cần phải có biện pháp gì để duy trì và phát triển sự hợp tác, 

liên kết với các cơ quan TTTV khác? 

  Có chính sách chung của Nhà nƣớc buộc các TV phải thực hiện  

  Hình thành cơ chế liên kết giữa các TVĐH và có sự điều phối của Liên    

hiệp TVĐH  

  Hình thành nhóm TV theo vùng lãnh thổ và thực hiện chính sách liên kết    

phù hợp   

 Hình thành nhóm TV theo lĩnh vực/ phạm vi ngành khoa học và thực hiện 

chính sách liên kết phù hợp                                                  

   Sự liên kết hoàn toàn dƣa trên quan hệ thị trƣờng   

14) Theo Anh/ Chị, các yếu tố nào tác động đến chất lƣợng, hiệu quả các 

SP&DVTTTV ? 

YẾU TỐ TÁC ĐỘNG 

MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG 

Không 

rõ ràng 

Bình 

thƣờng 
Cao Rất cao 

Môi trƣờng pháp lý và cơ chế chính sách     

Nắm vững nhu cầu tin của NDT     

Trình độ chuyên môn của cán bộ thƣ viện     

Trình độ về kiến thức thông tin của NDT     

Trình độ ứng dụng CNTT tại thƣ viện     

Mối liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa cán bộ TV với 

đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu 

    

Chính sách chia sẻ nguồn lực giữa các TVĐH với 

nhau và với các cơ quan TTTV khác 

    

Sự gia tăng về nguồn tài chính của thƣ viện     

Cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị của TV tốt     

Nguyên nhân khác. Cụ thể ……………………….     

15) Theo Anh/ Chị, hình thức đào tạo bồi dƣỡng nào thích hợp để nâng cao 

trình độ, kỹ năng cho cán bộ thƣ viện chuyên nghiệp? 

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 

MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Hiệu quả 

thấp 

Bình 

thƣờng 

Hiệu quả 

cao 

Hiệu quả 

rất cao 

Các khóa đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ TTTV     

Nghiên cứu các tài liệu nghiệp vụ, tạp chí TTTV     

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học về TTTV     

Tham quan, học tâp kinh nghiệm các mô hình thƣ 

viện tiên tiến trong nƣớc và nƣớc ngoài 

    

 Hoạt động khác. Cụ thể: ………………………….     
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16) Theo Anh/ Chị cần có biện pháp gì để hoàn thiện hệ thống SP&DVTTTV 

nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tin của NDT (xin ghi chi tiết càng tốt) 

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

17) Xin Anh/ Chị vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân, để phục vụ 

trong nghiên cứu: 

Họ và tên:……………………………………………………………………….……… 

Chức vụ:……………………………………………………………….…….……….... 

Đơn vị công tác:…………………………………………………….……….……….... 

Anh/Chị công tác trong Ngành thông tin thƣ viện đƣợc bao lâu? 

   Dƣới 5 năm          Từ 10 đến dƣới 20 năm    

   Dƣới 30 năm         Trên 30 năm        

Hiện tại, TV của Anh/Chị là cơ quan trực thuộc đơn vị/ bộ phận nào? 

  Trƣờng ĐH          Học viện    Phòng/Ban/Tổ chức của trƣờng ĐH 

Anh/Chị đƣợc đƣợc đào tạo chuyên ngành nào? 

   Chuyên ngành TTTV     Chuyên ngành ngoại ngữ      

   Công nghệ thông tin     Chuyên ngành khác   

Trình độ học vấn của Anh/Chị?    

   Tiến sĩ             Thạc sĩ       Đại học          Khác 

Ngạch bậc chuyên môn của Anh/Chị? 

  TV viên chính       TV viên   Chuyên viên       Kỹ thuật viên   

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác của Anh/ Chị ! 
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Phụ lục 1.5. PHIẾU ĐIỀU TRA CƠ QUAN THƢ VIỆN ĐẠI HỌC 

        Để có các số liệu cần thiết, phục vụ việc nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất 

lƣợng các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thƣ viện (SP&DVTTTV) có tại các TVĐH, nhằm 

đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tin của ngƣời dùng tin (NDT). Xin Anh/Chị bớt chút thời 

gian vui lòng cung cấp thông tin trả lời câu hỏi và đánh dấu (X) vào những đáp án phù hợp. 

Để điền dấu X vào ô vuông, các Anh/Chị click đúp vào ô vuông muốn chọn tại cửa sổ check 

box chọn checked, sau đó chọn OK. 

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của Anh/Chị. 

I. Thông tin chung về thƣ viện/trung tâm thông tin - thƣ viện        

1.Tên thƣ viện đại học:                                                      

2. Điện thoại cơ quan:   

3. Website/Cổng thông tin: 

5. Giám đốc/Phụ trách thƣ viện:                                      Điện thoại: 

6. Phó Giám đốc:                                                             Điện thoại: 

7. Tổng số CB, GV trong trƣờng:                                   Tổng số HSSV, HV, NCS: 

8. Cơ chế hoạt động của trƣờng đại học (đơn vị chủ quản của thƣ viện): 

   - Là đơn vị sự nghiệp có thu đã thực hiện tự chủ                     

   - Là đơn vị sự nghiệp có thu đã thực hiện tự chủ một phần    

   - Là trƣờng bán công                                                                

   - Là trƣờng dân lập                                                                   

9. Thực trạng phân cấp quản lý của thƣ viện    

   - Là một đơn vị độc lập trực thuộc Ban giám hiệu                  

   - Là một bộ phận trực thuộc phòng (nêu rõ tên phòng): 

 

II. Thông tin về cơ sở vật chất, tổ chức và hoạt động  

1. Trụ sở của thư viện 

-   Diện tích sử dụng: 

    Dƣới 2.000 m
2 

            Từ 2.000 m
2
 - 4.000 m

2       
    Trên 4.000 m

2              
 

 + Diện tích dành cho bạn đọc: 

    Dƣới 1.000 chỗ ngồi   Từ 1.000 - 2.000 chỗ ngồi   Trên 2.000 chỗ ngồi  

-  Địa điểm bố trí thƣ viện: 
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   +Trụ sở độc lập:               + Chung tòa nhà với (các) đơn vị trong trƣờng:    

2. Trang thiết bị và phần mềm 

- Số lƣợng máy tính của thƣ viện:  Máy trạm:                    Máy chủ: 

-  Tên phần mềm thƣ viện đang sử dụng ( xin vui lòng ghi rõ):  

+ Phần mềm quản trị thƣ viện điện tử:  

+ Phần mềm quản trị thƣ viện số: 

+ Phần mềm tìm kiếm tập trung: 

- Thiết bị số hóa (Scaner)  

- Thƣ viện đã có:   Hệ thống mƣợn trả tự động        Hệ thống trả sách 24/7  
 

3. Cơ cấu tổ chức của thư viện  

- Thƣ viện có bao nhiêu phòng/tổ chuyên môn:         

- Nêu tên các phòng/tổ chuyên môn: 

4. Hiện trạng đội ngũ cán bộ của thư viện  

Cán bộ thƣ viện Số lƣợng (ngƣời) Nam Nữ 

Tổng số cán bộ    

- Tiến sĩ    

- Thạc sĩ TT-TV    

- Đại học     

- Cao đẳng    

- Trung cấp    

Chuyên môn được đào tạo    

- TT-TV    

- CNTT    

- Ngoại ngữ    

- Chuyên ngành khác    

III. Nguồn lực thông tin của thƣ viện   

1. Tài liệu truyền thống: 

      - Tổng số tên sách :                                              - Tổng số bản sách:        

Trong đó:   + Sách tiếng Việt :                                  + Sách ngoại văn:               

     - Loại hình tài liệu  :  

+ Sách giáo trình:+ Sách tham khảo : 
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     + Số loại báo, tạp chí (tên):                                 + Luận văn thạc sĩ: 

                                                                                  + Luận án tiến sĩ:      

2. Tài liệu điện tử/tài liệu số:  

- Tổng số tên tài liệu:                                     - Tổng số biểu ghi: 

Trong đó: 

+ Sách điện tử (Biểu ghi):                                        + Tạp chí điện tử (Biểu ghi): 

+ Bài giảng điện tử (Biểu ghi):                                + Tài liệu do TV số hóa: 

+ CSDL nguồn tin khoa học nội sinh (Biểu ghi):                                  

 

V. Thƣ viện có triển khai dịch vụ cho mƣợn liên thƣ viện không? 

- Có:        - Không:    

- Nếu có thƣ viện đã liên kết với thƣ viện nào? 

