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 MỞ ĐẦU  

1. Lý do chọn đề tài 

Những năm cuối của thế kỷ XIX, những thương gia người Anh, Trung Quốc… 

đã thực hiện nhiều phương châm phản ánh hành vi marketing trong việc trao đổi hàng 

hóa của mình với khách hàng. Theo thời gian, họ tìm kiếm ra nhiều phương thức, giải 

pháp tốt hơn nhằm thúc đẩy việc trao đổi và tiêu thụ hàng hóa, kích thích khách hàng 

sử dụng sản phẩm. Điều này cho thấy hoạt động marketing xuất hiện khi có sự cạnh 

tranh nhằm trao đổi được nhiều hơn giữa những người bán, người mua. Marketing có 

vai trò làm cầu nối trung gian giữa tổ chức và thị trường của tổ chức. Nói cách khác, 

marketing đảm bảo cho hoạt động của tổ chức hướng đến thị trường mục tiêu, 

marketing có nhiệm vụ tạo ra khách hàng. Các hoạt động này tác động tích cực đến sự 

phát triển của hình thức marketing và đó cũng là cơ sở để hình thành môn khoa học về 

marketing.  

Lý thuyết về marketing xuất hiện ở Mỹ vào những năm đầu của thế kỷ XX. Thời 

gian này, một vài trường đại học tại Mỹ đưa những bài giảng về marketing vào chương 

trình giảng dạy, sau đó lan sang các trước đại học khác và trở nên phổ biến ở những 

quốc gia có nền kinh tế thị trường. Tại các nghiên cứu này, một trong những vấn đề có 

ý nghĩa quan trọng đó là việc đưa ra các mô hình hoạt động marketing. McCarthy 

(1964), Kotler và một số tác giả khác [75, tr.2] đã đưa ra mô hình marketing 4Ps bao 

gồm: sản phẩm, giá cả, quảng cáo và phân phối. Đến những năm 1980, số lượng các 

nhà nghiên cứu đề xuất thêm các Ps ngày một tăng. Trong đó có thể thấy mô hình 

marketing 7Ps được nhiều tác giả đề cập đến nhất. Cụ thể, tác giả Magrath (1986) cho 

thấy việc bổ sung thêm 3 Ps: nhân sự, cơ sở vật chất và quản lý quy trình. Rafiq và 

Ahmed (1995) đã so sánh, phân tích điểm mạnh của mô hình marketing như sau: nếu 

như 4Ps là sự đơn giản và dễ hiểu, dễ nhớ, các công cụ tốt và khả năng thích ứng với 

các vấn đề khác nhau thì 7Ps có điểm mạnh hơn đó là toàn diện hơn, chi tiết hơn, tinh 

tế hơn, góc nhìn rộng hơn, bao gồm cả yếu tố nhân sự, người tham gia, điều kiện vật 

chất và quy trình. Tác giả Rafiq và Ahmed ví mô hình marketing 7Ps như là một mô 

hình tiêu chuẩn thể hiện được đầy đủ lý thuyết marketing. 
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Vào năm 1997, tại Canada đã có một nghiên cứu sâu về marketing cho thấy 

84,4% số người được hỏi đã trả lời hoạt động marketing là quan trọng và rất quan 

trọng trong lĩnh vực thông tin thư viện (TTTV). Kết quả này cũng được khẳng định 

trong một nghiên cứu tương tự tại Vương quốc Anh [79, tr.3553]. Các cơ quan TTTV 

thấy rằng việc triển khai hoạt động marketing giúp tổ chức hiểu được nhu cầu của 

người dùng tin (NDT) và nắm bắt được nhu cầu của NDT tiềm năng. Với việc nghiên 

cứu và ứng dụng hoạt động marketing ngoài việc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tốt, 

cơ quan TTTV còn nắm bắt được xu hướng của những yếu tố cạnh tranh làm chuyển 

hướng sự quan tâm của NDT đối với tổ chức của mình. Qua đó có thể thay đổi, điều 

chỉnh và hoàn thiện hoạt động của mình nhằm hướng tới việc đáp ứng nhu cầu của 

NDT. Đồng thời, hoạt động marketing giúp NDT nắm bắt được vị trí và vai trò của thư 

viện trong xã hội cũng như giúp họ hiểu thêm về những sản phẩm, dịch vụ thư viện có 

chất lượng, giá trị so với những nguồn cung cấp khác. Hơn nữa, hoạt động marketing 

sẽ giúp thư viện xây dựng tốt hơn nữa mối quan hệ với các đối tác và các nhà tài trợ 

tạo ra nhiều cơ hội hoàn thiện và phát triển hoạt động chung của mình. 

Cũng vào cuối thế kỷ XX này tại Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu về lĩnh vực 

TTTV đã thấy được vai trò to lớn của hoạt động marketing trong việc thu hút và thỏa 

mãn nhu cầu của NDT thông qua việc triển khai đồng bộ các hoạt động tìm hiểu, đánh 

giá nhu cầu, yêu cầu và mong muốn của NDT trong nhóm đối tượng phục vụ của 

mình. Linh hoạt trong khâu thiết kế và tạo sản phẩm mới phù hợp với xu thế, tạo được 

giá trị để NDT có thể lựa chọn. Đồng thời chủ động phát triển các kênh phân phối 

hoặc thông qua các trung gian nhằm đảm bảo việc cung cấp sản phẩm tới NDT trong 

thời gian nhanh nhất, đầy đủ nhất. Bên cạnh đó là việc quảng cáo và giới thiệu những 

giá trị và sự khác biệt của tổ chức mình trong việc đáp ứng nhu cầu của NDT. Bởi vậy 

họ đã nghiên cứu và đưa lý thuyết marketing vận dụng vào ngành thông tin thư viện 

qua những bài viết công bố trên tạp chí chuyên ngành nhằm cải biến hoạt động thông 

tin thư viện Việt Nam. 

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc vận dụng các mô hình marketing sao cho phù 

hợp với các thư viện của Việt Nam là không đơn giản, đặc biệt là đối với các thư viện 
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công cộng. Bởi đặc điểm NDT của các thư viện công cộng (TVCC) khác với các thư 

viện khác ở chỗ: Thành phần NDT rất đa dạng từ: thiếu nhi đến người về hưu với các 

nhu cầu thông tin khác nhau: học tập, nghiên cứu và giải trí. Song nhu cầu thông tin 

của họ cũng không phải lúc nào cũng cố định và không phải lúc nào cũng cấp thiết. 

Hơn nữa, phần đông NDT trong TVCC có trình độ dân trí phổ thông. Do đó họ thích 

hoặc cần thì họ đến thư viện và ngược lại là họ không đến. Trong khi đó các yếu tố tác 

động tích cực của marketing góp phần thu hút NDT từ phía các TVCC như: chủ động 

trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới phù hợp, kích thích 

nhu cầu đọc của NDT; chú trọng đến phát triển các kênh phân phối/tổ chức đưa sản 

phẩm thông tin đến NDT một cách thuận lợi và nhanh nhất; chú ý đến việc quảng bá 

các sản phẩm của thư viện đến NDT, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp… 

cũng chưa được làm tốt. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để vận dụng  hiệu 

quả mô hình marketing trong TVCC để thu hút được NDT? Đây cũng chính là giải 

pháp cần thiết cho các TVCC, nếu như các TVCC này không muốn trống, vắng NDT. 

Để có thể vận dụng hiệu quả mô hình marketing góp phần thu hút người dùng tin 

đến với các thư viện công cộng rất cần nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing 

trong các thư viện công cộng của Việt Nam, đồng thời tham khảo các mô hình hoạt 

động marketing trên thế giới để vận dụng linh hoạt, phù hợp với môi trường thực tế 

của các thư viện công cộng Việt Nam. Xuất phát từ lý do trên tôi đã lựa chọn đề tài 

“Hoạt động marketing trong thư viện công cộng Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ 

chuyên ngành Khoa học Thông tin - Thư viện của mình.  

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Năm 1969, Tạp chí Marketing lần đầu tiên đăng bài viết “Marketing cho các tổ 

chức phi lợi nhuận” do Philip Kotler và Sidney Levy công bố tạo tiền đề cho các 

nghiên cứu marketing trong thư viện. Ngay sau đó vào những năm 70 của thế kỷ XX, 

đã có 02 bài bài báo, 08 bài tạp chí, 11 cuốn sách về hoạt động marketing trong thư 

viện được những cá nhân và tổ chức công bố, trong đó có Hiệp hội Thư viện Quốc tế 

(IFLA). Tính đến những năm 2000 đã có hơn 1000 bài báo, tạp chí và sách về hoạt 

động marketing trong thư viện được xuất bản [78, tr.32-36]. Qua đó nhiều nhà thư viện 
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học trên thế giới đã nghiên cứu ứng dụng lý thuyết marketing trong hoạt động thư viện 

và đã đạt được những thành quả nhất định. Đến nay, hoạt động marketing trong thư 

viện ngày càng được phổ biến, nhiều thư viện áp dụng thành công được thể hiện qua 

các bài viết, các bản kế hoạch hoạt động marketing và báo cáo của các thư viện. 

Liên quan đến đề tài, đã có nhiều công trình của các tác giả trong và ngoài nước 

nghiên cứu và công bố. Các công trình này được tổng hợp theo một số nội dung sau: 

Nghiên cứu về khái niệm marketing và marketing trong TVCC 

- Khái niệm marketing và marketing phi lợi nhuận:  

Có rất nhiều khái niệm về marketing được các nhà khoa học nước ngoài và Việt 

Nam đề cập đến. Có thể nhắc tới các tác giả nước ngoài như: Philip Kotler [13] Hiệp 

hội Marketing Mỹ [55], John Burnett [60], Gregory T. Gundlach (AMA) [55]. Mặc dù 

các tác giả nghiên cứu trong các khoảng thời gian khác nhau và sử dụng các cách tiếp 

cận riêng, tuy nhiên các tác giả đều đưa ra những khái niệm về marketing đều có 

những nét khá tương đồng. Quan điểm của các tác giả cho thấy marketing là việc kết 

hợp một số dạng hoạt động nhằm phát hiện, phục vụ và thoả mãn những nhu cầu của 

người tiêu dùng để giải quyết những mục tiêu đặt ra trước doanh nghiệp. Một số quan 

điểm khác nhấn mạnh hơn về marketing là hoạt động của con người có quan hệ thế 

này hay thế khác với thị trường. Nền tảng của hoạt động marketing là những việc như 

tạo ra hàng hoá, khảo sát, thiết lập mối quan hệ giao dịch với khách hàng, tổ chức các 

kênh phân phối, xác định giá cả và triển khai các dịch vụ. Đồng thời các tác giả cũng 

nhấn mạnh sự tham gia của khách hàng vào hoạt động marketing. 

Bên cạnh đó, các tác giả trong nước như: Trần Minh Đạo [10], Trương Đình 

Chiến [8], Phan Thị Phương [24], cũng thể hiện quan điểm của mình về marketing như 

một quá trình tương tác với thị trường nhằm thực hiện các trao đổi hướng tới mục đích 

thoả mãn các nhu cầu và mong muốn của con người. Những hoạt động này cần được 

tiến hành trước khi sản xuất, trong quá trình sản xuất, trong khâu tiêu thụ và trong giai 

đoạn sau khi sản phẩm đã được bán. 

Đối với marketing phi lợi nhuận, tác giả Alan R. Andereasen, Philip Kotler [56], 

Jennifer A. Pope [99], Sara Dolnicar [70], Elvira Tabaku [106], NUCB Global 
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Nonprofit Management Team [107],… và một số tác giả khác cho rằng những tổ chức 

như trường học, bệnh viện, thư viện, bảo tàng… đều cần thiết ứng dụng hoạt động 

marketing cho mình. Các tác giả có cùng quan điểm đó là coi những tổ chức phi lợi 

nhuận trên là những thị trường hay khách hàng.  

- Khái niệm marketing trong hoạt động thư viện:  

Có rất nhiều tác giả nước ngoài đã nghiên cứu về hoạt động marketing trong lĩnh 

vực thư viện như Dinesh K. Gupta [84], Eileen Elliott de Sáez [103], Roger Henshaw 

[82], tuy nhiên phần lớn chỉ đề cập đến các lý thuyết chung của marketing cũng như 

việc kế thừa lý thuyết marketing của các tác giả khác. Các khía cạnh về khái niệm 

marketing trong lĩnh vực thư viện được đề cập tới là việc nắm bắt được nhu cầu đọc, 

nhu cầu của NDT. Tìm ra những giải pháp điều chỉnh những ảnh hưởng của yếu tố 

môi trường tác động đến thư viện. Thiết kế những sản phẩm phù hợp nhằm thỏa mãn 

tối đa nhu cầu của NDT đồng thời xây dựng hình ảnh thư viện thân thiện cũng như gắn 

kết mối quan hệ giữa thư viện và NDT. 

Tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu như Nguyễn Thị Lan Thanh [31] [29], Nguyễn 

Hữu Hùng [11], Bùi Thanh Thuỷ [43] [44] [45], Nguyễn Danh Thuận [41], Trần Mạnh 

Tuấn [48], Trương Đại Lượng [15]… đã viết các bài nghiên cứu đăng trên tạp chí 

chuyên ngành. Về cơ bản, các tác giả đều kế thừa lý thuyết marketing của các tác giả 

nước ngoài đã nêu trên. Đồng thời làm rõ thêm bản chất của marketing nói chung và 

marketing trong lĩnh vực TTTV. Các vấn đề được đề cập đến như: các quan điểm và 

nguyên lý áp dụng marketing, xây dựng chiến lược marketing, các công cụ của 

marketing hỗn hợp và khả năng ứng dụng marketing trong lĩnh vực TTTV. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing thư viện công cộng: 

Một số nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng 

đến hoạt động marketing thư viện. Linda K. Wallace [110]; Eileen Elliott de Sáez 

[103] cho thấy sự cần thiết và tác động của sứ mệnh và tầm nhìn đối với hoạt động của 

thư viện nói chung và hoạt động marketing của thư viện nói riêng. Theo Linda K. 

Wallace, nhiều giám đốc thư viện cho rằng việc tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn của thư 
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viện là cần thiết, nhưng phần lớn số họ không sử dụng trong mục đích quảng cáo thư 

viện. Tác giả chỉ rõ việc tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn của thư viện chính là sự cam 

kết chất lượng dịch vụ của tổ chức. Thay vì diễn tả dài dòng, các thư viện cần xác định 

mục tiêu trong những tuyên bố sứ mệnh súc tích và gây ấn tượng. Đối với Eileen 

Elliott de Sáez, tác giả đã dành một chương để trình bày về sự cần thiết của việc xây 

dựng sứ mệnh và tầm nhìn của thư viện trong các bản kế hoạch marketing. 