   + Thƣ viện công cộng trong khu vực             

   + Các thƣ viện đại học  trong khu vực   

+ Các thƣ viện khác                                       

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Địa chỉ liên hệ: Vũ Duy Hiệp. Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Nguyễn Thúc Hào 

Trƣờng Đại học Vinh - 182 Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An 

Điện thoại: 0917114328  -  E-mail: vuduyhieptvdhv@gmail.com 
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PHỤ LỤC 2 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 
 

Phụ lục 2.1.  DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN THÔNG TIN - THƢ VIỆN ĐẠI HỌC  

ĐƢỢC KHẢO SÁT 

TT Tên thƣ viện đại học Nhóm trƣờng Website củaThƣviện 

1. 1 Trung tâm TTTV ĐHQG HàNội ĐHQG www.lic.vnu.edu.vn 

2. 2 TV Trung tâm ĐHQG TP. HCM ĐHQG www.vnulib.edu.vn 

3. 3 Trung tâm học liệu ĐH Thái Nguyên Đại học Vùng www.lrc.tnu.edu.vn 

4. 4 Trung tâm Học liệu ĐH Huế Đại học Vùng www.lrc-hueuni.edu.vn 

5. 5 Trung tâm Học liệu ĐH Đà Nẵng Đại học Vùng www.lirc.udn.vn 

6. 6 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ Đại học Vùng www.lrc.ctu.edu.vn/ 

7. 7 Trung tâm TTTV Nguyễn Thúc Hào  ĐH Vinh Đại học  
www.trungtamtttvnth.vin

huni.edu.vn/ 

8. 8 TVĐH Nha Trang Đại học  www.thuvien.ntu.edu.vn/ 

9. 9 TVĐH Trà Vinh Đại học  http://lib.tvu.edu.vn 

10. 1 TVĐH Giao thông vận tải TP. HCM  Đại học  
WWW.hcmu 

trans.edu.vn 

11. 1 TV Tạ Quang Bửu - ĐH Bách Khoa Hà Nội Đại học  http://library.hust.edu.vn/ 

12. 1 TVĐH Sƣ phạm Kỹ thuật TP. HCM  Đại học  http://lib.agu.edu.vn 

13. 1 
Trung tâm TTTV Lƣơng Định  Của - 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
Học viện 

http://infolib.vnua.edu.vn

/ 

14. 1 TV Học viện CN Bƣu chính Viễn thông Học viện http://ilc.ptit.edu.vn 

15. 1 TVĐH Công nghiệp Hà Nội Đại học  https://www.haui.edu.vn/ 

16. 1 TVĐH Lao động - Xã hội Đại học  www.ulsa.edu.vn 

17. 1 TVĐH Luật Hà Nội Đại học  http://lib.hlu.edu.vn/ 

18. 1 TVĐH Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh Đại học  Lib.hcmup.edu.vn 

http://www.lrc-hueuni.edu.vn/
http://www.lirc.udn.vn/
http://lib.tvu.edu.vn/
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Phụ lục 2.2. THỐNG KÊ TỔNG QUÁT SỐ PHIẾU KHẢO SÁT TẠI CÁC 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TT Tên trƣờng đại học 
Số phiếu 

phát ra 

Số phiếu 

thu về 
Tỷ lệ % 

1 Đại học Quốc gia Hà Nội 75 66 88 

2 Đại học Quốc gia TP. HCM 75 63 84 

3 Đại học Thái Nguyên 75 62 83 

4 Đại học Huế 75 63 84 

5 Đại học Đà Nẵng 75 61 81 

6 Đại học Cần Thơ 75 61 81 

7 Trƣờng Đại học Vinh 75 75 100 

8 Đại học Nha Trang 75 62 83 

9 Đại học Trà Vinh 75 50 67 

10 Trƣờng Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM  75 60 80 

11 Đại học Bách Khoa Hà Nội 75 62 83 

12 Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật TP. HCM 75 67 89 

13 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 75 62 83 

14 Học viện CN Bƣu chính Viễn thông 75 60 80 

15 Trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội 75 63 84 

16 Trƣờng Đại học Lao động - Xã hội 75 61 81 

17 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội 75 60 80 

18 Trƣờng Đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh 75 62 83 

Tổng: 1.350 1.120 83 
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Phụ lục 2.3. THỐNG KÊ SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 

(Phiếu dành cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, nghiên cứu sinh)  

Tổng số phiếu phát ra: 360; số phiếu thu vào: 275 (76%) 

TT Câu hỏi Phƣơng án trả lời 
Số ngƣời lựa 

chọn 
Tỷ lệ % 

1 

 

Ông/ Bà có thể sử 

dụng được ngoại 

ngữ nào để đọc tài 

liệu? 

 (252) 

Anh 181 72 

Pháp 40 16 

Đức 20 8 

Nga 33 13 

Trung quốc 25 10 

Ngoại ngữ khác 16 6 

2 

Ông/ Bà có thường 

xuyên khai thác các 

SP&DVTTTV của 

thư viện trường ? 

(275) 

Hoàn toàn không 19 7 

Thỉnh thoảng 62 23 

Thƣờng xuyên 143 52 

Rất thƣờng xuyên 51 
19 

3 

Ông/ Bà đã sử dụng 

các công cụ tìm 

kiếm thông tin nào 

trên Internet để 

phục vụ việc nghiên 

cứu, giảng dạy ? 

(265) 

Yahoo.com 95 36 

Google.com 161 61 

Coccoc.com 127 48 

Máy tìm tin khác 30 11 

4 

Ông /Bà thường sử 

dụng các nguồn tin 

khoa học nào để 

phục vụ NCĐT? 

(215) 

SpingerLink 47 22 

SciencceDirect 84 39 

Proquest Central 90 42 

ISIKNOWLEDGE 79 37 

Nguồn tin khác 34 16 

5 

Ông/Bà cho biết 

các SPTTTV của 

trường có đáp ứng 

được nhu cầu tin? 

(256) 

Không đáp ứng 22 9 

Đáp ứng một phần 143 56 

Đáp ứng tốt 77 30 

Đáp ứng rất tốt 14 5 

6 
Đánh giá về thời 

gian phục vụ của 

Chƣa phù hợp 12 5 

Bình thƣờng 113 44 
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TT Câu hỏi Phƣơng án trả lời 
Số ngƣời lựa 

chọn 
Tỷ lệ % 

TV trường có phù 

hợp hay không? 

(256) 

Phù hợp 95 37 

Rất phù hợp 36 14 

7 

Theo Ông/Bà, 

những trở ngại khi 

sử dụng các 

SPTTTV của trường 

là ? (209) 

Hạn chế về ngoại ngữ 58 28 

Chƣa biết thông tin về SP 52 25 

Chƣa biết khai thác, sử dụng 56 27 

Khai thác, sử dụng chƣa  

thuận tiện 
125 60 

Nguyên nhân khác 63 30 

8 

Theo Ông/Bà, các 

SPTTTV mới cần 

được giới thiệu 

dưới hình thức 

nào? (220) 

Trên các tạp chí khoa học 33 15 

Trên các diễn đàn khoa học 92 42 

Trên mạng Internet 176 80 

Qua E-mail 191 87 

Qua thiết bị mobile 99 45 

9 

Mỗi khi gặp khó 

khăn trong việc tìm 

tin…  Ông/ Bà 

thường: (169) 

Nhờ sự giúp đỡ của đồng 

ghiệp 
110 65 

Nhờ sự giúp đỡ của CBTV 34 20 

Điều chỉnh lại yêu cầu tìm 17 10 

Đến TV khác 46 27 

10 

Xin Ông/ Bà cho 

biết ý kiến đánh giá 

về mức độ trợ giúp 

của CBTV (225) 

Không nhận đƣợc sự trợ giúp 52 23 

Sẵn sàng giúp, nhƣng không 

trợ giúp đƣợc nhiều 
83 37 

Có khả năng và sẵn sàng giúp 

khi đƣợc đề nghị 
63 28 

Có khả năng và luôn chủ động 

trợ giúp 
27 12 

11 

Theo Ông/ Bà, để 

đáp ứng tốt nhu cầu 

NDT, thư viện có 

cần phối hợp với 

các thư viện khác ? 

(256) 

Không cần thiết 11 4 

Bình thƣờng 53 21 

Cần thiết 144 56 

Rất cần thiết 48 19 

12 

Khi sử dụng thư 

viện, Ông/ Bà có 

mong muốn được 

mở rộng khả năng 

Có thể triển khai các diễn đàn 

khoa học 
176 80 

Có thể tham gia các HN, HT, 

Seminar… 
121 55 
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TT Câu hỏi Phƣơng án trả lời 
Số ngƣời lựa 

chọn 
Tỷ lệ % 

nào? (220) Có không gian để làm việc 

 theo nhóm 
143 65 

Có thể triển khai các hoạt 

động ngoại khóa 
138 63 

Có khu vực dành riêng để nghỉ 

giải lao 
154 70 

13 

Để TV đáp ứng 

tốt nhu cầu, phục 

vụ, giảng dạy, 

nghiên cứu và học 

tập của mình, theo 

Ông/ Bà cần phải 

cải tiến các khâu 

công việc nào? 

(256)  

TV thƣờng xuyên điều tra nhu 

cầu tin của NDT 
231 90 

Tăng cƣờng nguồn lực 

 thông tin 
149 58 

Phát triển học liệu dạng số 

cung cấp qua mạng 
148 58 

Đẩy mạnh việc hợp tác, chia 

sẻ giữa các TV 
146 57 

Tạo lập và cung cấp 

SP&DVTTTV mới 
132 52 

Nâng cao chất lƣợng 

SP&DVTTTV 
170 66 

Nâng cao trình độ CBTV 231 90 

Tăng cƣờng đào tạo NDT 235 92 

Nâng cấp CSVC, HT CNTT 242 95 

14 

Thông tin về ngƣời 

đƣợc hỏi 

(275) 

GS.TS 1 0.4 

PGS.TS 170 62 

TS 92 33 

ThS 12 4 

Khác   

15 

Thông tin về ngƣời 

đƣợc hỏi 

(250) 

Nhóm ngành KHTN&KT 162 65 

Nhóm ngành KHXH&NV 78 31 

Nhóm ngành sƣ phạm 45 18 
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Phụ lục 2.4. THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT  PHIẾU THAM VẤN 

DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ SINH VIÊN 

Tổng số phiếu phát ra: 720; số phiếu thu vào: 586 (81%) 

TT Câu hỏi Phƣơng án trả lời 
Số ngƣời lựa 

chọn 
Tỷ lệ % 

1 

Anh/chị  có thể sử dụng 

được ngoại ngữ nào để 

đọc tài liệu? 