Năm 2012, tác giả Nguyễn Thị Lan Thanh [29]; Bùi Thanh Thuỷ [44] đã công bố 

nghiên cứu của mình về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing của các cơ 

quan TTTV. Nội dung thể hiện các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến hoạt động marketing 

như: cơ cấu tổ chức, nhân sự của thư viện; NDT; những tác động cạnh tranh làm 

chuyển hướng sự quan tâm của NDT đối với thư viện. Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng 

đến hoạt động marketing như: kinh tế; văn hoá, xã hội, giáo dục; chính trị; công nghệ; 

nhân khẩu. Trên cơ sở nắm bắt các yếu tố này, cán bộ thư viện có thể tham khảo để 

hiểu rõ và kiểm soát điểm mạnh và điểm yếu trong hoạt động của mình từ đó có những 

điều chỉnh phù hợp duy trì, đẩy mạnh hoặc khắc phục. Đồng thời các hoạt động kiểm 

tra, đánh giá để phát huy thế mạnh thường xuyên sẽ giúp cơ quan TTTV tổ chức hoạt 

động marketing hiệu quả hơn. 

Ngoài ra, một số tác giả trong và ngoài nước cũng có những công bố nghiên cứu 

về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing trong thư viện dưới những khía cạnh 

cụ thể khác. Tác giả Rajesh Singh [105] đã nghiên cứu tài liệu marketing và sử dụng 

các phương pháp để tìm hiểu các vấn đề tiềm ẩn trong văn hoá marketing của các thư 

viện tại Phần Lan. Kết quả cho thấy một bộ phận thư viện đã sử dụng lý thuyết 

marketing hiện đại và ứng dụng để đạt được lợi thế cạnh tranh. Song một bộ phận khác 

không hoàn toàn ủng hộ việc ứng dụng marketing trong thư viện. Tuy nhiên, kết quả 

nghiên cứu cho thấy cách chủ động tiếp cận thị trường sẽ mang lại sự hài lòng cho 

NDT. Đồng thời tác giả cũng chỉ ra việc không áp dụng hoạt động marketing trong thư 

viện không đồng nghĩa với các hoạt động cung cấp dịch vụ trở nên kém hiệu quả. 

Nhưng hoạt động marketing hiệu quả sẽ giúp các thư viện hoạt động tốt hơn và được 

NDT đánh giá cao hơn. Tương tự trong nghiên cứu được gửi đến đại diện các TVCC 
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thuộc Hiệp hội Thư viện New Jersey (2013) của Marilyn L. Shontz cùng cộng sự [104] 

đã khảo sát thái độ của cán bộ TVCC đối với hoạt động marketing TVCC. Kết quả cho 

thấy đa số cán bộ TVCC được khảo sát có thái độ tích cực đối với hoạt động 

marketing trong thư viện. Một số TVCC đã tổ chức các khoá đào tạo marketing, một 

số TVCC cho thấy có nhận thức rất cao về hoạt động marketing và có những ưu tiên 

nhất định đối với hoạt động marketing trong thư viện. Richard Parker [96] cho thấy 

trong quá trình chuyển đổi định hướng marketing tại các thư viện đôi khi thái độ 

không hợp tác của cán bộ thư viện lại là rào cản đối với hoạt động marketing.  

Bên cạnh đó, tác giả Katariina Ervasti cùng cộng sự [72] đồng thời là cán bộ thư 

viện nhận thấy rất hiếm khi nghiêm túc thảo luận với khách hàng về sự phát triển của 

các dịch vụ thư viện Hakunila Library (một TVCC quy mô trung bình ở Vantaa, Phần 

Lan được xây dựng vào năm 1976). Chính vì vậy, họ đã tính đến việc để khách hàng 

tham dự trong quá trình thiết kế của thư viện. Tác giả Toshiro Minami [93] và Gina 

Millsap [92] trong nghiên cứu của mình cho thấy lợi thế của việc phân khúc thị trường 

tiềm năng đối với TVCC. Việc tìm kiếm và chăm sóc khách hàng là NDT của TVCC 

dựa trên dữ liệu về NDT như: Nhân khẩu học, kinh tế xã hội, các thông tin liên quan 

đến NDT; Sở thích, thói quen tiêu dùng, các hoạt động giải trí; Chiến lược để giao tiếp 

với NDT cụ thể… việc khai thác những thông tin dữ liệu này sẽ giúp TVCC đạt được 

những thay đổi lớn trong marketing thư viện so với việc chỉ nắm được các thông tin sơ 

bộ về NDT như: tên, địa chỉ, giới tính, lứa tuổi. 

Sử dụng công nghệ trong hoạt động marketing có các tác giả như Melinda 

Kenneway [85]; Katherine Grigsby [76]; Nguyễn Hữu Nghĩa [18]… công bố trong 

nghiên cứu của mình với việc ứng dụng tiện ích của Web2.0 và các mạng xã hội cho 

hoạt động marketing trong lĩnh vực thư viện. Chính vì vậy, có thể thấy rằng yếu tố 

nhân sự TVCC và NDT hay ứng dụng công nghệ hiện đại cũng là một trong số các yếu 

tố quan trọng ảnh hưởng tới hoạt động marketing trong TVCC. 

Ứng dụng marketing trong thư viện công cộng: 

IFLA, Dinesh K. Gupta [77] [79] [84]; Ned Potter [100]; Anil Kumar Dhiman 

[69]; Philip Gill [88]; Heesop Kim [86]; N. Varaprasad [108]… đã nghiên cứu lý 
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thuyết marketing từ đó vận dụng vào hoạt động thư viện. Qua những công bố của 

mình, các tác giả đã trình bày tổng quan các việc kế thừa lý thuyết marketing của 

Philip Kotler, các định nghĩa về marketing của các cá nhân, tổ chức uy tín như Hiệp 

hội Marketing Hoa Kỳ, Học Viện Marketing của Anh… và giới thiệu các định nghĩa 

về marketing trong thư viện. Đồng thời cũng chỉ ra những nội dung, thuật ngữ, từ khoá 

quan trọng cần lưu ý khi ứng dụng marketing trong lĩnh vực thư viện. Nội dung nhấn 

mạnh đến việc các thư viện cần có chính sách marketing và quảng bá bằng văn bản để 

duy trì việc thực hiện một cách liên tục tới công chúng. Để kích thích các TVCC đạt 

được mục tiêu chiến lược marketing của mình, cần có một kế hoạch marketing, xúc 

tiến rõ ràng và được phát triển dựa trên chính sách đã được phê duyệt, hoạch định từ 

trước. Việc ứng dụng các công cụ marketing được nhấn mạnh đến việc nghiên cứu thị 

trường, phân khúc thị trường, lập chiến lược marketing hỗn hợp, xây dựng kế hoạch 

quảng bá và đánh giá marketing. Đồng thời các tác giả cũng nhắc lại việc cần biên 

soạn chính sách marketing bằng văn bản, phương pháp marketing truyền miệng phù 

hợp khác. Ngoài ra tác giả Heesop Kim và Yongje Park cho biết việc nghiên cứu và 

ứng dụng hoạt động marketing đã được triển khai ở các thư viện tại Hàn Quốc trong 

những năm gần đây. Các khái niệm và lý thuyết marketing được nghiên cứu, các mô 

hình marketing 4Ps, 7Ps được áp dụng và thử nghiệm trực tiếp tại các thư viện. Những 

bộ câu hỏi khảo sát về các yếu tố của mô hình marketing 7Ps đã được tiến hành tại các 

TVCC, thư viện đại học, thư viện các trường phổ thông và các loại hình thư viện đặc 

biệt khác. Qua đó, kết quả nghiên cứu ứng dụng hoạt động marketing đã đem lại 

những kết quả hữu ích cho thư viện Hàn Quốc trong việc đáp ứng nhu cầu của NDT. 

Tại Việt Nam, các tác giả Bùi Thanh Thủy [42] [45]; Nguyễn Hữu Hùng [11]; 

Nguyễn Hữu Nghĩa [19]; Nguyễn Hồng Anh [1]; Trương Đại Lượng [15]; Vũ Quỳnh 

Nhung [23]… đã giới thiệu và làm sáng tỏ một số vấn đề về marketing hỗn hợp áp 

dụng vào hoạt động marketing trong lĩnh vực thư viện. Tác giả Bùi Thanh Thủy 

(2012) nêu các vấn đề về lý luận của marketing nói chung và marketing hỗn hợp nói 

riêng trong hoạt động TTTV, điều này thực sự có ý nghĩa đối với các trường đại học 

Việt Nam. Luận án đã làm rõ các vấn đề cơ bản của hoạt động marketing trong lĩnh 
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vực TTTV, phân tích khái niệm và nội hàm và các yếu tố cấu thành của marketing hỗn 

hợp trong hoạt động thông tin thư viện.  

Một số nghiên cứu về xu hướng và giải pháp khi ứng dụng hoạt động marketing 

trong lĩnh vực thư viện đã được các tác giả Julia K. Nims [95]; Nancy Dawd [66]; 

Ionel Enache [71] công bố trong các nghiên cứu của mình. Các tác giả cho biết một bộ 

phận không nhỏ người dân trong và ngoài lĩnh vực thư viện cho ra rằng thư viện sẽ 

biến mất và thư viện ảo, các công cụ cung cấp thông tin trực tuyến sẽ thay thế hoạt 

động của thư viện hiện tại. Để người dân và NDT khai thác và tiếp cận được các giá trị 

của thư viện, các tác giả đã cho thấy hoạt động marketing, quảng cáo và tiếp cận cộng 

đồng đã được đề xuất là xu hướng và giải pháp tốt cho các thư viện. Đồng thời một số 

tác giả cũng đề xuất các giải pháp marketing hiệu quả và phù hợp với cán bộ thư viện, 

đó chính là các hoạt động marketing truyền miệng, sử dụng ngôn ngữ của báo chí, các 

ứng dụng và tiện ích của mạng Internet, lựa chọn marketing mục tiêu như một phương 

pháp tiếp cận thị trường thông tin thư viện. 

Ứng dụng hoạt động marketing tại một số TVCC trên thế giới thể hiện qua những 

bản báo cáo của các TVCC như: City of Joondalup Library [63]; The Port Townsend 

Public Library [98]; Mayo County Library và các thư viện khác [91]; Villa Park Public 

Library [109]; Vista Public Library [58]; Rokford Public Libray [102]; Montgomery 

County Public Libraries [94]; Christchurch City Library [62]… cho thấy sự cần thiết 

của hoạt động marketing trong lĩnh hoạt động TVCC và việc ứng dụng hoạt động 

marketing đã đem lại những hiệu quả nhất định cho các TVCC này. Một số TVCC 

khuyến khích sự sáng tạo của nhân viên thư viện trong việc cải thiện các dịch vụ 

hướng tới NDT. Các hoạt động quảng cáo nhằm tạo ấn tượng đối với thương hiệu của 

tổ chức và phân tích yếu tố nhân khẩu học, tiếp cận cộng đồng cũng như việc cải thiện 

thông tin liên lạc với NDT được quan tâm nhiều hơn. Ngoài ra vấn đề marketing nội 

bộ cũng được TVCC Vista nhắc đến như một nhiệm vụ quan trọng trong tất cả các giai 

đoạn triển khai hoạt động marketing. Đặc biệt một số TVCC đã tổ chức đấu thầu đối 

với các công ty marketing chuyên nghiệp để xây dựng dự án marketing cho thư viện 

của mình như TVCC Vista. Qua đó cho thấy việc ứng dụng hoạt động marketing được 

rất nhiều TVCC trên thế giới quan tâm, triển khai. 
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Hoạt động marketing trong thư viện công cộng: 

Các tác giả thể hiện việc nghiên cứu sâu, toàn diện cũng như những nghiên cứu 

cụ thể về hoạt động marketing thư viện qua các tài liệu sách như: Patricia H. Fisher 

cùng cộng sự [74]; Suzanne Walters [111]; Eileen Elliott de Sáez [103]; Darlene E. 

Weingand [112]… Tác giả Patricia H. Fisher và Marseille M. Pride (2006) cho thấy 

nhiều cán bộ thư viện đã từng thực hiện chức năng của marketing trong công việc của 

mình mà không nhận ra nó. Với kiến thức và hơn 20 năm kinh nghiệm làm công việc 

marketing từ khu vực tư nhân của mình, là một chuyên gia tư vấn nhiều năm cho hoạt 

động marketing TVCC, các tác giả đã làm rõ việc phát triển một kế hoạch marketing 

tốt sẽ thúc đẩy thư viện phát triển bền vững trong sự cạnh tranh: không chỉ để tồn tại 

mà còn phát triển mạnh mẽ. Thứ nhất, tác giả nhấn mạnh ý nghĩa của chiến lược phát 

triển thư viện và ảnh hưởng của nó đối với kế hoạch marketing thư viện. Tiếp đến là 

tầm quan trọng của việc thu thập dữ liệu phục vụ marketing. Từ đó xác định nhu cầu 

hiện tại và tương lai của NDT, xác định thị trường mục tiêu và định vị tổ chức, hoàn 

thiện dịch vụ, quản lý ngân sách thực hiện chiến lược marketing của mình. Đồng thời 

các tác giả đã hệ thống những bảng mẫu có thể sử dụng để xây dựng một kế hoạch 

marketing chi tiết cho các dịch vụ thư viện và những tình huống cụ thể của hoạt động 

thư viện. Đặc biệt, tác giả nhấn mạnh thực tế cho thấy việc ứng dụng mô hình 

marketing 4Ps (sản phẩm, giá cá, phân phối và xúc tiến) cùng những minh họa cho sự 

phát triển kế hoạch marketing trong tài liệu là một sự lựa chọn thích hợp đối với các 

TVCC, thư viện trường đại học, các mối quan hệ giữa đối tác thư viện và trường học.  

Tác giả Darlene E. Weingand thể hiện rất chi tiết các bước của quá trình xây 

dựng kế hoạch marketing thư viện và dịch vụ thông tin trong sách của mình. Ông nhấn 

mạnh việc phát triển một kế hoạch marketing cần triển khai từ việc làm rõ các vấn đề 

lý thuyết marketing, thành lập các nhóm cán bộ triển khai hoạt động marketing cho 

đến việc hoàn thiện sứ mệnh và tầm nhìn. Các yếu tố môi trường bên trong và bên 

ngoài thư viện ảnh hưởng đến hoạt động marketing cũng được tác giả trình bày chi 

tiết. Trong tài liệu này, Darlene E. Weingand cũng đề xuất mô hình hoạt động 

marketing 4Ps với những phân tích là diễn giải đầy đủ và chi tiết các nội dung về sản 
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phẩm, giá cá, phân phối và xúc tiến. Tác giả cũng nhấn mạnh để hoạt động marketing 

thư viện thành công, việc xác địch tầm nhìn là yếu tố quan trọng hàng đầu.  

Eileen Elliott de Sáez, cũng có nhiều quan điểm như Darlene E. Weingand. Tuy 

nhiên trong tài liệu đã công bố, tác giả đã đề xuất tới việc triển khai các hoạt động 

marketing trong môi trường kỹ thuật số. Những quy luật mới của môi trường kỹ thuật 

số mà người cán bộ thư viện cần nắm bắt, những hoạt động marketing sử dụng công 

nghệ hiện đại, ứng dụng các tiện ích Internet được nhấn mạnh. Thậm chí là việc xây 

dựng mối quan hệ với khách hàng/NDT qua mạng và các phương tiện kỹ thuật số. Tác 

giả đưa ra mô hình hoạt động marketing 4Ps gắn liền với 4Cs: Sản phẩm và dịch 

vụ/Giá trị cho NDT; Phân phối/Thuận tiện cho NDT; Giá cả/Chi phí phù hợp; Quảng 

cáo/Kết nối NDT. 

Tác giả Suzanne Walters trong nghiên cứu của mình về hoạt động marketing 

trong lĩnh vực thư viện, ngoài việc thể hiện tầm quan trọng của việc biên soạn sứ mệnh 

và tầm nhìn cũng như phân tích ma trận SWOT cho kế hoạch chiến lược của thư viện 

đã giới thiệu mô hình marketing 6Ps: sản phẩm, giá cả, phân phối, quảng cáo, định vị, 

chính sách công-chính trị. Suzanne Walters cho rằng, các sản phẩm và dịch vụ dù tốt 

đến mấy vẫn có thể bị thất bại nếu các hoạt động marketing không được giải quyết 

thành công. Việc triển khai mô hình hoạt động marketing 6Ps cũng như việc thực hiện 

sáng tạo hoạt động marketing sẽ đem lại thành công cho các thư viện. 

Cùng với các tác giả trên, Japri Bujang Masli [90], Anil Kumar Dhiman [69], 

Heesop Kim [86], Nguyễn Hữu Nghĩa [20], Bùi Thanh Thuỷ [43] trong các công bố 

nghiên cứu của mình tại các tạp chí và hội thảo đã giới thiệu mô hình marketing 7Ps 

trong hoạt động thông tin thư viện: sản phẩm, giá cả, phân phối/địa điểm, quảng cáo, 

yếu tố con người, yếu tố vật chất, quy trình. Ngoài ra các tác giả cũng giới thiệu các 

công cụ marketing mở rộng như các yếu tố PETS, SMART, SWOT để hỗ trợ phát 

triển hoạt động marketing trong thư viện. 

Bên cạnh các tác giả nghiên cứu về mặt lý thuyết hoạt động marketing trong lĩnh 

vực thư viện. Một số tác giả khác như: Peggy Barber [57], Christine Daymon [67], Xia 
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Z. David [65], Li Yanru [113],  Bùi Xuân Khiêm [13], Nguyễn Thị Bích Ngọc [21]… 

đã đi sâu trình bày một số hoạt động marketing cụ thể đã được triển khai trong thư 

viện và các trung tâm thông tin như: marketing truyền miệng, phương pháp nghiên cứu 

truyền thông marketing, marketing dịch vụ, marketing thông qua việc sử dụng mạng 

xã hội Facebook,… đều đem lại những kết quả tích cực trong việc thu hút NDT sử 

dụng sản phẩm của thư viện cũng như gắn kết NDT đối với thư viện. 

Chiến lược marketing trong thư viện công cộng: 

Nhiều công trình nghiên cứu đã thể hiện chiến lược marketing trong thư viện 

như: Angela B. Pfeil [97], Kay Henderson [80], Marwin Britto [59], Patricia H. Fisher 

[74], Eileen Elliott de Sáez [103]; Christie Koontz [88] [87]; Barbara Ewres [73]; 

Samuel Olu Adeyoyin [54]; Roger Henshaw [81] [82]; Christine Pivarnik [98]; 

Charlervoix Public Library [61]; Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương [52]; Nguyễn Thị Lan 

Thanh [30] [31]; Phan Thị Thu Nga [17];… Những nội dung về chiến lược marketing 

thư viện được các tác giả giới thiệu một cách tổng thể và cũng như những chiến lược 

đơn lẻ. Phần lớn các tác giả phản ánh chiến lược marketing tập trung vào các nội dung: 

Viết tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị; Xây dựng kế hoạch dài hạn, các kế hoạch chiến lược 

và nắm rõ giá trị nội tại của thư viện, định vị và xây dựng thương hiệu; Xác định các 

giá trị của thư viện; Phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề là điểm mạnh, điểm 

yếu, cơ hội và thách thức đối với thư viện; Phát triển các mục tiêu dài hạn; Thực hiện, 

đánh giá và hiệu chỉnh chiến lược marketing. 

Marwin Britto (2014), cho thấy việc tạo ra và thực hiện một chiến lược 

marketing toàn diện cho các TVCC là việc làm quan trọng để phối hợp nhằm nâng cao 

nhận thức về giá trị của một TVCC và tầm quan trọng của nó đối với các cơ quan quản 

lý tại địa phương cũng như việc sử dụng nguồn kinh phí của địa phương cho kế hoạch 

marketing TVCC. Ông nhấn mạnh: "Kế hoạch marketing TVCC cung cấp một khuôn 

khổ hữu ích cho sự phát triển hợp lý, hiệu quả và tổ chức liên kết các hoạt động thị 

trường cho phép TVCC sử dụng nguồn lực sẵn có của mình một cách hiệu quả nhất" 

(Duke & Tucker, 2007). Từ một vài mô hình marketing được tham khảo, tác giả đã 
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tổng hợp, phân tích, đề xuất 8 yếu tố quan trọng cho kế hoạch marketing: Tóm tắt; 

Tuyên bố sứ mệnh và vai trò; Kiểm toán marketing; Chiến lược marketing; Mục tiêu 

marketing, mục tiêu và chiến lược hành động; Ngân sách; Thời gian biểu; Đánh giá.  

Patricia H. Fisher và Marseille M. Pride (2006) cho thấy nhiều cán bộ thư viện đã 

từng thực hiện chức năng của marketing trong công việc của mình mà không nhận ra 

nó. Với kiến thức và hơn 20 năm kinh nghiệm làm công việc marketing từ khu vực tư 

nhân của mình, là một chuyên gia tư vấn nhiều năm cho hoạt động marketing TVCC, 

các tác giả đã làm rõ việc phát triển một kế hoạch marketing tốt sẽ thúc đẩy thư viện 

phát triển bền vững trong sự cạnh tranh: không chỉ để tồn tại mà còn phát triển mạnh 

mẽ. Thứ nhất, tác giả nhấn mạnh ý nghĩa của chiến lược phát triển thư viện và ảnh 

hưởng của nó đối với kế hoạch marketing thư viện. Tiếp đến là tầm quan trọng của 

việc thu thập dữ liệu phục vụ marketing. Từ đó xác định nhu cầu hiện tại và tương lai 

của NDT, xác định thị trường mục tiêu và định vị tổ chức, hoàn thiện dịch vụ, quản lý 

ngân sách thực hiện chiến lược marketing của mình. Đồng thời các tác giả đã hệ thống 

những bảng mẫu có thể sử dụng để xây dựng một kế hoạch marketing chi tiết cho các 

dịch vụ thư viện và những tình huống cụ thể của hoạt động thư viện. Đặc biệt, tác giả 

nhấn mạnh thực tế cho thấy việc ứng dụng mô hình minh họa cho sự phát triển kế 

hoạch marketing trong tài liệu là một sự lựa chọn thích hợp đối với các TVCC, thư 

viện trường đại học, các mối quan hệ giữa đối tác thư viện và trường học. 

Tác giả Nguyễn Thị Lan Thanh (2013) cho rằng việc xây dựng chiến lược sẽ 

giúp các tổ chức trong đó có thư viện luôn ở vị thế chủ động trước những thay đổi của 

môi trường, định hướng được sự phát triển trong tương lai và khẳng định được thương 

hiệu của mình trong lòng NDT. Việc xây dựng chiến lược nói chung và chiến lược 

marketing nói riêng trong bất kỳ một tổ chức nào trong đó có cơ quan TTTV là điều 

hết sức cần thiết. Tác giả đã phân tích quy trình xây dựng chiến lược marketing với 

các bước: phân tích môi trường; lập kế hoạch xác định mục tiêu marketing quyết định 

một chiến lược marketing phù hợp và xây dựng chương trình hành động marketing; tổ 

chức thực hiện, kiểm tra, giám sát; tổng kết và đánh giá chiến lược.  
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Tác giả Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương (2007) đã tập trung hướng nghiên cứu của 

khoa học marketing đi sâu vào phân tích những tác nhân ảnh hưởng đến hoạt động đáp 

ứng NCT của Trung tâm học liệu Đại học Cần Thơ. Tác giả cũng nghiên cứu và đánh 

giá năng lực nội tại của Trung tâm học liệu làm cơ sở hoạch định chiến lược 

marketing. Đồng tranh thủ những thế mạnh của Trung tâm học liệu để đối phó với 

những tác động bên ngoài bằng việc phân tích ma trận SWOT để khắc phục những 

nhược điểm yếu kém, hạn chế rủi ro nhằm chiếm thị phần NDT.  

Một số tác giả phản ánh chiến lược marketing tập trung vào những nhóm đối 

tượng người dùng tin cụ thể như chiến lược marketing hướng đến đối tượng thanh 

thiếu niên tại cộng đồng hoặc tập trung vào một vài công cụ marketing cụ thể như 

marketing truyền miệng, sử dụng công nghệ thông tin cho chiến lược marketing... 

Điển hình là tác giả Angela B. Pfeil (2005) khẳng định việc marketing và tiếp 

cận cộng đồng trẻ em/giới trẻ muốn triển khai được thành công, các TVCC cần phải có 

một kế hoạch marketing cụ thể được thực hiện có chủ đích với: đối tượng muốn tiếp 

cận, những gì sẽ được marketing, những nỗ lực gì sẽ được thực hiện. Các thư viện cần 

tranh thủ những chương trình dành cho trẻ em/giới trẻ có sẵn để phối hợp nhằm đạt 

được mục tiêu marketing và hình thành ý tưởng mới cho marketing. Phát huy tối đa 

những hình thức, phương tiện công nghệ hiện đại mà giới trẻ yêu thích, đặc biệt là sử 

dụng công cụ website thư viện như một công cụ marketing tiếp cận cộng đồng. Đẩy 

mạnh các dịch vụ thư viện cho trẻ em/giới trẻ, phụ huynh học sinh và các nhà hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục. Với kinh nghiệm từ việc triển khai thử nghiệm thành 

công trong công tác của mình, tác giả mong muốn những thông tin chia sẻ trong tài 

liệu sẽ giúp cán bộ thư viện phác thảo được một kế hoạch marketing thành công.  

Kay Henderson (2005) cho rằng nhiều nghiên cứu đã được viết về chủ đề của các 

thư viện kỹ thuật số, trong đó cung cấp cho các chuyên gia nghiên cứu về TTTV 

những hiểu biết, các vấn đề kỹ thuật và chiến lược liên quan đến sự phát triển của các 

bộ sưu tập số (Chowdhury và Chowdhury, 2002; Gorman, 2002; Hughes, 2004). Tuy 

nhiên, không có thảo luận nào về marketing các bộ sưu tập số. Chính vì vậy, nhiều câu 

hỏi về sự cần thiết marketing tài liệu số được đặt ra. Do sự tăng trưởng trong các dịch 
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vụ mà tập trung vào một phương pháp tiếp cận khách hàng, định hướng (chứ không 

phải là phân phối sản phẩm hoặc bán), và tăng cường sử dụng Internet để marketing, 

marketing đã quay sang marketing mối quan hệ. Marketing mối quan hệ có thể là một 

cách tiếp khi marketing dịch vụ thư viện kỹ thuật số. Tác giả đã nêu ra một số ưu điểm 

khi triển khai marketing quan hệ đối với dịch vụ thư viện kỹ thuật số: Không mất chi 

phí để có được khách hàng mới; Hiếm khi phải khuyến khích/chăm sóc khách hàng; Ít 

nhạy cảm về giá (khách hàng trung thành sẽ hài lòng với các dịch vụ); Sự hài lòng của 

khách hàng trung thành sẽ giúp giới thiệu dịch vụ đến khách hàng tiềm năng. 

Là một trong số TVCC sớm nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động 

marketing và đã ứng dụng trong hoạt động của mình như: TVCC The Port Townsend; 

các TVCC Montgomery County; TVCC Vista…, TVCC Charlevoix đã căn cứ trên 

những nỗ lực trong hoạt động của mình trước đây để làm tiền đề cho việc xây dựng 

một bản kế hoạch chiến lược marketing vào năm 2010. Căn cứ vào sứ mệnh và tầm 

nhìn đã được công bố, các nội dung chiến lược marketing đã được TVCC Charlevoix 

biên soạn với đầy đủ các nội dung phân tích thực trạng, đánh giá những tác động của 

môi trường vi mô, vĩ mô cũng như phân tích mô hình SWOT. Trong bản kế hoạch 

chiến lược này, TVCC Charlevoix lựa chọn mô hình hoạt động marketing 4Ps: sản 

phẩm, giá cả, địa điểm, quảng cáo. Cuối cùng là bảng theo dõi kế hoạch hành động với 

thời gian biểu chi tiết cho từng hạng mục, nội dung hoạt động marketing cần triển khai 

và kết quả mong muốn, cần đạt được. Qua việc xây dựng bản kế hoạch chiến lược 

marketing, thư viện mong muốn bản kế hoạch marketing này sẽ được sử dụng như một 

công cụ để tinh chỉnh các sản phẩm được cung cấp bởi TVCC Charlevoix và tiếp tục 

phát triển thư viện thân thiện hướng tới đáp ứng nhu cầu của NDT. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động marketing trong TVCC Việt Nam 

Phạm vi nghiên cứu về không gian và thời gian:  

Hiện tại TVCC Việt Nam có Thư viện Quốc Gia và 63 TV tỉnh/thành phố, 660 

TV cấp quận, huyện, thị xã… Trong khuôn khổ của một luận án, tác giả không thể tiến 

hành nghiên cứu tất cả các thư viện. Do vậy luận án giới hạn: chỉ nghiên cứu hoạt 
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động marketing tại một số thư viện tỉnh, thành phố theo khu vực địa lý Bắc-Trung-

Nam Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017. 

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

4.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing trong các thư viện công cộng  

Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các 

TVCC Việt Nam. 

4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động marketing trong TVCC. 

- Nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing trong TVCC Việt Nam. 

- Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing trong thư viện công 

cộng Việt Nam. 

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trong TVCC Việt Nam. 

5. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu:  

5.1. Câu hỏi nghiên cứu: 

- Thực trạng hoạt động marketing trong TVCC Việt Nam diễn ra như thế nào? 

- Những yếu tố nào ảnh hưởng đến thực trạng hoạt động marketing trong TVCC 

Việt Nam? 

- Làm thế nào để hoàn thiện hoạt động marketing trong TVCC Việt Nam? 

5.2. Giả thuyết nghiên cứu: 

- Hoạt động marketing trong các TVCC Việt Nam hiện nay đã được triển khai, 

tuy nhiên hiệu quả chưa cao làm ảnh hưởng không nhỏ đễ đến việc thu hút NDT. 