 (552) 

Anh 481 87 

Pháp 40 7 

Đức 20 4 

Nga 33 6 

Trung quốc 65 12 

Ngoại ngữ khác 16 3 

2 

Anh/chị  có thường 

xuyên khai thác các 

SP&DVTTT 

của thư viện trường ? 

(586) 

Hoàn toàn không 29 5 

Thỉnh thoảng 82 14 

Thƣờng xuyên 403 69 

Rất thƣờng xuyên 72 12 

3 

Anh/chị  đã sử dụng 

các công cụ tìm kiếm 

thông tin nào trên 

Internet để phục vụ 

việc nghiên cứu, giảng 

dạy ? (525) 

Yahoo.com 195 37 

Google.com 361 69 

Coccoc.com 227 43 

Máy tìm tin khác 50 10 

4 

Anh/chị  cho biết các 

SPTTTV của trường có 

đáp ứng được nhu cầu 

tin? (557) 

Không đáp ứng 62 11 

Đáp ứng một phần 283 51 

Đáp ứng tốt 127 23 

Đáp ứng rất tốt 85 15 

5 

Đánh giá về thời gian 

phục vụ của TV trường 

có phù hợp hay không? 

(557) 

Chƣa phù hợp 58 10 

Bình thƣờng 181 32 

Phù hợp 251 45 

Rất phù hợp 67 12 

6 

Theo Anh/chị, các trở 

ngại khi sử dụng các 

SPTTTV của trường 

là? (550) 

Hạn chế về ngoại ngữ 155 28 

Chƣa biết thông tin về SP 253 46 

Chƣa biết khai thác, sử dụng 154 28 

Khai thác, sử dụng chƣa  122 22 
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TT Câu hỏi Phƣơng án trả lời 
Số ngƣời lựa 

chọn 
Tỷ lệ % 

thuận tiện 

Nguyên nhân khác 61 11 

7 

 

Theo Anh/chị , các 

SPTTTV mới cần được 

giới thiệu dưới hình 

thức nào? (572) 

Trên các tạp chí khoa học 83 15 

Trên các diễn đàn khoa học 192 34 

Trên mạng Internet 376 66 

Qua E-mail 391 68 

Qua thiết bị mobile 499 87 

8 

Mỗi khi gặp khó 

khăntrong việc tìm tin, 

Anh/chị  thường: (553) 

Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè 203 37 

Nhờ sự giúp đỡ của CBTV 225 41 

Điều chỉnh lại yêu cầu tìm 89 16 

Đến thƣ viện  khác 85 15 

9 

Xin Anh/chị  cho biết ý 

kiến đánh giá  mức độ 

trợ giúp của CBTV? 

(525) 

Không nhận đƣợc sự trợ giúp 78 15 

Sẵn sàng giúp, nhƣng không 

trợ giúp đƣợc nhiều 
102 19 

Có khả năng và sẵn sàng giúp 

khi đƣợc đề nghị 
280 53 

Có khả năng và luôn chủ động 

trợ giúp 
65 12 

10 

Theo Anh/chị, để đáp 

ứng tốt nhu cầu NDT, 

thư viện có cần phối 

hợp với các thư viện 

khác không? (557) 

Không cần thiết 11 2 

Bình thƣờng 91 16 

Cần thiết 330 59 

Rất cần thiết 125 22 

11 

Khi sử dụng thư viện, 

Anh/chị  có mong 

muốn được mở rộng 

khả năng nào? (520) 

Có thể triển khai các diễn đàn 

khoa học 
250 48 

Có thể tham gia các HN, HT, 

Seminar… 
380 73 

Có không gian để làm việc theo 

nhóm 
452 87 

Có thể triển khai các hoạt động 

ngoại khóa 
480 92 

Có khu vực dành riêng để nghỉ 

giải lao 
468 90 

 Để TV đáp ứngtốt nhu TV thƣờng xuyên điều tra nhu 405 73 
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TT Câu hỏi Phƣơng án trả lời 
Số ngƣời lựa 

chọn 
Tỷ lệ % 

cầu, phục vụ nghiên 

cứu và học tập của 

mình, theo Anh/chị  

cần phải cải tiến các 

khâu công việc nào? 

(557) 

cầu tin của NDT 

12 

Tăng cƣờng nguồn lực  

thông tin 
447 80 

Phát triển học liệu dạng số 

cung cấp qua mạng 
553 99 

Đẩy mạnh việc hợp tác, chia sẻ 

giữa các cơ quan TTTV 
501 90 

Tạo lập và cung cấp 

SP&DVTTTV mới 
512 92 

Nâng cao chất lƣợng 

SP&DVTTTV 
513 92 

Nâng cao trình độ CBTV 454 82 

Tăng cƣờng đào tạo NDT 512 92 

Nâng cấp CSVC,  HT CNTT 501 90 

13 

 

Thông tin về ngƣời 

đƣợc hỏi 

(550) 

Học viên năm thứ 1 72 13 

Học viên năm thứ 2 78 14 

Sinh viên năm thứ 1,2 125 23 

Sinh viên năm thứ 3 110 20 

Sinh viên năm thứ 4 95 17 

Sinh viên năm thứ 5 70 13 

14 

Thông tin về ngƣời 

đƣợc hỏi 

(550) 

Nhóm ngành KHTN&KT 235 43 

Nhóm ngành KHXH&NV 195 35 

Nhóm ngành Sƣ phạm 120 22 
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Phục lục 2.5. THỐNG KÊ SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT PHIẾU 

DÀNH CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

Tổng số phiếu phát ra: 90; số phiếu thu vào 79; Tỷ lệ: 88% 

TT Câu hỏi Phƣơng án trả lời 
Số ngƣời lựa 

chọn 
Tỷ lệ % 

1 
Đồng chí ở 

cƣơng vị (79) 

Lãnh đạo/Quản lý trƣờng ĐH 63 80 

Lãnh đạo các Khoa/Phòng, Ban 16 20 

2 

Học hàm, Học 

vị khoa học 

hiện nay của 

Đồng chí (79) 

GS.TS 2 3 

PGS.TS 48 60 

TS 21 27 

Khác 8 10 

 Câu hỏi 
Nội dung 

khảo sát 

MỨC ĐỘ KHAI THÁC 

Chƣa khai 

thác 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

Rất thƣờng 

xuyên 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

3 

Mức độ khai 

thác TT phục 

vụ cho công 

tác QL của 

Đồng chí? 

(79) 

Trang chủ của trƣờng 0 0 0 0 32 41 47 59 

Trang chủ của Bộ/Cơ quan 

chủ quản của trƣờng 
0 0 0 0 45 57 34 43 

Trang chủ của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
0 0 5 6 52 66 22 28 

Trang chủ của Bộ KH&CN 0 0 8 10 58 73 13 16 

Mạng VISTA 0 0 32 41 42 53 5 6 

Trang Web của một số 

trƣờng đại học nƣớc ngoài 
0 0 35 44 33 41 11 14 

Truy cập các CSDL về 

NTKHNS của quốc gia 
0 0 36 46 38 48 5 6 

Truy cập các CSDL trực 

tuyến ngƣớc ngoài 
0 0 28 35 45 57 6 7 

  
Các hệ thống/mạng thông 

tin khác 
8 10 32 41 34 43 5 6 
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Câu hỏi Tên sản phẩm 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG 

Không sử 

dụng 
Ít sử dụng 

Thƣờng 

xuyên 

Rất thƣờng 

xuyên 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

4 Mức độ sử 

dụng các SP& 

DVTTTV 

phục vụ công 

tác QL của 

Đồng chí? 

(79) 

CSDL văn bản quy phạm  

pháp luật 
0 0 11 14 45 57 23 29 

 
Danh mục các nhiệm vụ 

NCĐT của trƣờng 
0 0 0 0 59 75 20 25 

 
CSDL về nguồn tin KHNS  

của trƣờng 
0 0 15 19 52 66 12 15 

 
CSDL về nguồn tin KHNS  

của quốc gia 
3 4 21 27 46 58 9 11 

  

Danh sách chuyên gia/các 

nhà khoa học hàng đầu 

trong các lĩnh vực NCĐT 

của trƣờng 

0 0 0 0 55 70 24 30 

  

Danh mục các nhiệm vụ 

NCĐT của các trƣờng đại 

học khác có quan hệ hợp tác 

với trƣờng 

5 6 25 32 45 57 4 5 

  

Danh mục các tổ chức, cá 

nhân tài trợ cho hoạt động 

NCĐT ở trong và ngoài 

nƣớc 

8 10 27 34 38 48 6 8 

  

Danh mục các công trình 

khoa học đƣợc công bố và 

đăng trên các tạp chí khoa 

học uy tin quốc tế 

0 0 11 14 52 66 16 20 

  

Danh mục thống kê các số 

liệu phản ánh việc ứng dụng 

các kết quả khoa học của cá 

nhân, tập thể thuộc trƣờng 

0 0 15 19 51 65 13 16 

  

Danh mục chỉ số tác động 

(IF) phản ánh đánh giá công 

bố khoa học của cá nhân, 

tập thể thuộc trƣờng 

0 0 5 6 58 73 16 20 

  Tổng quan, tổng luận 6 8 22 28 44 56 7 9 

  Loại khác:         



 210 

 

 Câu hỏi NỘI DUNG 

MỨC ĐỘ QUAN TÂM 

Không 

quan trọng 

Bình 

thƣờng 
Quan trọng 

Rất quan 

trọng 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

5 

Để thư viện 

hoạt động có 

hiệu quả, theo 

Đồng chí cần 

quan tâm đến 

các nộidung? 

(79) 

Vị trí và thiết kế trụ sở TV 

phù hợp với yêu cầu của 

hoạt động TTTV 

0 0 11 14 52 66 16 66 

 
Cơ sở hạ tầng thông tin của 

nhà trƣờng 
0 0 0 0 60 76 19 76 

 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

kỹ thuật của TV 
0 0 0 0 62 78 17 78 

 

Chính sách đồng bộ cho 

việc giao nộp, lƣu giữ, quản 

lý và khai thác nguồn tin 

khoa học nội sinh trƣờng 

đại học 

0 0 15 19 51 64 13 65 

 

Chính sách đầu tƣ, phát 

triển nguồn thông tin khoa 

học, đặc biệt là nguồn tin 

trực tuyến 

0 0 18 23 56 69 6 71 

  

Cơ chế, chính sách đồng bộ 

thúc đẩy công tác xuất bản 

giáo trình, tài liệu tham 

khảo 

0 0 0 0 35 44 44 44 

  

Môi trƣờng pháp lý duy trì 

mối quan hệ hài hòa (về 

trách nhiệm và quyền lợi) 

giữa Ngƣời tạo lập nội dung 

thông tin - Ngƣời quản lý 

thông tin (TV) - Ngƣời sử 

dụng thông tin 

0 0 16 20 61 77 2 77 

  

Cơ chế, chính sách về hợp 

tác, liên kết hệ thống 

SP&DVTTTV của trƣờng 

với các trƣờng đại học và hệ 

thống thông tin Quốc gia, 

Quốc tế 

0 0 6 8 38 48 35 48 

  

Đội ngũ cán bộ TV có khả 

năng hoạt động chuyên 

nghiệp và đƣợc đào tạo, bồi 

dƣỡng thƣờng xuyên 

0 0 0 0 53 67 26 67 

  

Cơ chế, chính sách đồng bộ 

cho việc phối hợp giữa cán 

bộ TV với đội ngũ giảng 

viên và các phòng ban chức 

năng để triển khai các loại 

DVTTTV phục vụ NCĐT 

0 0 12 15 48 61 19 61 
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Cơ chế, chính sách để TV 

phát triển các loại hình 

SP&DVTTTV phục vụ lãnh 

đạo, quản lý 

0 0 8 10 46 58 25 58 

  

Chiến lƣợc dài hạn cho việc 

nâng cao năng lực hoạt 

động và phát triển TVĐH 

0 0 0 0 28 35 51 35 

  Khác         

6 

Theo Đồng 

chí, để phát 

triển hệ thống 

SP& 

DVTTTV chất 

lượng TV cần 

tập trung giải 

quyết các 

nhiệm vụ nào? 

(75) 

Thực hiện đầy đủ các nội 

dung trong công tác tổ chức 

thu thập, quản lý và khai 

thác nguồn tin nội sinh 

trƣờng đại học 

0 0 16 21 51 68 8 11 

 

Nghiên cứu, áp dụng các 

loại CSDL thƣ mục và toàn 

văn có khả năng đáp ứng 

nhu cầu về thống kê khoa 

học 

0 0 21 28 48 64 6 8 

  

Phát triển các loại hình 

DVTTTV, nhất là các DV 

trao đổi thông tin, truyền dữ 

liệu đến NDT trực tiếp trên 

HT mạng thông tin  của 

trƣờng 

0 0 8 11 55 73 12 16 

  

Xây dựng cơ chế, chính 

sách tạo điều kiện cho TV 

trƣờng liên kết tạo lập và 

cung cấp các SP&DV 

TTTV với các cơ quan 

TTTV khác 

0 0 0 0 58 77 17 23 

  
Nhiệm vụ khác 

Cụ thể: .……………… 
        

7 

Một số gợi ý 

để TV tạo lập 

đƣợc 

SP&DVTTTV 

thân thiện và 

chất lƣợng? 

(70) 

CBTV có trình độ, năng lực về chuyên môn nghiệp 

vụ, tin học, ngoại ngữ 
70 100 

Chú trọng phát triển nguồn học liệu trực tuyến đồng 

bộ 
70 100 

Chú trọ &DV phục vụ đánh giá, 

xếp hạng trƣờng đại học 
70 100 

Chú trọng nghiên cứu nhu cầu NDT 70 100 

 

Thông tin về 

ngƣời đƣợc 

hỏi  (79) 

Lãnh đạo trƣờng đại học 64 81 

Lãnh đạo các Khoa đào tạo, Phòng, Ban 15 19 
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Phụ lục 2.6. THỐNG KÊ SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT PHIẾU 

DÀNH CHO CÁN BỘ THƢ VIỆN 

Tổng số phiếu phát ra: 180  Số phiếu thu vào: 180 - Tỷ lệ: 100% 

 

TT Câu hỏi Phƣơng án trả lời 
Số ngƣời 

lựa chọn 
Tỷ lệ % 

1 

Xin Anh/ Chị cho biết nhiệm vụ 

chuyên môn hiện nay đang đảm 

nhiệm (180) 

Quản lý thƣ viện 18 10 

Bổ sung- trao đổi 13 7 

Xử lý tài liệu    33 18 

Phục vụ bạn đọc 36 20 

Quản trị mạng máy tính 18 10 

Quản lý kho 6 3 

Tổ chức dịch vụ  36 20 

Thông tin thƣ mục 20 11 

Hành chính 0 0 

2 

Anh/Chị thường sử dụng các công 

cụ tìm kiếm thông tin nào trên 

Internet để hỗ trợ trong công việc?       

(180) 

Yahoo.com  120 67 

Google.com         180 100 

Coccoc.com          82 46 

Khác 29 16 

3 

Anh/ Chị đã khai tháchoặc hướng 

dẫn người dùng tin khai thác, sử 

dụng?  (180) 

TM Quốc gia Việt Nam 85 47 

Thƣ mục địa chí của 

Tỉnh/Thành phố 
26 14 

CSDL do TV mình  

xây dựng 
180 100 

CSDL do các cơ quan 

TTTV khác trong nƣớc  

xây dựng 

120 67 

CSDL trực tuyến  mua nƣớc 

ngoài (ProQuest, Elsevier, 

ScienceDirect…) 

125 69 

4 

Anh/ Chị có hỗ trợ, hướng dẫn NDT 

truy cập, khai thác Internet không? 

(180) 

Chƣa hƣớng dẫn 28 16 

Thỉnh thoảng 52 29 

Thƣờng xuyên  89 49 

Rất thƣờng xuyên 11 6 

5 
Đánh giá về thời gian phục vụ của 

TV có phù hợp hay không? (180) 

Chƣa phù hợp 45 25 

Bình thƣờng 62 34 

Phù hợp 58 32 

Rất phù hợp 15 8 
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TT Câu hỏi Phƣơng án trả lời 
Số ngƣời 

lựa chọn 
Tỷ lệ % 

6 
Theo Anh chị, NDT cần được TV 

giúp đỡ những vấn đề nào? (162) 

Chỉ dẫn NDT nơi lƣu giữ 

TL mà họ cần 
161 99 

Lập danh sách TL phù hợp 

nhu cầu NDT 
157 97 

Cung cấp cho NDT 

tài liệu gốc 
94 58 

Cung cấp địa chỉ trên mạng 

có nhiều TL phù hợp với 

nhu cầu của NDT 

99 61 

Giúp xác định chính xác 

nhu cầu tin 
105 65 

Các trợ giúp khác 65 40 

7 
NDT có yêu cầu TV mượn, sao 

chụp TL của nơi khác?(160) 

Không có yêu cầu 42 26 

Thỉnh thoảng 75 47 

Thƣờng xuyên 36 23 

Rất thƣờng xuyên 7 4 

8 
TV có cần hợp tác với các cơ quan 

TTTV khác hay không? (180) 

Không cần thiết 0 0 

Bình thƣờng 20 11 

Cần thiết 65 36 

Rất cần thiết 95 53 

9 

Các biện pháp để duy trì và phát 

triển sự hợp tác, liên kết với các cơ 

quan TTTV khác?(168) 

Có chính sách chung của 

nhà nƣớc buộc các TV phải 

thực hiện 

168 100 

Hình thành cơ chế liên kết 

giữa các TVĐH có sự điều 

phối của LHTVĐH 

120 71 

Hình thành nhóm LK theo 

vùng lãnh thổ và thực hiện 

chính sách liên kết phù hợp 

86 51 

Hình thành nhóm LK theo 

lĩnh vực/ phạm vi ngành 

khoa học và thực hiện chính 

sách LK phù hợp 

155 92 

Sự liên kết dựa trên quan hệ 

thị trƣờng 
86 51 
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TT Câu hỏi Phƣơng án trả lời 
Số ngƣời 

lựa chọn 
Tỷ lệ % 

10 

Theo Anh/ Chị cần có biện pháp gì 

để hoàn thiện hệ thống 

SP&DVTTTV? ( 180) 