- Nếu hoạt động marketing trong các TVCC Việt Nam được hoàn thiện theo mô 

hình 7Ps sẽ đảm bảo mang lại kết quả tốt cho phép thu hút đông đảo NDT đến sử dụng 

thư viện. 



17 
 

6. Phương pháp nghiên cứu 

+ Phương pháp luận: Triết học Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối 

chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề liên quan đến đề tài luận án. 

+ Phương pháp cụ thể: 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu thu thập thông tin từ hai nguồn 

chính: Nghiên cứu thứ cấp và nghiên cứu sơ cấp. Tác giả thu thập từ những tài liệu 

khác nhau như tạp chí, báo cáo khoa học, sách giáo khoa, các tác phẩm khoa học trong 

và ngoài ngành có liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Thêm vào đó, tác giả khai thác tài 

liệu lưu trữ, số liệu thống kê, thông tin đại chúng. Đồng thời triển khai thu thập thông 

tin, khảo sát thực tế tại 12 thư viện đã lựa chọn. 

- Phương pháp quan sát: Chúng tôi đã thực hiện quan sát không tham dự ở một số 

địa điểm TVCC. 

- Phương pháp chọn mẫu và điều tra bằng bảng hỏi: 

* Đối với các thư viện. Mẫu khảo sát được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu 

ngẫu nhiên: Phân chia các thư viện tỉnh theo khu vực địa lý: Bắc - Trung - Nam và 

chọn ngẫu nhiên các tỉnh, thành phố. Kết quả chọn mẫu ngẫu nhiên được 12 thư viện 

tỉnh, thành phố bao gồm: Thư viện Tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Hải Phòng, Hà Nội, 

Thanh Hoá, Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần 

Thơ và  Cà Mau. 

* Đối với cán bộ TVCC, tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu chỉ tiêu để phát 

phiếu cho cán bộ TVCC tại các phòng/ban trong các TVCC đã được lựa chọn nghiên 

cứu. Số phiếu phát ra là 180 phiếu, Số phiếu thu về là 177 phiếu, đạt 98,3%. 

* Đối với NDT của TVCC, tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện để 

phát phiếu cho NDT, dựa trên tính dễ tiếp cận trong nhóm 12 TVCC đã được lựa chọn 

nghiên cứu. Số phiếu phát ra là 1200 phiếu, Số phiếu thu về là 1120 phiếu, đạt 93,3%). 

- Phương pháp phỏng vấn sâu: Phỏng vấn đại diện ban lãnh đạo của các TVCC 

đã được lựa chọn khảo sát. 
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- Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến chuyên gia để có căn cứ cho giải pháp 

hoạt động marketing trong TVCC Việt Nam. 

* Bảng hỏi được thiết kế ở dạng giấy. 

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 

7.1. Ý nghĩa lý luận: 

- Luận án góp phần làm rõ và phong phú thêm cơ sở lý luận về hoạt động 

marketing trong TVCC. 

7.2. Ý nghĩa thực tiễn: 

- Luận án làm rõ thực trạng hoạt động marketing và các giải pháp nhằm hoàn 

thiện hoạt động marketing trong TVCC Việt Nam. 

- Các số liệu và kết quả nghiên cứu của luận án sẽ hỗ trợ các nhà quản lý hoàn 

thiện chính sách về lĩnh vực thông tin thư viện. Lãnh đạo các TVCC có thể tham khảo 

nhằm cải biến hoạt động TVCC, bổ sung hoạt động marketing vào chiến lược phát 

triển chung của TVCC. Cán bộ TVCC nhận thức được rõ hơn về các hoạt động 

marketing và triển khai được hiệu quả hơn trong hoạt động thực tiễn. 

- Luận án là tài liệu tham khảo về hoạt động marketing trong thư viện trên cả 

nước và cho các trường đào tạo nghiệp vụ thông tin thư viện. 

8. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Phụ lục, nội dung luận án bao gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động marketing trong thư viện công cộng 

Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing trong thư viện công cộng Việt Nam 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trong thư viện công cộng 

Việt Nam 
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Chương 1: 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING 

TRONG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG 

1.1. Cơ sở lý luận về hoạt động marketing trong thư viện công cộng 

1.1.1. Khái niệm marketing  

Định nghĩa Marketing 

Lý thuyết marketing xuất hiện trước hết ở Mỹ vào những năm đầu của thế kỷ 

XX. Đầu tiên, lý thuyết marketing chỉ gắn với những vấn đề tiêu thụ, nhưng nó ngày 

càng trở nên hoàn chỉnh và lý thuyết đó bao quát cả những hoạt động có trước tiêu thụ 

như: nghiên cứu thị trường, khách hàng, thiết kế, sản xuất sản phẩm theo đúng yêu cầu 

của khách hàng, định giá và tổ chức hệ thống tiêu thụ. Trước đây, trên thế giới 

marketing lúc đầu diễn ra phổ biến ở các công ty sản xuất hàng tiêu dùng đóng gói, các 

công ty sản xuất hàng tiêu dùng lâu bền và các công ty sản xuất các thiết bị công 

nghiệp. Tiếp theo, marketing được ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất các vật liệu như: 

thép, hoá chất, giấy,… và những thập kỉ qua, marketing được đánh giá cao bởi các 

ngành kinh doanh dịch vụ tiêu dùng, hàng không, ngân hàng, bảo hiểm. Các nhóm 

nghề như các luật sư, kiểm toán, bác sĩ, các kiến trúc sư cũng quan tâm đến marketing. 

Cho đến ngày nay, marketing được áp dụng trong kinh doanh quốc tế, các lĩnh vực phi 

thương mại như chính trị, xã hội,… 

Theo khái niệm của Philip Kotler [14, tr.12], "Marketing là một quá trình quản 

lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần và 

mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với 

những người khác". Khái niệm này dựa trên những yếu tố: Sản phẩm (Product); Giá 

(Price); Phân phối (Place); Xúc tiến thương mại (Promotion). Đó là bài học căn bản: 

Marketing 4P dành cho sinh viên thuộc chuyên ngành marketing. 

Theo Hiệp hội Marketing Mỹ [55, tr.243], "Marketing là một hệ thống tổng thể 

các hoạt động của tổ chức được thiết kế nhằm hoạch định, định giá, xúc tiến và phân 
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phối các sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu và đạt 

được các mục tiêu của tổ chức".  

"Marketing là một nhiệm vụ trong cơ cấu tổ chức và là một tập hợp các tiến trình 

để nhằm tạo ra, trao đổi, truyền tải các giá trị đến các khách hàng, và nhằm quản lý 

quan hệ khách hàng bằng những cách khác nhau để mang về lợi ích cho tổ chức và các 

thành viên trong hội đồng cổ đông".  

Theo tác giả Nguyễn Thị Lan Thanh [32, tr.28]: marketing là một quá trình quản 

lý mà nhờ nó tổ chức kết nối mọi hoạt động của mình với khách hàng và thỏa mãn nhu 

cầu của họ. 

Từ những khái niệm của Philip Kotler, Hiệp hội Marketing Mỹ cùng các tác giả 

khác cho thấy điểm chung nhất về marketing đó là tập trung vào phân tích người tiêu 

dùng và tìm cách thoả mãn nhu cầu của họ. Hoạt động marketing tìm cách tiếp cận 

người tiêu dùng để có thêm sự hiểu biết về khách hàng. Những vấn đề không hài lòng 

của người tiêu dùng sẽ đưa đến những thay đổi trong chính sách của tổ chức, từ đó sẽ 

mang lại lợi nhuận và doanh số bán hàng cao hơn. 

Từ đó có thể hiểu marketing là tập hợp những hoạt động nhằm thu hút khách 

hàng đến với tổ chức của mình và đáp ứng những nhu cầu của họ. 

Các loại Marketing  

Marketing có rất nhiều loại, người ta có thể phân biệt marketing theo các tiêu chí 

khác nhau. Trong luận án này, tác giả phân biệt marketing theo tiêu chí lĩnh vực ứng 

dụng. Theo cách phân biệt này marketing có 2 nhóm: marketing lợi nhuận và 

marketing phi lợi nhuận.  

+ Nhóm marketing lợi nhuận: là nhóm được ứng dụng trong các hoạt động như: 

sản xuất hàng tiêu dùng đóng gói, hàng tiêu dùng lâu bền, các thiết bị công nghiệp; 

trong lĩnh vực sản xuất vật liệu như: thép, hoá chất, giấy…; trong lĩnh vực ngành nghề 

tự do như: các luật sư, kiến trúc sư… nhằm mục đích thu lợi nhuận. 

+ Nhóm marketing phi lợi nhuận: là nhóm được ứng dụng trong các hoạt động 

như: chính trị, xã hội, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục. Theo Scott G. Dacko [64], 



21 
 

marketing phi lợi nhuận nhấn mạnh việc tổ chức đó là không thúc đẩy hoạt động 

thương mại. Mục tiêu của tổ chức không tập trung trực tiếp đến việc thu lại lợi nhuận. 

Đồng thời, cũng có những thị trường mà nhiều tổ chức phi lợi nhuận có cùng một 

khách hàng, qua đó tạo ra nhu cầu của các tổ chức đó nhằm tăng khả năng cạnh tranh 

của mình. Cũng giống như quan điểm này về marketing phi lợi nhuận, tác giả 

Brinckerhoff (1997) đã thể hiện hoạt động marketing dựa trên sứ mệnh lâu dài của tổ 

chức để biểu thị tập hợp các hành động marketing. Sứ mệnh giúp tổ chức phi lợi nhuận 

là theo đuổi mục tiêu của mình hiệu quả hơn trong quan hệ marketing với các đối thủ 

cạnh tranh. Do đó, marketing phi lợi nhuận có thể liên quan đến các hoạt động 

marketing nhằm vào các cá nhân, các tập thể mà tổ chức phi lợi nhuận đang tìm cách 

phục vụ. 

Các tổ chức phi lợi nhuận cũng cần ứng dụng hoạt động marketing để có cách 

tiếp cận tốt nhất tới khách hàng. Lợi nhuận lúc này không chú trọng vào yếu tố vật 

chất mà đó chính là những lợi ích do công việc của họ mang lại cho khách hàng. Sự 

thoả mãn tối đa của khách hàng về sản phẩm hay công việc mà tổ chức phi lợi nhuận 

mang lại chính là lợi nhuận của họ. Chính vì vậy, tổ chức phi lợi nhuận cần sử dụng 

các phương pháp tốt nhất để tiếp cận khách hàng, lấy được niềm tin, mối quan hệ bền 

vững… do đó marketing là phương pháp tốt nhất mà tổ chức phi lợi nhuận lựa chọn để 

thực hiện công việc của mình. 

Vai trò của Marketing 

Marketing có vai trò kết nối các hoạt động bên trong của tổ chức với thị trường. 

Marketing đảm bảo cho hoạt động của tổ chức phù hợp với lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu 

của thị trường. Đồng thời marketing có vai trò giúp các  cho các mối quan hệ bên 

trong và bên ngoài tổ chức được hài hoà, tương tác hiệu quả. Hơn nữa marketing có 

vai trò giúp xây dựng hình ảnh tích cực về sản phẩm và tổ chức đối với thị trường. 

Theo tác giả Phan Thị Thương, chức năng của marketing trong các tổ chức có 

bốn chức năng cơ bản sau đây: Chức năng thích ứng; Chức năng phân phối; Chức 

năng tiêu thụ hàng hoá; Chức năng yểm trợ [12, tr.40]. Vận dụng vào hoạt động 

TVCC, tác giả sẽ phân tích chi tiết tại mục 1.1.4 của luận án. 
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Quá trình hình thành và phát triển một số mô hình marketing  

Khái niệm marketing dựa trên ý tưởng về các thông số hành động được 

Stackelberg (1939) đưa ra trong thập niên 1930. Rasmussen (1955) sau đó đã đề xuất 

bốn yếu tố quyết định cạnh tranh và bán hàng là: giá cả, chất lượng, dịch vụ và quảng 

cáo. McCarthy (1964) đã đưa ra "marketing hỗn hợp", thường được gọi là "4Ps" như 

một phương tiện để chuyển đổi kế hoạch marketing sang thực tiễn. Sau đó, Borden 

(1965) tuyên bố là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ "marketing hỗn hợp" [75, tr.2].  

Từ điển Thuật ngữ Marketing trong lĩnh vực thư viện (IFLA, 1998) [89] cho rằng 

marketing hỗn hợp là sự kết hợp của các biến kiểm soát mà thư viện sử dụng để đạt 

được mục tiêu như mong muốn ở thị trường thư viện hướng tới, bao gồm sản phẩm, 

giá cả, địa điểm và khuyến mại - 4Ps. 

Marketing hỗn hợp (Marketing - mix) có nguồn gốc từ lý thuyết kinh tế vi mô. 

Theo McCarthy, Marketing hỗn hợp là tập hợp các công cụ marketing được các tổ 

chức sử dụng để đạt được kết quả cao nhất đối với thị trường mục tiêu mà tổ chức 

hướng tới. Tác giả McCarthy đưa ra mô hình marketing 4Ps như là một phương tiện để 

chuyển dịch các kế hoạch marketing thành các hành động thực tiễn [75, tr.2].  

Vào thời gian này, Borden đã đề xuất marketing có 12 bộ phận chính là: Lập kế 

hoạch sản phẩm; Giá; Xây dựng thương hiệu; Kênh phân phối; Người bán hàng; 

Quảng cáo; Khuyến mãi; Đóng gói; Trưng bày; Phục vụ; Xử lý vật lý; Tìm hiểu thực 

tế và phân tích. Tại một cuộc họp về marketing, McCarthy đã làm sáng tỏ ý tưởng của 

Borden với việc xác định marketing hỗn hợp như một sự kết hợp của tất cả các yếu tố. 

Ông đã tập hợp lại 12 yếu tố của Borden thành bốn yếu tố hoặc 4Ps, đó là: Sản phẩm, 

Giá cả, Quảng cáo và Phân phối. 

Đặc biệt là từ những năm 1980 trở lại đây, số lượng các nhà nghiên cứu đề xuất 

mới 'P' vào hỗn hợp tiếp thị đã tăng lên khá nhiều. Judd (1987) đề xuất một P thứ năm 

(con người). Booms and Bitner (1980) thêm 3Ps (người tham gia, bằng chứng vật lý và 

quy trình) vào bản gốc 4Ps để áp dụng khái niệm hỗn hợp tiếp thị đến dịch vụ. Kotler 

(1986) cho biết thêm quyền lực chính trị với khái niệm Ps. Tác giả Baumgartner 
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(1991) đề xuất khái niệm 15P. MaGrath (1986) cho thấy việc bổ sung 3Ps (nhân viên, 

cơ sở vật chất và quản lý quy trình). Vignalis và Davis (1994) đề xuất bổ sung S (dịch 

vụ) vào hỗn hợp tiếp thị. Goldsmith (1999) cho thấy nên có 8 Ps (sản phẩm, giá cả, 

phân phối, khuyến mãi, người tham gia, bằng chứng vật lý, quá trình và cá nhân hoá). 