Nghiên cứu nhu cầu NDT 76 42 

SP&DV TTTV phù hợp với 

SP&DVTTTV nƣớc ngoài 
88 49 

Xây dựng, phát triển mối liên 

kết với TVĐH khác 
58 32 

Nâng cao trình độ của đội 

ngũ CBTV 
92 51 

Chú trọng đầu tƣ phát triển 

CSVC, CSHTTT 
115 64 

Chú trọng phát triển nguồn 

học liệu  trực tuyến 
130 72 

11 Thông tin về ngƣời đƣợc hỏi:(160) 

Công tác dƣới 5 năm 15 9 

Công tác từ 10 đến 20 năm 68 43 

Công tác dƣới 30 năm 65 41 

Công tác trên 30 năm 12 8 

Chuyên ngành TTTV 112 70 

Chuyên ngành Ngoại ngữ 16 10 

Chuyên ngành CNTT 24 15 

Chuyên ngành khác 8 5 

Tiến sĩ 5 3 

Thạc sĩ 32 20 

Đại học 115 72 

Khác 8 5 

Thƣ viện viên chính 18 11 

Thƣ viện viên 120 9 

Chuyên viên 12 43 

Kỹ thuật viên 10 41 
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BẢNG SỐ LIỆU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 

Bảng 2.1.Thống kê các sản phẩm thông tin - thƣ viện có tại các thƣ viện đại học 

TT Tên sản phẩm Số lƣợng  Tỷ lệ 

1 Thƣ mục 18 100% 

2 CSDLTM quản lý tài liệu TV 18 100% 

3 CSDL NTKHNS 18 100% 

4 CSDL học liệu 18 100% 

5 CSDL tài liệu nƣớc ngoài 12 67% 

6 Cẩm nang, FAQ 11 61% 

7 Tổng quan 1 6% 

8 Website thƣ viện 18 100% 

Bảng 2.2. Thống kê các sản phẩm thông tin - thƣ viện 

có tại các  Đại học Quốc gia, Đại học vùng 

Số liệu 

thống kê 

C
S

D
L

 T
M

 q
u
ản

 l
ý
 T

V
 

C
S

D
L

 N
T

K
H

N
S

 

C
S

D
L

 H
ọ
c 

li
ệu

 

C
S

D
L

 T
L

 n
ƣ

ớ
c 

n
g
o
ài

 

T
h
ƣ

 m
ụ
c 

cá
c 

lo
ại

 

C
ẩm

 n
an

g
 ,
 F

A
Q

 

T
ổ
n
g
 q

u
an

 

W
eb

si
te

 T
V

 

Số TV có SP 6 6 6 6 6 4 1 6 

Tỷ lệ (%) 100 100 100 100 100 67 17 100 

 

Bảng 2.3. Thống kê các sản phẩm thông tin - thƣ viện 

có tại các trƣờng đại học, học viện 

Số liệu  

thống kê 

C
S

D
L

 T
M

 q
u
ản

 l
ý
 T

V
 

C
S

D
L

 N
T

K
H

N
S

 

C
S

D
L

 H
ọ
c 

li
ệu

 

C
S

D
L

 T
L

 n
ƣ

ớ
c 

 n
g
o
ài

 

T
h
ƣ

 m
ụ
c 

cá
c 

lo
ại

 

C
ẩm

 n
an

g
 ,
 F

A
Q

 

W
eb

si
te

 T
V

 

Số TV có SP 12 12 12 6 12 7 12 

Tỷ lệ (%) 100 100 100 50 100 58 100 
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Bảng 2.4. Thống kê dịch vụ thông tin - thƣ viện có tại các thƣ viện đại học 

  Tên dịch vụ Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 Cung cấp tài liệu 18 100% 

2 Tra cứu thông tin 18 100% 

3 Hỏi đáp thông tin 16 89% 

4 Phổ biến thông tin hiện tại 17 94% 

5 Phổ biến thông tin chọn lọc 02 11% 

6 Hoạt động nhóm tại thƣ viện 16 89% 

7 Hội nghị, Hội thảo, triển lãm 18 100% 

8 Trao đổi thông tin trên mạng 10 56% 

9 Quản lý nguồn tin KHNS 18 100% 

10 Đào tạo năng lực thông tin 16 89% 

11 Quản lý dữ liệu tham khảo 03 17% 

12 Tƣ vấn thông tin 02 11% 

 
Bảng 2.5. Bảng thống kê  các dịch vụ thông tin - thƣ viện  

có tại Đại học Quốc gia, Đại học vùng 

 

Số liệu  

thống kê 

TÊN DỊCH VỤ 

C
u
n
g
 c

ấp
 t

ài
 l

iệ
u
 

T
ra

 c
ứ

u
 t

h
ô
n
g
 t

in
 

H
ỏ
i 

đ
áp

 t
h
ô
n
g
 t

in
 

P
h
ổ
 b

iế
n
 t

h
ô
n
g
 t

in
 h

iệ
n
 t

ại
 

P
h
ổ
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iế
n
 t

h
ô
n
g
 t

in
 c

h
ọ
n
 l

ọ
c 

H
o
ạt

 đ
ộ
n
g
 n

h
ó
m

 t
h
ƣ

 v
iệ

n
 

H
ộ
i 

n
g
h
ị,

 h
ộ
i 

th
ảo

 

T
ra

o
 đ

ổ
i 

th
ô
n
g
 t

in
 t
rê

n
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ạn
g
 

Q
u
ản

 l
ý
 N

T
K

H
N

S
 

Q
u
ản

 l
ý
 D

L
 t

h
am

 k
h
ảo

 

Đ
ào

 t
ạo

 n
ăn

g
 l

ự
c 

th
ô
n
g
 t

in
 

T
ƣ

 v
ấn

 t
h
ô
n
g
 t

in
 

Số TV triển 

khai DV 
6 6 6 6 2 6 6 4 6 2 6 1 

Tỷ lệ (%) 100 100 100 100 33 100 100 67 100 33 100 17 
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Bảng 2.6. Bảng thống kê các dịch vụ thông tin - thƣ viện 

có tại các trƣờng đại học, học viện 

SỐ LIỆU 

THỐNG KÊ 

TÊN DỊCH VỤ 

C
u
n
g
 c

ấp
 t

ài
 l

iệ
u
 

T
ra

 c
ứ

u
 t

h
ô
n
g
 t

in
 

H
ỏ
i 
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n
g
 t
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h
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 c
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c 
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Đ
ào
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ự
c 
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ô
n
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in

 

T
ƣ

 v
ấn

 t
h
ô
n
g
 t

in
 

Số TV triển 

khai DV 
12 12 10 11 0 10 12 6 12 1 10 1 

Tỷ lệ (%) 100 100 83 92 0 83 100 50 100 8 83 8 

 

Bảng 2.7. Thống kê mức độ sử dụng sản phẩm thông tin - thƣ viện 

của cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, nghiên cứu sinh 

TÊN SẢN PHẨM 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG 

Không sử dụng Ít sử dụng Thƣờng xuyên 
Rất thƣờng 

xuyên 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Thƣ mục  41 16 88 34 95 37 32 13 

CSDLTM quản lý tài liệu TV  19 7 66 26 135 53 36 14 

CSDL học liệu 27 11 61 24 142 55 26 10 

CSDL NTKHNS 0 0 78 30 110 43 68 27 

CSDL tài liệu nƣớc ngoài 22 12 24 13 104 56 35 19 

 7 3 67 26 120 47 62 24 

Cẩm nang, FAQ 43 25 56 33 54 31 19 11 

Tổng quan 
12 60 8 40 0 0 0 0 
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Bảng 2.8. Thống kê mức độ sử dụng sản phẩm thông tin - thƣ viện 

của học viên cao học và sinh viên 

 

TÊN SẢN PHẨM 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG 

Không sử 

dụng 
Ít sử dụng 

Thƣờng 

xuyên 

Rất thƣờng 

xuyên 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Thƣ mục  29 5 121 22 302 54 105 19 

CSDLTM quản lý tài liệu TV  13 2 102 18 360 65 82 15 

CSDL học liệu 10 2 119 21 365 66 63 11 

CSDL NTKHNS 32 6 145 26 305 55 75 13 

CSDL tài liệu nƣớc ngoài 209 54 91 23 62 16 26 7 

 31 6 91 16 333 60 102 18 

Cẩm nang, FAQ 53 15 74 21 201 56 28 8 

Tổng quan 29 72 11 28 0 0 0 0 

 

Bảng 2.9. Thống kê ý kiến đánh giá chất lƣợng sản phẩm thông tin - thƣ viện 

của cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, nghiên cứu sinh 

 

TÊN SẢN PHẨM 

MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Không tốt Bình thƣờng Tốt Rất tốt 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Thƣ mục  
70 27 117 46 54 21 15 6 

CSDLTM quản lý tài liệu TV  
33 13 107 42 75 29 41 16 

CSDL học liệu 
48 19 139 54 44 17 25 10 

CSDL nguồn tin KHNS 
46 18 127 50 59 23 24 9 

CSDL tài liệu nƣớc ngoài 
15 8 37 20 119 64 14 8 

 
17 7 165 64 46 18 28 11 

Cẩm nang, FAQ 
42 25 84 50 30 18 12 7 

Tổng quan 
17 85 3 15 0 0 0 0 



 219 

 

 

Bảng 2.10. Thống kê ý kiến đánh giá chất lƣợng sản phẩm thông tin - thƣ viện 

của học viên cao học và sinh viên 

TÊN SẢN PHẨM 

MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Không tốt Bình thƣờng Tốt Rất tốt 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Thƣ mục  43 8 280 50 198 36 36 6 