Bên cạnh sự phát triển của mô hình "marketing hỗn hợp", một số nhà nghiên cứu 

cũng giới thiệu một mô hình marketing mới với tên gọi SIVA. Mô hình này do 

Chekitan Dev và Don Schultz đề xuất trong Tạp chí Quản lý Marketing của Hiệp hội 

Marketing Hoa Kỳ [68, tr.21]. Mô hình SIVA có hướng tiếp cận marketing tập trung 

vào khách hàng. Mục tiêu mô hình SIVA hướng tới khách hàng như: Solution/đưa ra 

các Giải pháp giúp giải quyết khó khăn; Information/đưa ra những Thông tin hữu ích 

cho khách hàng hơn là những thông tin quảng cáo; Value/cung cấp Giá trị cho khách 

hàng tương ứng với chi phí họ bỏ ra; Access/cung cấp cho khách hàng Quyền truy cập 

lớn hơn vào các sản phẩm, dịch vụ). Tuy vậy, mô hình này còn hiếm tài liệu công bố, 

ít người biết đến và vẫn trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển. 

Đến nay, mô hình marketing hỗn hợp đã chiếm ưu thế hơn cả. Các nhà nghiên 

cứu marketing đã phát triển ý tưởng này và hoàn thiện với 4Ps: Sản phẩm, Giá cả, 

Quảng cáo và Địa điểm/Phân phối. Do nhu cầu ứng dụng marketing trong các hoạt 

động của nhiều tổ chức nhất là các tổ chức dịch vụ các nhà nghiên cứu đã mở rộng 

thêm các yếu tố marketing bằng cách đề xuất các Ps như: Con người, Quy trình, Điều 

kiện vật chất. Như vậy, mô hình marketing đã được cấu thành từ 7Ps bao gồm: Sản 

phẩm, Giá cả, Quảng cáo và Địa điểm/Phân phối, Con người, Quy trình, Điều kiện vật chất. 

1.1.2. Khái niệm về marketing trong thư viện công cộng  

Lúc đầu khái niệm marketing mới chỉ áp dụng trong lĩnh vực thương mại nhằm 

đem lại lợi nhuận cho các cá nhân và tổ chức. Năm 1969 khi bài báo “Marekting cho 

các tổ chức phi lợi nhuận” của Kotler và Levy xuất hiện trong Tạp chí Marketing thì ý 

tưởng marketing cho các tổ chức phi lợi nhuận mới được khai phá. Bởi marketing cho 

các tổ chức phi lợi nhuận hay nói gọn hơn là marketing phi lợi nhuận có đặc điểm là 

cung cấp các chương trình và dịch vụ vì lợi ích cộng đồng mà không thu lại lợi nhuận.  
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Là một thành phần trong số tổ chức phi lợi nhuận, các cơ quan TTTV bắt đầu 

quan tâm đến vấn đề marketing. Lúc này, các chuyên gia TTTV mới chỉ quan tâm tới 

yếu tố truyền thông marketing khi thảo luận về vấn đề này. 

Từ năm 1979 đến năm 1980, người ta bắt đầu cho rằng marketing thích hợp khi 

áp dụng vào hoạt động TTTV. Các lý thuyết marketing truyền thống trở nên hữu dụng 

cho các tổ chức phi lợi nhuận, trong đó có các thư viện. Các TVCC là những thư viện 

đầu tiên sử dụng khái niệm marketing [45, tr.18].  

Định nghĩa marketing trong thư viện  

Từ điển giải nghĩa thư viện học và tin học Anh-Việt đã đưa ra định nghĩa như 

sau: "Marketing: TIẾP THỊ - Một nhóm hoạt động có mục đích dùng để cổ võ cho sự 

trao đổi một cách xây dựng và đáp ứng giữa các nhà cung cấp dịch vụ thư viện và 

truyền thông với những người đang sử dụng hay sẽ có thể là người sử dụng những dịch 

vụ này. Những hoạt động này quan tâm đến sản phẩm, giá cả, phương pháp giao hàng, 

và phương pháp quảng bá sản phẩm" [12, tr.127]. 

Dinesh K. Gupta cho rằng "Maketing là sản phẩm/dịch vụ mà bạn đang cố gắng 

để bán hay là thuyết phục mọi người sử dụng nó – đánh giá nhu cầu của khách hàng và 

thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu đó. Thư viện tạo ra dịch vụ và có khách hàng – 

bất kì cái gì làm để thúc đẩy dịch vụ thư viện và tiếp cận để khuyến khích người đọc 

trong cộng đồng có thể được gọi là Marketing" [84, tr.10]. 

Tổng hợp các định nghĩa trên có thể hiểu, marketing là một nhóm các hoạt động 

nhằm thu hút và đáp ứng nhu cầu của NDT.  

+ Đặc điểm 

Marketing trong thư viện thuộc marketing phi lợi nhuận nhằm cung cấp các sản 

phẩm phục vụ lợi ích của NDT. Vì vậy đặc điểm của Marketing trong thư viện là 

hướng tới  mục tiêu hoạt động không vì lợi nhuận. Điều đó được thể hiện ở việc TV 

cung cấp những thông tin có  giá trị từ các sản phẩm của mình mang lại lợi ích cốt lõi  

cho NDT. Sản phẩm của thư viện được cung cấp tới NDT được phân phối theo cách 

thức phù hợp tạo điều kiện tốt nhất cho việc tiếp cận thông tin của NDT. Thông qua 
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các chương trình quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của thư viện, NDT có được cơ hội 

nắm bắt nguồn lực thông tin của thư viện đồng thời thư viện xây dựng được hình ảnh 

tốt trong đông đảo NDT của mình. 

+ Vai trò 

Marketing trong thư viện quan tâm nhiều đến tổ chức và NDT của mình. Đồng 

thời là hoạt động trung gian kết nối các hoạt động của từng cá nhân, đơn vị trong thư 

viện nhằm đảm bảo cho hoạt động của thư viện hướng tới NDT, đáp ứng nhu cầu của 

NDT. Đồng thời những phản hồi tích cực từ phía NDT sẽ là căn cứ quan trọng để tác 

động trở lại hoạt động marketing và làm căn cứ cho những quyết định của thư viện đối 

với hoạt động marketing.  

Khái niệm thư viện công cộng  

Theo tổ chức UNESCO, "Thư viện công cộng là trung tâm thông tin địa phương 

tạo cho người sử dụng của mình sự tiếp cận nhanh chóng tới tri thức và thông tin ở tất 

cả các dạng thức" [4, tr.1]. 

Theo tổ chức IFLA/UNESCO, "Thư viện công cộng, con đường tiếp cận tri thức, 

cung cấp những điều kiện cơ bản cho việc học tập suốt đời, ra những quyết định độc 

lập và phát triển văn hóa cá nhân cũng như nhóm xã hội" [83, tr.1]. 

Theo Pháp lệnh thư viện [51, tr.6] Việt Nam năm 2000 tại Điều 16, 18 quy định 

TVCC bao gồm Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện do Uỷ ban nhân dân các cấp 

thành lập. Theo đó, thư viện do Uỷ ban nhân dân các cấp thành lập giữ vai trò trung 

tâm phối hợp hoạt động, trao đổi tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ với các thư viện khác 

trên địa bàn. Ngoài những nhiệm vụ theo quy định tại các Điều 13, 14 của Pháp lệnh 

thư viện, thư viện do Uỷ ban nhân dân các cấp thành lập còn có những nhiệm vụ, 

quyền hạn: Xây dựng và bảo quản vốn tài liệu của địa phương và về địa phương; 

Tham gia xây dựng thư viện, tủ sách cơ sở, tổ chức việc luân chuyển sách, báo xuống 

các thư viện, tủ sách cơ sở. 

Theo Từ điển giải nghĩa thư viện học và tin học Anh – Việt, Thư viện công cộng 

là "Một thư viện cung cấp các dịch vụ tổng quát mà không đòi hỏi một sở phí nào của 
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độc giả, của quận hạt, hay vùng mà thư viện phục vụ. Thư viện được ngân sách công 

hay tư tài trợ, và sưu tầm căn bản của thư viện cũng như dịch vụ của thư viện được 

cung ứng cho tất cả dân sống trong vùng mà độc giả không phải trả lệ phí, tuy nhiên 

nếu độc giả thuộc dân cư của một vùng khác, họ sẽ phải nộp một lệ phí nào đó. Các 

sản phẩm và dịch vụ thư viện cung ứng ngoài quản hạt của thư viện có thể hoặc không 

có thể được thư viện cung cấp miễn phí" [12, tr.167]. 

Với những tuyên ngôn, định nghĩa về TVCC như trên cho thấy tổ chức này có 

một nhiệm vụ quan trọng trong việc thoả mãn nhu cầu tin (NCT) của mọi tầng lớp 

nhân dân, không phân biệt lứa tuổi hay trình độ học vấn ở địa phương  

Ở Việt Nam, ngoài Thư viện Quốc gia Việt Nam, TVCC là hệ thống thư viện do 

Ủy ban nhân dân các cấp thành lập. Mạng lưới TVCC của Việt Nam đã phát triển khá 

rộng khắp, từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã phường, bao gồm: 

63 thư viện cấp tỉnh; 660 thư viện cấp quận, huyện, thị xã; 2.447 thư viện cấp xã, 

phường, thị trấn; 13.792 phòng đọc sách xã và cơ sở; 59 thư viện tư nhân có phục vụ 

cộng đồng với hơn 35 triệu bản sách [5, tr.60-61]. Điều đó cho thấy TVCC chính là 

nơi phục vụ đa dạng các đối tượng bạn đọc từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến 

đồng bằng hay miền biển, điều đó đồng nghĩa với nội dung tài liệu của TVCC cũng hết 

sức phong phú và đa dạng phù hợp với mọi đối tượng bạn đọc.  

Khái niệm marketing trong thư viện công cộng  

Marketing trong TVCC là một bộ phận của marketing trong thư viện. Do vậy 

Marketing trong TVCC cũng được hiểu tương tự như marketing trong thư viện nói 

chung. Tuy nhiên TVCC là trung tâm thông tin của địa phương nên marketing trong 

thư viện công cộng nhấn mạnh đến khía cạnh  hướng tới, thu hút và thỏa mãn nhu 

cầu thông tin của các nhóm NDT đa dạng tại địa phương. 

+ Đặc điểm  

Tương tự như marketing trong thư viện, marketing trong thư viện công cộng 

cũng thuộc marketing phi lợi nhuận nhằm cung cấp các sản phẩm phục vụ lợi ích của 
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đông đảo đối tượng NDT tại địa phương. Điểm khác biệt của marketing trong thư viện 

công cộng là các hoạt động marketing phải hướng tới các nhóm đối tượng NDT hết 

sức đa dạng ấy, với mọi lứa tuổi, mọi trình độ học vấn khác nhau. Hơn nữa TVCC chủ 

yếu hướng tới việc cung cấp sản phẩm miễn phí tới mọi đối tượng NDT của mình. Lúc 

này yếu tố giá cả trong TVCC được xem như giá trị tích cực mà TVCC mang lại cho 

NDT của mình trong quá trình họ sử dụng TVCC. Chính vì vậy các hoạt động từ sản 

phẩm, gía cả, phân phối, truyền thông… cũng phải hết sức đa dạng linh hoạt thích ứng 

với từng nhóm NDT khác nhau.  

+ Vai trò 

Như trên đã nêu, marketing trong TVCC là một bộ phận của marketing trong thư 

viện. Do đó nó cũng có vai trò tương tự như vai trò của marketing trong thư viện đó là, 

kết nối các hoạt động bên trong của TVCC với thị trường –NDT, đảm bảo cho hoạt 

động của TVCC phù hợp với thị trường, lấy thị trường-nhu cầu và mong muốn của 

NDT làm cơ sở vững chắc cho mọi quyết định trong hoạt động cung cấp sản phẩm đến 

NDT một cách thuận lợi nhất. Marketing giúp cho các quan hệ bên trong và bên ngoài 

TVCC trở nên có hiệu quả. Đồng thời hoạt động marketing luôn thích ứng với môi 

trường biến động một cách có hiệu quả và tận dụng, phát huy tối ưu nội lực của 

TVCC. Tuy nhiên với đặc điểm của TVCC cho nên vai trò của marketing trong thư 

viện công cộng quan tâm đến việc phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí,… cho NDT tại 

địa phương thông qua sản phẩm và nguồn lực thông tin của mình. Hoạt động 

marketing trong TVCC góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của đông đảo 

NDT, hỗ trợ NDT tham khảo, ứng dụng vào thực tế đời sống, ngành nghề tại địa 

phương. Đặc biệt vai trò của marketing trong TVCC góp phần hình thành thói quen 

đọc sách trong đối tượng NDT là thanh thiếu niên tại địa phương. Đảm bảo cho mọi 

đối tượng người dùng tin tại địa phương có cơ hội tiếp cận các loại thông tin chung 

phục vụ cộng đồng. 
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1.1.3. Nội dung hoạt động marketing trong thư viện công cộng  

Trong nhiều sách tham khảo, giáo trình, bài viết khoa học có nhiều tác giả đã 

trình bày, phác thảo marketing trong thư viện. Từ việc tham khảo hoạt động marketing 

nói chung, kết hợp với các công trình nghiên cứu về hoạt động marketing trong thư 

viện của các tác giả trong và ngoài nước đã công bố mà tác giả sưu tầm được, tác giả 

hiểu nội dung hoạt động marketing bao gồm: sản phẩm, giá cả, phân phối, quảng cáo, 

con người, quy trình và điều kiện vật chất.  

Sản phẩm  

Theo Philip Kotler [14, tr.485], sản phẩm là mọi thứ có thể chào bán trên thị 

trường để chú ý, mua, sử dụng hay tiêu dùng, có thể thoả mãn được một mong muốn 

hay nhu cầu. Những sản phẩm được mua bán trên thị trường bao gồm hàng hoá vật 

chất, dịch vụ, địa điểm, tổ chức và ý tưởng.  

Tác giả Christine M. Koontz [89] định nghĩa sản phẩm là một tập hợp các thuộc 

tính hay đặc điểm, chức năng, lợi ích và giá trị sử dụng có thể trao đổi, thường tồn tại 

ở dạng vật thể hoặc phi vật thể. Những sản phẩm của thư viện bao gồm các tài liệu để 

sử dụng, các câu hỏi được trả lời, các giờ kể chuyện, tìm kiếm trực tuyến,… 

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 thoả mãn nhu 

cầu người dùng tin" [46, tr.21].  