CSDLTM quản lý tài liệu TV  19 3 198 35 248 45 92 17 

CSDL học liệu 76 14 293 53 152 27 36 6 

CSDL nguồn tin KHNS 68 12 255 46 185 33 49 9 

CSDL tài liệu nƣớc ngoài 94 16 191 41 90 35 15 8 

 39 7 248 45 225 40 45 8 

Cẩm nang, FAQ 67 19 125 36 123 35 35 10 

Tổng quan 32 80 8 20 0 0 0 0 

 

Bảng 2.11. Thống kê mức độ sử dụng dịch vụ thông tin - thƣ viện 

của cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, nghiên cứu sinh 

TÊN DỊCH VỤ 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG 

Không sử dụng Ít sử dụng Thƣờng xuyên 
Rất thƣờng 

xuyên 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Cung cấp tài liệu 59 23 94 37 65 25 38 15 

Tra cứu thông tin 49 19 85 33 89 35 33 13 

Hỏi/Đáp thông tin 26 11 123 52 56 24 30 13 

Phổ biến thông tin hiện tại 77 30 110 43 53 21 15 6 

Phổ biến thông tin chọn lọc 28 70 12 30 0 0 0 0 

Hoạt động nhóm tại TV 152 65 59 25 19 8 5 2 

Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm 26 10 116 45 82 32 32 13 

Trao đổi thông tin trên mạng 26 16 52 33 67 42 15 9 

Quản lý nguồn tin KHNS 11 4 95 37 122 48 28 11 

Quản lý dữ liệu tham khảo 47 78 13 22 0 0 0 0 

Đào tạo năng lực thông tin 27 11 107 46 76 32 25 11 

Tƣ vấn thông tin 20 50 18 45 2 5 0 0 
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Bảng 2.12. Thống kê mức độ sử dụng dịch vụ thông tin - thƣ viện 

của học viên cao học và sinh viên 

TÊN DỊCH VỤ 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG 

Không sử dụng Ít sử dụng Thƣờng xuyên 
Rất thƣờng 

xuyên 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Cung cấp tài liệu 23 4 120 22 242 43 172 31 

Tra cứu thông tin 6 1 121 22 290 52 140 25 

Hỏi/Đáp thông tin 31 6 121 22 320 57 85 15 

Phổ biến thông tin hiện tại 110 20 178 33 212 39 46 8 

Phổ biến thông tin chọn lọc 68 85 12 15 0 0 0 0 

Hoạt động nhóm tại TV 176 35 192 38 106 21 32 6 

Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm 223 40 202 36 95 17 37 7 

Trao đổi thông tin trên mạng 86 25 112 32 106 30 46 13 

Quản lý nguồn tin  KHNS 151 27 208 37 120 22 78 14 

Quản lý dữ liệu tham khảo 98 82 22 18 0 0 0 0 

Đào tạo năng lực thông tin 54 11 174 34 175 35 103 20 

Tƣ vấn thông tin 62 77 18 23 0 0 0 0 

 

 

Bảng 2.13. Thống kê ý kiến đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông tin - thƣ viện 

của cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, nghiên cứu sinh  

TÊN DỊCH VỤ 

MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Không tốt Bình thƣờng Tốt Rất tốt 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Cung cấp tài liệu 56 22 112 44 67 26 21 8 

Tra cứu thông tin  51 20 144 56 49 19 12 5 

Hỏi/Đáp thông tin  36 15 120 50 58 24 26 11 

Phổ biến thông tin hiện tại  59 23 132 52 47 18 17 7 

Phổ biến thông tin chọn lọc  21 53 15 37 4 10 0 0 

Hoạt động nhóm tại TV  101 42 43 18 68 28 28 12 

Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm 36 14 96 38 98 38 26 10 

Trao đổi thông tin trên mạng  28 18 86 57 28 18 10 7 

Quản lý nguồn tin KHNS  26 10 153 60 63 25 14 5 

Quản lý dữ liệu tham khảo 43 72 17 28 0 0 0 0 

Đào tạo năng lực thông tin 31 13 137 57 49 20 23 10 

Tƣ vấn thông tin 8 20 22 55 8 20 2 5 
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Bảng 2.14. Thống kê ý kiến đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông tin - thƣ viện của  

học viên cao học và sinh viên 

TÊN DỊCH VỤ 

MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Không tốt Bình thƣờng Tốt Rất tốt 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Cung cấp tài liệu  96 17 227 41 151 27 83 15 

Tra cứu thông tin  115 21 272 49 101 18 69 12 

Hỏi/Đáp thông tin  110 21 176 34 179 34 55 11 

Phổ biến thông tin hiện tại  142 26 207 38 162 30 35 6 

Phổ biến thông tin chọn lọc  54 67 20 25 6 8 0 0 

Hoạt động nhóm tại TV  140 27 234 45 128 25 18 3 

Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm 133 24 289 52 135 24 0 0 

Trao đổi thông tin trên mạng  84 23 207 57 32 9 41 11 

Quản lý nguồn tin KHNS 79 14 267 48 211 38 0 0 

Quản lý dữ liệu tham khảo 89 74 31 26 0 0 0 0 

Đào tạo năng lực thông tin 53 10 165 32 234 45 68 13 

Tƣ vấn thông tin 20 25 38 48 17 21 5 6 

 

Bảng 2.15. Thống kê ý kiến cán bộ thƣ viện về mức độ sử dụng 

sản phẩm thông tin - thƣ viện của ngƣời dùng tin 

TÊN SẢN PHẨM 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG 

Không sử dụng Ít sử dụng Thƣờng xuyên 
Rất thƣờng 

xuyên 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Thƣ mục 20 11 65 36 75 42 20 11 

CSDLTM quản lý tài liệu TV 14 8 60 33 93 52 13 7 

CSDL học liệu 13 7 50 28 97 54 20 11 

CSDL nguồn tin KHNS 16 9 60 33 75 42 29 16 

CSDL tài liệu nƣớc ngoài 3 3 30 25 65 54 22 18 

Website thƣ viện 11 6 49 27 101 56 19 11 

Cẩm nang, FAQ 11 11 29 29 41 41 19 19 

Tổng quan 3 30 6 60 1 10 0 0 
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Bảng 2.16. Thống kê ý kiến cán bộ thƣ viện về mức độ sử dụng 

dịch vụ thông tin - thƣ viện của ngƣời dùng tin 

TÊN DỊCH VỤ 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG 

Không sử dụng Ít sử dụng Thƣờng xuyên 
Rất thƣờng 

xuyên 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Cung cấp tài liệu 22 12 47 26 88 49 23 13 

Tra cứu thông tin 29 16 53 29 77 43 21 12 

Hỏi/Đáp thông tin 18 11 42 26 88 55 12 8 

Phổ biến thông tin hiện tại 31 18 51 30 70 41 18 11 

Phổ biến thông tin chọn lọc 16 80 3 15 1 5 0 0 

Hoạt động nhóm 10 6 69 43 61 38 20 13 

Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm 42 23 85 47 39 22 14 8 

Trao đổi thông tin trên mạng 13 8 29 18 88 55 30 19 

Quản lý nguồn tin KHNS 20 11 47 26 84 47 29 16 

Quản lý dữ liệu tham khảo 21 70 8 27 1 3 0 0 

Đào tạo năng lực thông tin 10 6 32 20 92 58 26 16 

Tƣ vấn thông tin 15 75 5 25 0 0 0 0 

  

Bảng 2.17. Thống kê ý kiến của cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, nghiên cứu sinh  

về  thu phí một số dịch vụ thông tin - thƣ viện 

 

TÊN DỊCH VỤ 

Ý KIẾN CỦA BẠN 

Không thu Thu 1 phần Thu đầy đủ 
Không có 

ý kiến 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Cung cấp thông  tin theo  

yêu cầu 
75 29 92 36 69 27 21 8 

Nâng cao KTTT ở trình độ 

chuyên sâu 
82 32 96 37 55 21.4 24 9 

Sử dụng phòng làm việc theo 

nhóm 
62 24 87 34 72 28 36 14 

Tổ chức và vận hành các diễn đàn 

khoa học, seminar … 
92 36 84 32.6 65 25 16 6 

Tổ chức hoạt động ngoại khóa 

tại TV 
75 29 92 36 69 27 21 8 

Trƣờng hợp khác …. 
82 32 96 37 55 21.4 24 9 
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Bảng 2.18. Thống kê ý kiến của học viên cao học và sinh viên  

về  thu phí một số dịch vụ thông tin - thƣ viện 
 

TÊN DỊCH VỤ 

Ý KIẾN CỦA NGƢỜI DÙNG TIN 

Không thu Thu 1 phần Thu đầy đủ Không có ý kiến 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Cung cấp thông  tin theo yêu cầu 86 17 350 68 54 10 26 5 

Nâng cao KTTT ở trình độ 

chuyên sâu 
125 24 262 51 107 21 22 4 

Sử dụng phòng hoạt động nhóm 76 15 380 74 42 8 18 3 

Tổ chức và vận hành các diễn 

đàn khoa học, seminar … 
108 20 308 60 75 15 25 5 

Hoạt động ngoại khóa tại TV 62 12 362 70 70 14 22 4 

Trƣờng hợp khác ….         

  

Bảng 2.19. Thống kê mức độ truy cập và khai thác dịch vụ Internet 

để hỗ trợ công việc của cán bộ thƣ viện 

TÊN DỊCH VỤ 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG 

Không sử dụng Ít sử dụng Thƣờng xuyên 
Rất thƣờng 

xuyên 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Thƣ điện tử 13 7 22 12 68 38 77 43 

Tạo danh mục các trang web 65 36 74 41 18 10 53 13 

Facebook/Twitter 27 15 60 28 85 47 18 10 

Tham gia diễn đàn trên mạng 74 41 63 35 38 21 5 3 

 

 

Bảng 2.20. Thống kê ý kiến đánh giá cơ sở vật chất, kỹ thuật thƣ viện 

của cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, nghiên cứu sinh 

ĐỐI TƢỢNG KHẢO SÁT 

MỨC ĐỘ ĐÁNH  GIÁ 

Không tốt Bình thƣờng Tốt Rất tốt 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Trụ sở TV 75 29 92 36 69 27 21 8 

Hệ thống mạng, thiết bị TT 82 32 96 37 55 21.4 24 9 

HT máy trạm dành cho NDT 62 24 87 34 72 28 36 14 

Trang thiết bị kỹ thuật khác 92 36 84 32.6 65 25 16 6 
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Bảng 2.21. Thống kê ý kiến đánh giá cơ sở vật chất, kỹ thuật 

của học viên cao học và sinh viên 

 

ĐỐI TƢỢNG KHẢO SÁT 

Ý KIẾN CỦA NGƢỜI DÙNG TIN 

Không tốt Bình thƣờng Tốt Rất tốt 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Trụ sở TV 52 9 215 37 260 45 53 9 

Hệ thống mạng, thiết bị TT 80 14 216 37 235 41 49 8 

Hệ thống máy tính  tra cứu 65 11 265 46 202 35 48 8 

Thiết bị kỹ thuật khác         

 

 Bảng 2.22. Thống kê ý kiến đánh giá của cán bộ thƣ viện 

về cơ sở vật chất, kỹ thuật thƣ viện 

ĐỐI TƢỢNG KHẢO SÁT 

MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Không tốt Bình thƣờng Tốt Rất tốt 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Trụ sở thƣ viện 13 7 115 64 43 24 9 5 

Hệ thống mạng, thiết bị TT 18 10 104 58 51 28 7 4 

Hệ thống máy tính  tra cứu 27 15 82 46 63 35 8 4 

Thiết bị kỹ thuật khác 38 21 99 55 34 19 9 5 

 

Bảng 2.23. Thống kê ý kiến cán bộ thƣ viện về các yếu tố ảnh hƣởng đến 

chất lƣợng sản phẩm thông tin - thƣ viện 

YẾU TỐ TÁC ĐỘNG 

MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG 

Không rõ ràng Bình thƣờng Cao Rất cao 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Môi trƣờng pháp lý và cơ chế 

chính sách 
57 32 84 47 29 15 11 6 

Nắm vững nhu cầu tin của NDT 9 5 43 24 93 52 34 19 

Trình độ của CBTV 9 5 36 20 113 63 21 12 

Trình độ KTTT của NDT 32 18 63 35 72 40 13 7 

Trình độ ứng dụng CNTT tại 

thƣ viện 
5 3 38 21 67 37 70 39 

Hợp tác chặt chẽ với 

CBNC,GD 
22 12 52 29 65 36 41 23 

Chính sách chia sẻ nguồn lực  7 4 56 31 83 46 34 19 

Sự gia tăng nguồn tài chính 

của thƣ viện 
9 5 52 29 81 45 38 21 

CSVCKT,trang thiết bị  của 

thƣ viện 
5 3 56 31 75 42 43 24 

Nguyên nhân khác. … 4 2 67 37 70 39 40 22 
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Bảng 2.24. Thống kê ý kiến cán bộ thƣ viện về mức độ tác động 

của các hình thức đào tạo, bồi dƣỡng 

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 

MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG 

Hiệu quả thấp Bình thƣờng Hiệu quả cao 
Hiệu quả  

rất cao 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Các khóa đào tạo, bồi dƣỡng 

nghiệp vụ TTTV 
9 5 48 27 72 40 51 28 

Nghiên cứu các tài liệu nghiệp 

vụ, tạp chí khoa học TTTV 
9 5 54 30 47 26 70 39 

Tổ chức hội thảo, hội nghị về 

TTTV 
5 3 31 17 93 52 51 28 

Tham quan, học tập kinh 

nghiệm các mô hình thƣ viện 

tiên tiến trong nƣớc và nƣớc 

ngoài 

9 5 11 6 85 47 75 42 

Hoạt động khác  12 7 47 26 76 42 45 25 

 

Bảng 2.25. Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu tin của các sản phẩm thông tin - thư viện 

đối với cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, nghiên cứu sinh thông qua tính giá trị Hệ E 

TÊN SẢN PHẨM n N 
Hệ E 

( = n/N) 

Thƣ mục 69 256 27 

CSDLTM quản lý tài liệu TV 116 256 45 

CSDL học liệu 69 256 27 

CSDL nguồn tin KHNS 83 256 32 

CSDL tài liệu nƣớc ngoài 133 185 72 

Website 74 256 29 

Cẩm nang, FAQ 42 168 25 

Tổng quan 0 20 0 
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Bảng 2.26.  Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu tin của các sản phẩm thông tin - 

thư viện đối với học viên cao học và sinh viên thông qua tính giá trị Hệ E 

 

TÊN SẢN PHẨM n N Hệ E (n/N) 

Thƣ mục 234 557 42 

CSDLTM quản lý tài liệu TV 340 557 61 

CSDL học liệu 188 557 34 

CSDL NTKHNS 234 557 42 

CSDL tài liệu nƣớc ngoài 105 390 27 

Website 270 557 48 

Cẩm nang, FAQ 158 350 45 

Tổng quan 0 40 0 

Bảng 2.27. Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu tin của các dịch vụ thông tin - thư 

viện đối với cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, nghiên cứu sinh thông qua tính giá trị Hệ E 

TÊN SẢN PHẨM n N Hệ E (n/N) 

Cung cấp tài liệu 88 256 34 

Tra cứu thông tin 61 256 24 

Hỏi/Đáp thông tin 84 240 35 

Phổ biến thông tin hiện tại 64 255 25 

Phổ biến thông tin chọn lọc 4 40 10 

Hoạt động nhóm tại TV 96 240 40 

Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm 124 256 48 

Trao đổi thông tin trên mạng 38 152 25 

Quản lý nguồn tin KHNS 77 256 30 

Quản lý dữ liệu tham khảo 0 60 0 

Đào tạo năng lực thông tin 72 240 30 

Tƣ vấn thông tin 10 40 25 

Bảng 2.28. Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu tin của các dịch vụ thông tin –  

thư viện đối với học viên cao học và sinh viên thông qua tính giá trị Hệ E 

TÊN SẢN PHẨM n N Hệ E (n/N) 

Cung cấp tài liệu 234 557 42 

Tra cứu thông tin 170 557 31 

Hỏi/Đáp thông tin 234 520 45 

Phổ biến thông tin hiện tại 197 546 36 

Phổ biến thông tin chọn lọc 6 80 8 

Hoạt động nhóm tại TV 146 520 28 

Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm 135 557 24 

Trao đổi thông tin trên mạng 73 364 20 

Quản lý nguồn tin KHNS 211 557 38 

Quản lý dữ liệu tham khảo 0 120 0 

Đào tạo năng lực thông tin 302 520 58 

Tƣ vấn thông tin 22 80 28 
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PHỤ LỤC 3 

ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NHÂN LỰC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC 

 

 

TT 

Tên thƣ viện  

đại học 

Tổng 

số CB 

Giới tính Trình độ nhân lực 
Chuyên môn  

đƣợc đào tạo 

Nam Nữ 

Trung 

cấp, 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sĩ 
Tiến sĩ TTTV CNTT 

Chuyên 

ngành 

khác 

1.  
Trung tâm TTTV - 

ĐHQG Hà Nội 
120 23 97 15 87 17 01 39 05 76 

2.  
Thƣ viện Trung tâm 

ĐHQG TP. HCM 
20 04 16 01 14 04 01 14 03 03 

3.  
Trung tâm học liệu - 

ĐH Thái Nguyên 
51 20 31 04 40 05 02 29 15 07 

4.  
Trung tâm Học liệu - 

ĐH Huế 
29 10 19 06 14 09 0 18 08 03 

5.  
Trung tâm Học liệu - 

ĐH Đà Nẵng 
32 10 22 03 26 03 0 10 04 18 

6.  
Trung tâm Học liệu - 

ĐH Cần Thơ 
37 12 25 04 27 05 01 28 06 03 

7.  
Trung tâm TTTV 

NTH - ĐHV 
31 6 25 0 25 6 0 22 5 4 

8.  TVĐH Nha Trang 20 04 16 05 15 0 0 11 05 04 

9.  TVĐH Trà Vinh 15 06 09 03 07 05 0 05 07 03 

10.  
TVĐH Giao thông 

vận tải Tp. HCM 
10 01 09 0 10 0 0 04 02 04 

11.  
TV Tạ Quang Bửu - 

ĐHBK Hà Nội 
37 07 30 0 21 16 0 28 02 07 

12.  
TVĐH Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. HCM 
20 07 13 01 16 02 01 15 04 01 

13.  
Trung tâm TTTV 

LĐC - HVNN VN 
18 16 02 02 13 02 01 09 04 05 

14.  
TV Học viện CN Bƣu 

chính Viễn thông 
06 01 05 0 05 01 0 03 0 03 

15.  
TVĐH Công nghiệp 

Hà Nội 
25 02 23 01 12 12 0 22 0 03 

16.  TVĐH Lao động - XH 13 04 09 0 06 07 0 10 02 01 

17.  TVĐH Luật Hà Nội 16 02 14 0 11 05 0 12 02 02 

18.  
TV ĐH Sƣ phạm 

Tp. Hồ Chí Minh 
20 06 14 01 16 02 01 15 04 01 

Tổng 520 145 375 46 365 101 8 294 78 148 
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PHỤ LỤC 4 