Tác giả Dinesh K. Gupta [84, tr.14] cho rằng trong lĩnh vực TTTV, sản phẩm bao 

gồm các nguồn lực vật chất, sách, báo ở dạng in, CD, các dịch vụ như: thư viện mở 24 

giờ, hỏi đáp, cung cấp bản tin, tờ rơi, tổ chức triển lãm, cung cấp tài liệu, tư vấn, trả lời 

qua điện thoại, email… Qua đó cho thấy các loại hình dịch vụ cũng được xem là một 

thành phần của sản phẩm TTTV. 
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Đặc điểm chung của sản phẩm là có 3 cấp độ: sản phẩm cốt lõi, sản phẩm hiện 

thực và sản phẩm bổ sung [24, tr.198]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm cốt lõi là loại sản phẩm thể hiện được những lợi ích mà NDT nhận 

được qua quá trình sử dụng sản phẩm, đó chính là thông tin. Sản phẩm hiện thực là 

loại sản phẩm mà NDT có thể cảm nhận được thông qua chất lượng, kiểu dáng, nhãn 

hiệu, đặc trưng bao gói. Đó chính là tài liệu, các CSDL, các bản thư mục, dịch vụ tra 

cứu tin, dịch vụ cung cấp tài liệu... Sản phẩm bổ sung là loại sản phẩm có cấp độ hoàn 

thiện cao về khả năng thoả mãn các nhu cầu, mong muốn của NDT như: các dịch vụ 

Internet, dịch vụ phòng thảo luận nhóm, dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu, dịch vụ 

cung cấp thông tin tại nơi cư trú… 

Giá cả 

Với người mua: Giá cả của một sản phẩm hoặc dịch vụ là khoản tiền mà người 

mua phải trả cho người bán để được quyền sở hữu, sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đó. 

Với người bán: Giá cả của một hàng hoá, dịch vụ là khoản thu nhập người bán 

được nhờ việc tiêu thụ sản phẩm đó [10, tr.265]. 

Chính sách giá đối với tổ chức công cộng cũng như tổ chức tư nhân là một trong 

những yếu tố quan trọng của chính sách marketing [9, tr.210].  

Hình 1.1: Các cấp độ cấu thành sản phẩm thư viện 
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Trong hoạt động thư viện, việc tính giá cũng được hiểu dưới nhiều góc độ và 

cách tiếp cận khác nhau. Anil Kumar Dhiman và Hemant Sharma đưa ra khái niệm về 

cách tính giá đó là tạo thành hai loại giá khác nhau: Giá tiền tệ và giá xã hội. Giá tiền 

tệ là những chi phí thực của khách hàng và giá xã hội là những nỗ lực khác của khách 

hàng phải thực hiện để có quyền truy cập vào một sản phẩm [69, tr.457-458]. Qua đó 

các tác giả cho rằng việc tính giá tiền tệ sẽ căn cứ vào mức độ của nhu cầu của NDT 

và những chi phí mà cán bộ TVCC phải bỏ ra ngoài quy định để đáp ứng nhu cầu ấy sẽ 

không được hỗ trợ mà sẽ được tính vào giá các chi phí để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, 

các tác giả cũng cho rằng việc tính chi phí này là quan trọng ngay cả khi một dịch vụ 

được cung cấp miễn phí. Đối với việc tính theo mức giá xã hội, lợi ích mà thị trường 

mục tiêu các TVCC hướng tới là sự hài lòng, đáp ứng các mong muốn và hoạt động 

phục vụ trở nên hiệu quả hơn. 

Phân phối 

Theo quan điểm marketing, kênh phân phối là một tập hợp các doanh nghiệp và 

cá nhân độc lập và phụ thuộc lẫn nhau tham gia vào quá trình đưa hàng hoá từ người 

sản xuất đến người tiêu dùng [10, tr.308]. Trong khu vực quốc doanh, marketing công 

cộng có mục đích làm cho các cơ quan hành chính nhận thức về các tiềm lực của mình 

trong các mạng lưới tiếp xúc với công chúng (quầy, phòng tiếp đón…) [9, tr.236].  

Kênh phân phối trong marketing thư viện không chỉ đơn thuần là tại địa điểm 

thực tế NDT có thể có được dịch vụ của TVCC mà nó còn thể hiện ở việc sau: cán bộ 

TVCC tổ chức dịch vụ chăm sóc NDT; những khó khăn khi NDT tiếp cận sản phẩm, 

dịch vụ; những yếu tố về không gian sử dụng của toà nhà thư viện cũng được coi là 

thành phần quan trọng của kênh phân phối [74, tr.81].  

Bên cạnh kênh phân phối trực tiếp tại trụ sở của các TVCC hay phân phối tại nơi 

cư trú hiện nay, việc phân phối trực tuyến qua Internet và hệ thống mạng LAN được 

nhiều NDT quan tâm sử dụng. Việc kết nối Internet tốc độ cao giúp NDT có thể tiếp 

cận đến các nguồn tin, các CSDL của thư viện để khai thác thông tin nhanh, tiết kiệm 

thời gian và các chi phí khác. 
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Quảng cáo 

Quảng cáo bao gồm mọi hình thức truyền tin chủ quan và gián tiếp về những ý 

tưởng, hàng hoá hoặc dịch vụ được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể quảng cáo và 

chủ thể phải thanh toán các chi phí [10, tr.354]. 

Cũng theo Anil Kumar Dhiman và Hemant Sharma, mục đích cơ bản của hoạt 

động quảng cáo thư viện là chọn một kỹ thuật có thể khuyến khích người nhận mua 

hoặc yêu cầu thêm thông tin bằng các tài liệu quảng cáo cho việc sử dụng trong tương 

lai [69, tr. 458]. 

Các TVCC có thể dùng nhiều hình thức khác nhau để giới thiệu thông tin về sản 

phẩm tới NDT cũng như xây dựng hình ảnh tốt đối với NDT mục tiêu. Tờ rơi, băng 

rôn, tờ đánh dấu trang và các tài liệu quảng cáo là những dấu hiệu cho thấy các TVCC 

đang nỗ lực chuyển tải thông điệp tới nhóm NDT hiện tại và những đối tượng NDT 

tiềm năng hiện đang chưa có nhận thức sẽ sử dụng sản phẩm mà TVCC cung cấp.  

Thậm chí kế hoạch marketing truyền miệng cũng được áp dụng và cũng đem lại 

kết quả cao. Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai xúc tiến marketing cho Hiệp hội 

Thư viện Mỹ, Pauline và Diantha Dow Schull đã đúc kết và đưa ra những tư vấn về 

chiến lược truyền thông hiệu quả cho mọi loại hình thư viện:  

Cụ thể vào năm 2000 tại Bang Illinois, một kế hoạch chiến lược marketing 

truyền miệng đã được triển khai tại 35 thư viện (29 TVCC, 03 thư viện trường đại học, 

02 thư viện trường học và 01 thư viện đặc biệt) đem lại kết quả cao cho các thư viện 

tham gia [57, tr.ix]. 

Việc chuyển tải thông điệp này có gây được sự chú ý hoặc tiếp cận được tới 

nhóm đối tượng đích hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau còn gọi là 

độ nhiễu hay việc có gây được ấn tượng từ hình thức đến nội dung của thông điệp 

chứa trong tài liệu quảng cáo. Do vậy, khi triển khai quảng cáo cần có những đánh giá, 

đo lường hiệu quả của hoạt động này bằng các kết quả phản hồi từ phía NDT hay 

những biến động trong việc sử dụng sản phẩm của TVCC sau hoạt động quảng cáo. 
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Con người  

Yếu tố con người thực sự quan trọng trong hoạt động marketing, Anil Kumar 

Dhiman và Hemant Sharma đã nhấn mạnh trong bài viết của mình về tầm quan trọng 

của con người và đạo tào cán bộ thư viện: "một nhiệm vụ quan trọng của marketing là 

thiết lập các tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi 

cán bộ thư viện. Nếu không có hoạt động đào tạo cán bộ thư viện và kiểm soát hoạt 

động của họ sẽ có thể dẫn đến những thay đổi của chất lượng dịch vụ" [69, tr.458]. 

Ngoài việc được đào tạo nghiệp vụ thư viện cũng như những kiến thức chung của các 

ngành khoa học, cán bộ TVCC cần được trang bị kiến thức về các kỹ năng bổ trợ như 

kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết các vấn đề, kỹ năng ra 

quyết định… nhằm tạo sự khác biệt để hướng tới thành công 

Bên cạnh đó, NDT của TVCC là đối tượng chính trong quá trình tiếp nhận sản 

phẩm do vậy những kiến thức và thái độ hợp tác của NDT trong quá trình giao dịch 

với cán bộ TVCC cũng có tác động đến kết quả của hoạt động đáp ứng NCT của 

TVCC. Việc tổ chức thường xuyên các hoạt động tập huấn cho NDT những kiến thức, 

kỹ năng sử dụng các sản phẩm thư viện sẽ giúp NDT tiếp cận và sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ của TVCC trở nên hiệu quả hơn. Qua đó NDT sẽ cảm thấy hứng thú hơn khi 

tự mình tiếp cận và khai thác được nguồn lực thông tin của TVCC 

Quy trình 

Yếu tố quy trình thể hiện tinh thần cơ bản của hoạt động quản trị TVCC hiện đại. 

Nhiều tổ chức đã đầu tư công sức, thời gian và tiền của để xây dựng một quy trình 

hoạt động theo hệ thống nhằm chuẩn hoá hoạt động cũng như nâng cao năng lực của 

cán bộ, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong tổ chức. Việc thực hiện tốt các 

quy trình sẽ giúp các thư viện giảm thiểu được các vấn đề, tiết kiệm thời gian chờ đợi 

của NDT tạo ra một giá trị lớn, đồng thời phối hợp hiệu quả giữa các cá nhân, đơn vị 

trong tổ chức nhằm thu được kết quả tốt hay phản hồi tích cực từ phía NDT. Quy trình 

trong các thư viện nói chung và trong TVCC nói riêng được gắn đến hoạt động 

marketing như: các thủ tục, chính sách, chu trình liên quan đến các hoạt động cung cấp 

dịch vụ thông tin cũng như hoạt động thu thập thông tin [86, tr.4].   
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Trong lĩnh vực thư viện, các TVCC khi áp dụng yếu tố quy trình cần áp dụng kết 

hợp thêm các biện pháp khuyến khích sự linh hoạt, sáng tạo và mở rộng tiêu chính 

đánh giá kết quả công việc. Với đặc thù đối tượng NDT đa dạng, địa bàn phục vụ tại 

địa phương thường rộng lớn do đó TVCC thường xuyên phối kết hợp với nhiều tổ 

chức khác nhau. Chính vì vậy việc khuyến khích cán bộ TVCC chủ động, sáng tạo 

trong các quy trình hoạt động là cần thiết. Khi ấy người cán bộ TVCC sẽ không cảm 

thấy bị gò bó vào một quy trình cứng nhắc cũng như tạo điều kiện cho họ này sinh 

sáng kiến, tự chủ hơn trong quá trình phục vụ NDT của mình. 

Điều kiện vật chất 

Môi trường vật chất của các TVCC là nơi cung ứng các sản phẩm đến NDT, tại 

đây, các yếu tố về vật chất có những ảnh hưởng nhất định đến NDT. Các yếu tố liên 

quan đến điều kiện vật chất như toà nhà TVCC, không gian và môi trường học tập, các 

trang thiết bị… cũng phản ánh một phần việc chuyển tải thông điệp tới NDT về chất 

lượng của sản phẩm cũng như nguồn lực thông tin mà họ sẽ được cung cấp. 

Do vậy, có thể thấy yếu tố cơ sơ vật chất hiện đại, trang thiết bị nhiều tiện ích 

hay không gian toà nhà thư viện thân thiện với NDT sẽ giúp cán bộ TVCC triển khai 

các quy trình phục vụ được thuận lợi hơn. Đây cũng là yếu tố hết sức quan trọng có 

ảnh hưởng đến các hoạt động cung cấp sản phẩm cũng như hoạt động marketing trong 

TVCC. Đồng thời TVCC cũng cần quan tâm xây dựng mối liên hệ thân thiết với nhóm 

NDT đặc thù của TVCC, trong số họ tiềm ẩn những NDT có khả năng, tài năng đặc 

biệt có thể hỗ trợ, kêu gọi tài trợ hoặc ủng hộ điều kiện vật chất cho TVCC.  

1.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của hoạt động marketing trong thư viện công cộng   

Chức năng của hoạt động marketing trong thư viện công cộng 

Theo tác giả Phan Thị Phương [24, tr.40], marketing trong các tổ chức có bốn 

chức năng cơ bản sau đây: Chức năng thích ứng; Chức năng phân phối; Chức năng 

tiêu thụ hàng hoá; Chức năng xúc tiến hỗn hợp/yểm trợ. Tác giả Vũ Trí Dũng [9, tr.47] 

thì cho rằng chức năng của marketing là việc kết nối mọi hoạt động của tổ chức, đảm 

bảo cho mọi hoạt động của tổ chức hướng tới thị trường. Theo Pháp lệnh thư viện 



34 
 

(2000) cho thấy TVCC có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng 

chung các tài liệu trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu 

cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp của nhân dân; góp phần 

nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, 

kinh tế, văn hoá, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do vậy 

căn cứ vào chức năng của thư viện và chức năng của hoạt động marketing, tác giả luận 

án cho rằng, chức năng của hoạt động marketing trong TVCC là : 

- Chức năng thích ứng: biểu hiện ở việc TVCC tạo ra sự thích ứng của sản phẩm 

đáp ứng nhu cầu của NDT. Marketing làm tăng tính hấp dẫn của sản phẩm nhằm thoả 

mãn tốt hơn nhu cầu của NDT và qua đó giá trị của sản phẩm TVCC có điều kiện 

được nhân rộng, tiếp cận đến mọi đối tượng NDT. Do vậy, hoạt động marketing cần 

phải nghiên cứu NDT, phân tích các tiềm năng, nhu cầu và dự đoán xu hướng sử dụng 

thông tin của NDT tại TVCC. 

- Chức năng phân phối: được thực hiện thông qua các hoạt động cơ bản như:  

thiết kế hệ thống mạng lưới kênh phân phối; lựa chọn các nhà phân phối trung gian 

phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của phân phối sản phẩm trong mỗi kênh; xác định yếu 

tố kinh tế, kỹ thuật của mỗi kênh của hệ thống phân phối nhằm hình thành và lưu 

thông các sản phẩm đến NDT, giúp cho việc phân phối sản phẩm của TVCC được 

thực hiện hiệu quả nhất. 

- Chức năng tiêu thụ sản phẩm: mặc dù với tính chất phi lợi nhuận, tuy nhiên 

theo Pháp lệnh thư viện năm 2000 và các văn bản pháp quy về thư viện thì một số hoạt 

động dịch vụ có thể được thu với mức thu phí phù hợp với sự đầu tư nhất định của 

TVCC. Do vậy chức năng tiêu thụ này được thể hiện qua hai hoạt động là kiểm soát về 

giá cả và hướng dẫn NDT các thủ tục, chi phí cho sản phẩm có thu phí do TVCC cung 

cấp hoặc thu phí thông qua đối tác trung gian. 