THỐNG KÊ NGUỒN LỰC THÔNG TIN CÓ TẠI THƢ VIỆN ĐẠI HỌC 

 

TT Tên thƣ viện Đại học 

Số lƣợng tài liệu 

truyền thống 

Số lƣợng tài liệu 

điện tử 

Nhan đề Bản 
Nhan 

đề 
Biểu ghi 

1 Trung tâm TTTV ĐHQG Hà Nội 98.500 410.000 50.000 50.000 

2 Thƣ viện Trung tâm ĐHQG Tp. HCM 40.000 80.000 77.300 77.300 

3 Trung tâm học liệu ĐH Thái Nguyên 55.464 121.799 41.842 41.842 

4 Trung tâm Học liệu ĐH Huế 25.109 90.948 21.200 21.200 

5 Trung tâm Học liệu ĐH Đà Nẵng 34.288 162.197 23.450 23.450 

6 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ 210.664 400.000 25.000 25.000 

7 Trung tâm TTTV Nguyễn Thúc Hào ĐH Vinh 19.085 175.964 31.000 31.000 

8 TVĐH Nha Trang 47.373 63.000 20.740 20.740 

9 TVĐH Giao thông Vận tải TP. HCM 8.752 105.850 3.368 3.368 

10 TVĐH Trà Vinh 19.960 66.077 1.748 1.748 

11 TV Tạ Quang Bửu ĐH Bách khoa Hà Nội 72.943 320.576 35.219 35.219 

12 TVĐH Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. HCM 55.000 510.000 20.000 20.000 

13 TT.TTTV Lƣơng Định Của - HVNN Việt Nam 32.436 242.248 22.200 22.200 

14 TV Học viện CN Bƣu chính Viễn thông 12.715 71.838 9.000 9.000 

15 TVĐH Công nghiệp Hà Nội 10.350 250.000 12.500 12.500 

16 TVĐH Lao động - Xã hội 13.000 150.000 9.500 9.500 

17 TVĐH Luật Hà Nội 11.086 104.016 10.200 10.200 

18 TVĐH Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh 86.683 214.730 25.200 25.200 
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PHỤ LỤC 5 

THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT CÓ TẠI CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC 
 

Phụ lục 5.1. Trụ sở thƣ viện đại học 

TT 
Tên Thƣ viện  

Đại học 

Hiện trạng cơ sở vật chất 

Trụ sở thƣ 

viện đại học 

Diện tích làm việc  

của thƣ viện 

Tổng số chỗ ngồi 

bạn đọc 

Độc 

lập 

Chung 

với các 

đơn vị 

khác 

Dƣới 

2.000 

m
2
 

Từ 

2.000m
2
- 

4.000m
2
 

Trên 

4.000m
2
 

Dƣới 

1.000 

chỗ 

ngồi 

Từ 1.000 

- 2.000 

chỗ ngồi 

Trên 

2.000 

chỗ 

ngồi 

1 
Trung tâm TTTV ĐHQG      

Hà Nội 
x    x  x  

2 
Thƣ viện Trung tâm ĐH QG 

Tp. HCM 
x    x  x  

3 
Trung tâm học liệu ĐH      

Thái Nguyên 
x    x  x  

4 Trung tâm Học liệu ĐH Huế x    x x   

5 Trung tâm HLĐH Đà Nẵng x   x   x  

6 
Trung tâm Học liệu ĐH      

Cần Thơ 
x    x   x 

7 
Trung tâm TTTV 

ĐH Vinh 
x   x   x  

8 TVĐH Nha Trang x    x x   

9 TV ĐH Trà Vinh x    x  x  

10 
Trƣờng Đại học ĐH           

Giao thông vận tải Tp.HCM 
x  x   x   

11 
TV Tạ Quang Bửu ĐH       

Bách khoa Hà Nội 
x  x   x   

12 
TVĐH Sƣ phạm Kỹ thuật    

Tp. HCM 
x   x  x   

13 
Trung tâm TTTV            

Lƣơng Định Của - HVNN VN 
x   x  x   

14 
TV Học viện CN Bƣu chính 

Viễn thông 
x  x   x   

15 
TVĐH Công nghiệp 

Hà Nội 
x    x   x 

16 TVĐH Lao động và Xã hội  x x   x   

17 TVĐH Luật Hà Nội x  x   x   

18 
TV ĐH Sƣ phạm                  

Tp. Hồ Chí Minh 
 x  x   x  

Tổng 16 2 5 5 8 9 7 2 
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Phụ lục 5.2. Trang thiết bị, phần mềm có tại thƣ viện đại học 

TT 

Tên Thƣ viện  

các trƣờng 

Đại học 

Máy 

trạm 

Máy 

chủ 

Thiết bị 

số hóa 

(Scaner) 

Hệ 

thống 

mƣợn 

trả tự 

động 

Hê 

thống 

trả 

sách 

24/7 

Phần 

mềm 

quản trị 

thƣ viện 

tích hợp 

Phần 

mềm 

quản trị 

thƣ viện 

số 

Phần mềm 

tìm kiếm 

tập trung 

1 
Trung tâm TTTV 

ĐHQG Hà Nội 
250 10 

Scan 

Robot 
x x 

Virtua 

(VTLS) 

Content 

Pro 

Primo 

Central 

2 
Thƣ viện Trung tâm 

ĐH QG Tp. HCM 
80 10 x - - 

Virtua 

(VTLS) 
Dspace SFX,Primo 

3 
Trung tâm Học liệu 

ĐH Thái Nguyên 
538 08 

Scan 

Robot 
x x Ilib 4.0 

Elib LRC 

Greenston 

Primo 

Central 

4 
Trung tâm Học liệu 

ĐH Huế 
400 15 x - - Vebrary Dspace - 

5 
Trung tâm Học liệu 

ĐH Đà Nẵng 
200 03 

Book 

DrivePro 
- - Vebrary Dspace - 

6 
Trung tâm Học liệu 

ĐH Cần Thơ 
510 10 x - x Ilib 4.0 D- book - 

7 

Trung tâm TTTV 

Nguyễn Thúc Hào ĐH 

Vinh 

250 07 
Scan 

Robot 
x x Kipos Kipos 

WebPortal-

Kipos 

8 TVĐH Nha Trang 114 04 
Scan 

Robot 

 

x 

 

x 

 

Kipos 

 

Kipos 

WebPortal-

Kipos 

9 TVĐH Trà Vinh 235 01 x x - Libol 6.0 - - 

10 
TVĐH Giao thông vận 

tải TP.HCM 
80 01 x x x EMICLIB - - 

11 
TV Tạ Quang Bửu 

ĐHBK Hà Nội 
150 05 x - - 

Virtua 

(VTLS) 
Dspace - 

12 
TVĐH Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. HCM 
60 04 x - - PSC PSC PSC 

13 

Trung tâm TTTV 

Lƣơng Định Của - 

HVNN VN 

120 01 x - - Libol 6.0 - - 

14 
TV HVCN Bƣu chính 

Viễn thông 
30 02 x x - Libol 6.0 Dspace - 

15 
TVĐH Công nghiệp 

Hà Nội 
250 02 x - - Libol 6.0 - - 

16 
TVĐH Lao động - Xã 

hội 
10 01 - - - Ilibme V4 - - 

17 TVĐH Luật Hà Nội 150 03 - - - Libol 6.0 - - 

18 
TVĐH Sƣ phạm Tp. 

Hồ Chí Minh 
95 04 X - - Libol 6.0 - - 
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PHỤ LỤC 6 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUẨN HÓA 

TẠI CÁC THƢ VIỆN ĐẠI HỌC 

 

TT Tên chuẩn nghiệp vụ 

Số lƣợng 

thƣ viện 

thực hiện 

tỷ lệ % Ghi chú 

1 

Chuẩn nghiệp vụ trong phân loại    

DDC 17 94.4% 

Có 01 TV sử dụng 2 bảng 

phân loại. (TVĐH Công 

nghiệp HN) 

BBK   

UDC   

19 lớp   

Khung khác 02 11.1% 

Không tiến hành phân loại   

2 

Mô tả tài liệu   

ISBD 07 38.9% Có 03 TV sử dụng đồng 

thời ISBD và AACR2 

(ĐHGTVT TP.HCM; ĐH 

Trà Vinh; HVBCVT) 

AACR2 14 77.8% 

Loại khác   

3 

Định từ khóa   

Bộ từ khóa của TVQG 05 27.8% Có 04 TV sử dụng  

2 bộ từ khóa 

(TTHL CầnThơ; 

ĐHGTVT TP.HCM; 

ĐHSPKT TP.HCM; 

ĐHLĐXH) 

Viện KHXH 04 22.2% 

Từ điển KHCN 10 55.6% 

Do thƣ viện tự quy định 04 22.2% 

Không tiến hành định từ khóa   

4 

Định chủ đề   

Có 01 TV sử dụng hai 

bảng chủ đề 

(ĐHGTVT - HCM) 

Tiêu đề chủ đề QH Mỹ 11 61.1% 

Do Thƣ viện tự xây dựng 03 16.7% 

Loại tiêu đề chủ đề khác 02 11.1% 

Chƣa tiến hành định chủ đề 03 16.7% 

5 

Biên mục đọc máy   

 

MARC 21 18 100% 

Dublin Core 18 100% 

Tự biên soạn   

Chƣa biên mục đọc máy   

 

 