- Chức năng xúc tiến hỗn hợp: được thể hiện thông qua các nội dung quảng cáo, 

triển lãm, giới thiệu sản phẩm, trưng bày… thông qua nó, các cuộc trao đổi sản phẩm 

giữa TVCC và NDT trở nên thuận lợi hơn và nhiều NDT được có cơ hội tiếp cận với 

các sản phẩm của TVCC hơn. 
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Nhiệm vụ của hoạt động marketing trong thư viện công cộng 

Từ chức năng của marketing cho thấy nhiệm vụ cơ bản của marketing là “làm 

cho cung phù hợp với cầu” [24, tr.42] hoặc đảm bảo sản xuất và cung cấp những mặt 

hàng hấp dẫn có sức cạnh tranh cao cho các thị trường mục tiêu [9, tr.51]. 

Nhiệm vụ của marketing trong hoạt động TTTV là nghiên cứu về sự vận động, 

thay đổi nhu cầu thông tin cũng như sự phân bố, phát triển lượng NDT. Đây là yếu tố 

quan trọng nhất trong việc xây dựng chiến lược phát triển của mỗi cơ quan thông tin, 

thư viện. Bên cạnh đó, Marketing cũng quan tâm giải quyết các vấn đề như: "…sử 

dụng tối ưu các nguồn lực hiện có của mỗi cơ quan TTTV; tìm kiếm tạo lập và thu hút 

các nguồn lực bên ngoài; hỗ trợ, khuyến khích NDT khai thác và sử dụng các sản 

phẩm và dịch vụ TTTV; và cải thiện hình ảnh của hệ thống TTTV" [47]. 

Do vậy, khi vận dụng trong lĩnh vực TVCC, nhiệm vụ của hoạt động marketing 

giúp cho TVCC thực hiện phân phối, trao đổi sản phẩm phù hợp và hấp dẫn đối với 

NDT. NDT thu nhận được những thông tin giá trị từ sản phẩm của TVCC trong khả 

năng thanh toán của họ. Đảm bảo các hoạt động marketing sẽ hỗ trợ tích cực cho 

TVCC trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của UNESCO. Ngoài ra, hoạt động 

marketing trong TVCC giúp cho việc tối ưu hoá nguồn lực trong khâu sản xuất, tạo ra 

sản phẩm trong quá trình hoạt động của TVCC nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. 

1.1.5. Yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động marketing trong thư viện công cộng  

Có rất nhiều yếu tố tác động đến hoạt động marketing, trong số đó những tác 

động của yếu tố vi mô và yếu tố vĩ mô là hết sức quan trọng. Tại nghiên cứu này, tác 

giả xin được tập trung vào phân tích những tác động của vi mô và yếu tố vĩ mô đến 

hoạt động marketing trong TVCC. 

Yếu tố vi mô 

Cũng như các tổ chức khác, hoạt động marketing trong TVCC chịu sự tác động 

của yếu tố vi mô như:  

+ Chức năng và nhiệm vụ chính trị  

TVCC có chức năng thực hiện những nhiệm vụ chính trị mà thiết chế của xã hội 

đã quy định quản lý bằng pháp luật. Trong quá trình hoạt động của mình, các TVCC 
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triển khai thực hiện các văn bản được ban hành bởi cơ quan quản lý nhà nước bằng 

những hoạt động cụ thể nhằm đáp ứng mục đích mà thực tiễn đề ra. 

Đặc biệt là các văn bản chuyên môn - kỹ thuật được TVCC triển khai thực hiện 

nhằm đáp ứng quyền lợi của NDT thông qua các hoạt động phục vụ học tập, nghiên 

cứu khoa học, tham gia các hoạt động văn hoá khác hay quyền được tiếp cận thông 

tin… thuộc phạm vi quản lý và hoạt động của TVCC [50, tr.19]. Chính vì vậy hoạt 

động marketing trong TVCC cũng phải tuân thủ chức năng và nhiệm vụ chính trị của 

thư viện. 

+ Cơ cấu tổ chức, nhân sự 

Trong một tổ chức, tuy có nhiều bộ phận phòng/ban khác nhau, thực hiện các 

chức năng nhiệm vụ khác nhau nhưng nếu cơ cấu tổ chức và nhân sự hợp lý khi vận 

hành sẽ tạo ra được những kết quả cho mục tiêu đã xác định của tổ chức ấy. Đối với 

TVCC, nếu được thành lập bộ phận marketing, bộ phận này có vai trò kết nối các hoạt 

động bên trong của TVCC đối với các cá nhân, tổ chức bên ngoài TVCC nhằm đảm 

bảo hoạt động của TVCC phù hợp với nhu cầu của NDT. Khi ấy bộ phận marketing sẽ 

thực hiện việc phân tích môi trường bên trong của mỗi tổ chức nhằm đưa ra những dữ 

liệu quan trọng cho nhà quản lý TVCC ra quyết định. Những quyết định này căn cứ 

chính vào kết quả phân tích những điểm mạnh, mặt hạn chế của TVCC để có những 

giải pháp phù hợp. Do vậy, mỗi TVCC xây dựng cho mình một cơ cấu tổ chức với 

phòng, ban marketing với số lượng nhân sự phù hợp. Cơ cấu này được căn cứ vào tình 

hình thực tế chỉ tiêu biên chế, cơ cấu tổ chức các phòng, ban của mỗi TVCC. Đồng 

thời phòng, ban marketing cần giành được sự ủng hộ của các cá nhân, tập thể trong tổ 

chức nhằm cùng phối hợp và thực hiện thành công các mục tiêu marketing đã đề ra. 

Theo tuyên ngôn của UNESCO, TVCC mở ra sự tiếp cận tới tri thức ở cơ sở (địa 

phương) đảm bảo những khả năng (điều kiện) chủ yếu cho việc học tập liên tục cho 

việc tự mình đưa ra các quyết định và cho sự phát triển văn hóa của cá nhân và các 

nhóm xã hội. Chính vì vậy người cán bộ TVCC ngoài việc trang bị cho mình kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ cần được trang bị kiến thức về marketing hỗ trợ cho việc 

nghiên cứu thị trường NDT, tiếp cận và phân tích nhu cầu của thị trường NDT để từ đó 

triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ việc tiếp cận tri thức tại địa phương. 
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+ Quy trình hoạt động của thư viện công cộng  

Các hoạt động của thư viện được tổ chức tốt, có nghĩa là tổ chức theo quy trình 

thì sẽ đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ nhu cầu thông tin của NDT. Đây cũng chính là 

hoạt động marketing vì nó thu hút được NDT. Ngược lại hoạt động của thư viện không 

đươc tổ chức theo quy trình sẽ không đáp ứng nhu cầu của NDT và như vậy là ảnh 

hưởng không nhỏ đến hoạt động marketing. 

+ Kinh phí và trang thiết bị của thư viện 

 Ở  Việt Nam hiện nay, nguồn kinh phí cho TVCC được trích ra từ ngân sách của 

ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Ngoài ra nguồn kinh phí của các TVCC có được 

thông qua việc thu phí và lệ phí theo danh mục mà các cơ quan liên bộ ban hành. Căn 

cứ trên cơ sở đó, TVCC có thêm nguồn thu từ một số hoạt động dịch vụ nhằm tăng 

thêm ngân sách cho các hoạt động thư viện.  

Từ các nguồn thu ổn định từ phía cơ quan cấp trên, các nguồn thu tự tạo cũng là 

cơ sở để các TVCC để nâng cao chất lượng cung cấp sản phẩm, phục vụ và các trang 

thiết bị của mình. Các trang thiết bị được đầu tư và sử dụng hiệu quả, môi trường, 

không gian TVCC được thiết kế phù hợp thuận tiện cho việc sử dụng, nguồn lực thông 

tin phù hợp với mọi đối tượng NDT sẽ là cơ sở để cán bộ TVCC và cán bộ thực hiện 

hoạt động marketing làm cơ sở vững chắc để cải biến hình ảnh TVCC, hoàn thiện sản 

phẩm đáp ứng nhu cầu của NDT. 

+ Người dùng tin của thư viện 

Cũng theo tuyên ngôn của UNESCO, TVCC là trung tâm thông tin địa phương 

tạo cho người sử dụng của mình sự tiếp cận nhanh chóng tới tri thức và thông tin ở tất 

cả các dạng thức.  

Việc phục vụ trong TVCC theo nguyên tắc tiếp cận ngang bằng được dành cho 

tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, 

ngôn ngữ và địa vị xã hội tại địa phương… Mọi nhóm lứa tuổi cần nhận được tài liệu 

phù hợp với yêu cầu của họ.  
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Do vậy, NCT của NDT tại TVCC là rất đa dạng, điều này cho thấy cán bộ TVCC 

tham gia hoạt động marketing cần phân khúc NDT nhằm tìm kiếm một hoặc nhiều 

nhóm khác biệt để có những hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm NDT ấy. 

Từ đó, việc nhận dạng những nhóm NDT giúp cán bộ TVCC trở thành chuyên gia 

trong lĩnh vực khảo sát nhu cầu thông tin của NDT. Đồng thời cán bộ marketing có thể 

hỗ trợ NDT cũng như giải quyết được các yếu tố cạnh tranh để tiến tới đáp ứng nhu 

cầu của NDT. 

Yếu tố vĩ mô 

+ Chính trị 

Yếu tố chính trị bao gồm hệ thống văn bản luật, văn bản dưới luật và công cụ 

quản lý khác của Nhà nước. Các yếu tố này có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thư 

viện nói chung và hoạt động marketing trong TVCC nói riêng. 

Mỗi quốc gia đều có những văn bản quy định về TVCC phù hợp. Theo tuyên 

ngôn của UNESCO, TVCC thuộc thẩm quyền của các cơ quan chính quyền địa 

phương và trung ương. TVCC cần trở thành một trong những bộ phận quan trọng của 

bất cứ kế hoạch chiến lược dài hạn nào trong lĩnh vực văn hóa, đảm bảo thông tin xóa 

mù chữ và giáo dục. Hoạt động của TVCC cần được củng cố bằng văn bản luật pháp 

riêng và được các cơ quan chính quyền địa phương và trung ương cấp tài chính. 

Tại điều 16 Pháp lệnh Thư viện Việt Nam [51, tr.6] đã ghi, TVCC cấp tỉnh là do 

uỷ ban nhân dân các cấp thành lập. Mới đây, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

(VHTTDL) đã ban hành văn bản số 509/BVHTTDL-TV [6, tr.7] về việc triển khai 

thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL quy định quy chế mẫu hoạt động của 

thư viện cấp tỉnh, huyện, xã. Qua đó cho thấy các TVCC cấp tỉnh/thành phố chịu sự 

quản lý của uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố và sự chỉ đạo nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

Nội dung các văn bản quy định rất rõ về các công tác tổ chức, hoạt động và mức 

đầu tư kinh phí, nâng cấp thư viện, bổ sung tài liệu, các hoạt động trao đổi, hợp tác, 

xây dựng và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thiện và xây dựng các chuẩn 
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nghiệp vụ, xây dựng thư viện điện tử, phát triển các bộ sưu tập số… Bên cạnh đó, các 

văn bản cũng quy định về quyền hạn và trách nhiệm của người sử dụng thư viện. Điều 

này thể hiện sự tác động không chỉ đến TVCC mà còn có hiệu lực đối với NDT. NDT 

có những vai trò và ảnh hưởng nhất định trong việc ra quyết định các văn bản luật. 

+ Kinh tế 

Thực tế cho thấy yếu tố kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của TVCC hiện 

nay. Các khoản đầu tư kinh phí từ cấp trên thường bị cắt giảm và đầu tư không tư 

không thường xuyên dẫn đến khi phí dành cho hoạt động thư viện thiếu hụt. Điều này 

dẫn đến khi phí dành cho các hoạt động marketing TVCC cho dù là không thường 

xuyên cũng bị cắt giảm theo. Thậm chí nhiều thư viện ít hoặc hạn chế hoạt động 

truyền thông marketing. Chính vì vậy nhiều nhóm NDT không tiếp cận được các sản 

phẩm của TVCC.  

Tuyên ngôn của UNESCO chỉ ra rằng, TVCC cần trở thành thư viện không mất 

tiền và TVCC thuộc thẩm quyền của các cơ quan chính quyền địa phương và trung 

ương. Một số nước, nguồn kinh phí của TVCC đến từ cơ quan chính quyền địa phong 

hoặc các nguồn tài trợ của các tổ chức xã hội, các tổ chức tư nhân… Tuy nhiên trong 

tình hình kinh tế thế giới biến động không ngừng và có xu hướng xuy thoái như hiện 

nay, TVCC luôn đứng trước nguy cơ bị cắt giảm nguồn kinh phí và các khoản tài trợ 

khác. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động TVCC nói chung và hoạt động 

marketing trong TVCC nói riêng. 

+ Văn hoá-giáo dục  

Yếu tố văn hoá là một khái niệm rất rộng và nhiều quan điểm nhìn nhận khác 

nhau. Môi trường văn hoá bao gồm các giá trị về nhận thức, hành vi được hình thành 

và giữ gìn qua thời gian. Đối với lĩnh vực thư viện, văn hoá đọc có tác động không nhỏ 

đến hoạt động phục vụ của thư viện nói riêng và hoạt động của các loại hình thư viện 

nói chung.  

Nhiều cơ quan thư viện và các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về văn hoá đọc ở Việt 

Nam. Theo tác giả Nguyễn Hữu Viêm, Ở nghĩa rộng, văn hoá đọc đó là ứng xử đọc, 
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giá trị đọc và chuẩn mực đọc của mỗi cá nhân, của cộng đồng xã hội và của các nhà 

quản lý và cơ quan quản lý nhà nước. Như vậy, văn hoá đọc ở nghĩa rộng là sự hợp 

thành của ba yếu tố, hay chính xác hơn là ba lớp như ba vòng tròn không đồng tâm, ba 

vòng tròn giao nhau. Còn ở nghĩa hẹp, đó là ứng xử, giá trị và chuẩn mực đọc của mỗi 

cá nhân. Ứng xử, giá trị và chuẩn mực này cũng gồm ba thành phần: thói quen đọc, sở 

thích đọc và kỹ năng đọc [49, tr.35].  

Trong những năm gần đây, dưới tác động của việc đổi mới chương trình giáo dục 

của các hệ đào tạo, các thiết bị đọc trở nên đa dạng, cách thức tiếp cận thông tin qua 

mang Internet thuận tiện và chủ động hơn, văn hoá đọc của NDT tại Việt Nam đã có 

những thay đổi nhất định. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các thư 

viện, đặc biệt là TVCC Việt Nam. 

Tại bài viết "Thư viện của bạn có văn hóa marketing không? Những gợi ý cho 

các nhà cung cấp dịch vụ" [105, tr.117-118], theo tác giả Rajesh Singh, marketing 

khôn ngoan cần làm rõ thêm giá trị bằng cách tạo ra một sự hiểu biết về giá trị mà 

khách hàng tìm kiếm. Do đó marketing thúc đẩy thư viện tạo ra và giới thiệu đến NDT 

các giá trị mà thư viện hiện đang có. Rajesh Singh khẳng định rằng văn hóa không 

phải là hành vi của cá nhân trong tổ chức; mà có thể đó là thái độ cơ bản để định hình 

hành vi của các cá nhân trong tổ chức. Cũng theo Meldrum (1996), sự khác biệt giữa 

văn hoá marketing và định hướng thị trường là đặc trưng văn hóa sẽ ảnh hưởng đến 

mức độ định hướng thị trường, tức là cách thức mà các công việc hoạt động marketing 

sẽ được thực hiện. 

+ Nhân khẩu  

Yếu tố nhân khẩu học là yếu tố rất quan trọng mà các cán bộ TVCC làm công tác 

marketing cần nghiên cứu bởi đó là nhân khẩu chính tạo nguồn khách hàng cho 

TVCC. Đó là các dữ liệu về dân số, mật độ dân số, địa điểm sinh sống, độ tuổi, giới 

tính, dân tộc, nghề nghiệp, thu nhập, học thức, tình trạng hôn nhân, tính ngưỡng, quy 

mô gia đình, sự dịch chuyển dân cư, tốc độ đô thị hoá... [29, tr.93-98]. Đây là yếu tố sẽ 

quyết định hành vi khách hàng - NDT và ảnh hưởng đến nội dung hoạt động 

marketing của TVCC, đặc biệt là hoạt động phân khúc thị trường.  
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Một trong số yếu tố quan trọng giúp cán bộ TVCC định vị thị trường thành công 

là việc nắm bắt số liệu thống kê về quy mô và tốc độ tăng dân số tại địa phương, các 

trường học, cơ quan, tổ chức trên địa bàn phục vụ của mình. Qua đó cán bộ TVCC có 

thể đo lượng, dự báo cầu bằng các công thức tính dựa trên con số thống kê dân số. 

TVCC có thể dựa vào số liệu thống kê dân số độ tuổi khác nhau, phân đoạn thị trường 

theo nhân khẩu học. Việc khai thác những thông tin dữ liệu này sẽ giúp TVCC đạt 

được những thay đổi lớn trong marketing thư viện so với việc chỉ năm được các thông 

tin sơ bộ về NDT như: tên, địa chỉ, giới tính, lứa tuổi [92, tr.4]. Việc nắm bắt được các 

tham số về độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn sẽ giúp người cán bộ nắm bắt được nhu 

cầu, qua đó cán bộ TVCC cung cấp các sản phẩm chính xác và hữu ích hơn. Đối với 

những NDT người lớn tuổi thì sẽ có nhu cầu cao đối với các thông tin về y tế, bảo vệ 

sức khỏe. Đối với NDT có độ tuổi đang đi học thì sẽ có nhu cầu đối với các thông tin, 

dịch vụ giáo dục, giải trí… Đối với NDT trong độ tuổi lao động sẽ có những nhu cầu 

tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc có thể vận dụng vào hoạt động lao động, sản xuất 

của mình. 

+ Khoa học và Công nghệ  

Hiện nay có rất nhiều công ty trong và ngoài nước kinh doanh các trang thiệt bị 

công nghệ ứng dụng trong hoạt động thư viện được các TVCC cân nhắc sử dụng. Các 

phần mềm thư viện điện tử tích hợp, các phần mềm quản trị bộ sưu tập số… với các 

tiện ích luôn được cập nhật phiên bản mới. Sự phát triển mạnh mẽ về khoa học và 

công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực thư viện trong những năm gần đây có tác động rất 

lớn đến TVCC. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ thư viện và NDT tại TVCC. 

Thực tế cho thấy, cán bộ TVCC luôn phải tiếp cận các công nghệ mới, nghiên cứu học 

cách vận hành, quản trị để phát huy tối đa công suất của thiết bị công nghệ. Từ đó đáp 

ứng nhu cầu ngày một đa dạng của NDT. Cùng với việc phát triển đa dạng công nghệ 

ứng dụng trong lĩnh vực thư viện, NDT cũng được hưởng lợi khi có nhiều cơ hội tiếp 

cận với các sản phẩm dưới nhiều hình thức, trực tiếp hoặc từ xa.  
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Tuy sự phát triển của khoa học và công nghệ đã đem lại nhiều tiện ích cho hoạt 

động thư viện, nhưng bên cạnh đó cũng nảy sinh những thách thức không nhỏ đối với 

TVCC. Đó chính là việc CNTT đã làm thay đổi cách sử dụng thông tin, thay đổi cách 

tiếp cận thông tin thông qua Internet, thông qua các thiết bị đọc thông minh như máy 

đọc sách kindle, các CSDL miễn phí, các nhà sách online, các website tin tức và các 

diễn đàn thảo luận, chia sẻ thông tin… mà NDT không nhất thiết phải đến thư viện. 

Do vậy, để NDT quan tâm sử dụng các sản phẩm tại TVCC là điều hết sức khó 

khăn. Để cải thiện việc này, một mặt các TVCC phải chủ động trong việc tiếp cận 

khoa học và công nghệ hiện đại để cải biến sản phẩm của mình tương thích với xu thế 

thời đại. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền việc đọc trong đông đảo tầng lớp 

nhân dân. Mặt khác phải tận dụng sự ưu việt của công nghệ để hỗ trợ cho hoạt động 

marketing trong TVCC ngày một chủ động và hiệu quả hơn. 

+ Hội nhập quốc tế  

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước ta có những định hướng để 

Việt Nam trở thành đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế. Chính vì 

vậy, thông qua nguồn tài liệu hướng tới việc hội nhập quốc tế, TVCC cần đẩy mạnh 

các hoạt động nhằm kịp thời bổ sung, phổ biến và truyền bá những kiến thức về kinh 

tế, chính trị, văn hoá quốc tế, tăng cường sự hiểu biết của NDT. Qua đó tạo cơ hội 

thuận lợi cho đông đảo NDT có cơ hội thuận lợi để chia sẻ lợi ích thông qua hội nhập 

quốc tế mang lại, phát triển lợi hợp tác quốc tế toàn diện trên mọi lĩnh vực…   

1.1.6. Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing trong thư viện công cộng  

Để đánh giá được hiệu quả hoạt động marketing trong TVCC, tại nghiên cứu 

này, tác giả luận án đã tham khảo nội dung cách đánh giá hoạt động marketing trong 

thư viện của tác giả Patricia H. Fisher và Marseille M. Pride được giới thiệu tại cuốn 

sách “Cẩm nang kế hoạch marketing cho thư viện của bạn”. Cuốn sách được xuất bản 

tại Chicago, Mỹ năm 2006 bởi Hiệp hội Thư viện Mỹ (ALA).Trong cuốn sách này 2 

tác giả không chỉ nêu những nội dung chính để có thể đánh giá được hiệu quả hoạt 

động marketing trong thư viện. Mà trước khi giới thiệu chi tiết nội dung đánh giá hiệu 
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quả hoạt động marketing trong thư viện, các tác giả còn nhấn mạnh việc kiểm tra, đánh 

giá cần lưu ý những nội dung sau: 

- TVCC triển khai hoạt động kiểm tra, đánh giá định kỳ. 

- Kiểm tra, đánh giá những điều mình đang làm từ quan điểm của NDT. 

- NDT nhìn nhận dịch vụ của TVCC như thế nào về địa điểm cung cấp dịch vụ. 

- NDT đánh giá mức yêu cầu cho việc sử dụng sản phẩm (thời gian, tiện lợi). 

NDT đánh giá kỹ thuật xúc tiến thương mại của TVCC như thế nào [74, tr.71]. 

Đồng thời tác giả luận án đã tham khảo thêm các cách kiểm tra, đánh giá trong 

các giáo trình, sách tham khảo của các tác giả Việt Nam viết về nội dung marketing 

cũng như các luận văn, luận án về lĩnh vực thư viện đã được bảo vệ thành công tại 

Việt Nam. Từ những tham khảo ấy, tác giả luận án tập trung đánh giá các thành tố cụ 

thể của hoạt động marketing trong TVCC như sau: 

Đánh giá về sản phẩm 

Người cán bộ TVCC cần xem xét mức độ cạnh tranh của các sản phẩm của 

TVCC là gì. Giải thích cho việc làm này Patricia H. Fisher và Marseille M. Pride [70, 

tr.71] cho rằng nhiều cán bộ thư viện đã phủ nhận việc thư viện đang phải đối diện với 

một môi trường đấy tính cạnh tranh. Dẫn chứng cho việc này, tác giả cho biết khi các 

tổ chức khác như cửa hàng sách cung cấp các dịch vụ đọc miễn phí và các giờ kể 

chuyện cho trẻ em… các tổ chức đó đã thu hút được lượng lớn NDT tiềm năng của các 

thư viện. Việc cạnh tranh này có thể dẫn tới các cơ quan cấp vốn, tài trợ có thể cắt 

giảm ngân sách dành cho các TVCC vì hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Chính vì vậy 

đối với mỗi tổ chức phi lợi nhuận như TVCC, khi lấy NDT làm trung tâm thì việc cạnh 

tranh được xác định là bất cứ điều gì chuyển hướng sự chú ý của NDT ra khỏi sản 

phẩm của TVCC. 

So với các tổ chức khác, TVCC có nhiều lợi thế hơn khi được chính quyền địa 

phương cung cấp kinh phí bổ sung tài liệu hằng năm cùng với sự chủ động trong việc 

lựa chọn nội dung tài liệu, được nhiều tổ chức tặng, biếu, trao đổi những tài liệu quý, 

hiếm có giá trị. Vì đối tượng NDT của TVCC rất đa dạng về lứa tuổi, trình độ… do đó 
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tiêu chí đánh giá sản phẩm của TVCC hơn các tổ chức khác chính là ở mức độ đầy đủ, 

sự đa dạng và cập nhật thông tin cũng như chất lượng nguồn thông tin. Ngoài ra 

TVCC có diện tích sử dụng, địa điểm và không gian thân thiện, địa điểm thuận lợi đối 

với NDT, đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản sẽ có những dịch vụ thân thiện, thuận 

tiện chiếm ưu thế vượt trội trong việc cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu của NDT.  

Do vậy cán bộ TVCC cần rà soát mức độ đầy đủ và chất lượng của nhóm sản 

phẩm của mình so với sản phẩm tương tự có trên thị trường để đổi mới, tạo sự khác 

biệt nhằm thu hút NDT và tạo ra giá trị cốt lõi. Đó là việc thu lượm được các thông tin 

giá trị, các công dụng và lợi ích tích cực trong việc sử dụng, trải nghiệm đối với hai 

loại hình sản phẩm này. Đồng thời đem lại lợi ích cho xã hội và cộng đồng tại địa 

phương. Để làm được việc này, TVCC cần nghiên cứu và định vị lại tổ chức của mình 

đồng thời tiến hành các hoạt động khảo sát, tìm hiểu, đánh giá nhu cầu của NDT để có 

thể nắm được những biến đổi về nhu cầu và mong muốn của NDT. Các kết quả thu 

được sẽ là cơ sở để thay đổi sản phẩm và cải thiện nguồn lực thông tin của các TVCC 

đáp ứng NCT và mong muốn của NDT.  

Đánh giá về giá cả, các khoản phí 

Trong lĩnh vực thư viện, Patricia H. Fisher và Marseille M. Pride cho rằng NDT 

có thể thanh toán bằng hình thức thời gian chờ đợi để có được tài liệu mà họ mong 

muốn. NDT sử dụng dịch vụ thông tin thư viện cũng có thể trải nghiệm chi phí tâm lý 

theo mô tả của Elizabeth Wood, đó có thể là NDT: “phải chịu đựng cảm giác thất vọng 

khi một nhân viên thư viện giải đáp thắc mắc không thực sự hiệu quả không chỉ dẫn 

tới việc lãng phí về thời gian về các vấn đề bên ngoài mà còn dẫn tới thất bại trong 

việc đưa ra câu trả lời trọng tâm đối với nhu cầu thông tin của NDT” [74, tr.84-85]. 

Qua đó để đánh giá vấn đề giá cả cho thấy TVCC có thể căn cứ vào số lượng 

phiếu từ chối yêu cầu hay những khoảng thời gian NDT phải chờ đợi mà không tiếp 

cận được thông tin, tài liệu mình mong muốn hoặc đó là việc giải đáp nhưng không 

thỏa đáng của cán bộ TVCC. Chính vì vậy, TVCC cần thường xuyên tiến hành bổ 

sung đầy đủ nguồn lực thông tin để giảm thiểu việc từ chối cũng như rút ngắn thời 

gian phục vụ thông tin của mình. 
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Đối với vấn đề chi phí liên quan đến giá cả, Patricia H. Fisher và Marseille M. 

Pride cho rằng đó là yếu tố mà cán bộ thư viện cảm thấy khá nhạy cảm. Đó có thể là 

phí phạt trễ hạn, các loại phí khác để sử dụng sản phẩm của thư viện. Tuy nhiên các 

loại phí khác cũng có thể là cơ hội để cơ quan thư viện nâng cao chất lượng của sản 

phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của NDT.  

Hiện nay, một số TVCC đã đầu tư phát triển, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, 

theo yêu cầu đã được NDT chấp nhận sử dụng. Điều này cho thấy một bộ phận NDT 

sẵn sàng chi trả cao hơn mức chi phí theo quy định của NDT thông thường để được 

phục vụ những sản phẩm tốt đáp ứng nhu cầu của họ. 

Đánh giá về kênh phân phối 

Như trên đã nêu, theo tác giả Patricia H. Fisher và Marseille M. Pride, kênh phân 

phối trong hoạt động marketing không chỉ đơn thuần là địa điểm thực tế mà NDT có 

thể tiếp nhận sản phẩm, dịch vụ của thư viện mà còn thể hiện nhiều ý nghĩa hơn nữa. 

Đó là chất lượng dịch vụ chăm sóc NDT mà thư viện cung cấp; quy tắc thiết kế về 

không gian TVCC đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ [74, tr.81].  

Do vậy yếu tố cơ sở vật chất của kênh phân phối cũng có tác động tích cực hoặc 

tiêu cực đến mức độ phản ứng của NDT. TVCC cần đánh giá các kênh phân phối, việc 

cung cấp dịch vụ có thân thiện với NDT hay không, chất lượng của dịch vụ cung cấp 

thông qua kênh phân phối của TVCC được NDT đánh giá ở mức độ nào, thậm chí là 

so với các yếu tố cạnh tranh khác.  

Đối với việc bố trí cán bộ TVCC phân phối thông tin cho NDT cũng cần được 

tính đến số lượng phù hợp. Tình trạng bố trí cán bộ TVCC quá mỏng sẽ dẫn đến kênh 

phân phối này không đem lại hiệu quả trong việc phục vụ. 

Trong việc đánh giá kênh phân phối, các TVCC cũng cần tận dụng những lợi thế 

của Internet tốc độ cao để sử dụng tính năng, tiện ích mới của website cung cấp thông 

tin tới máy tính hay các thiết bị cầm tay thông minh của NDT. Việc phát huy lợi thế về 

địa điểm/trụ sở thuận tiện của các TVCC cũng là điểm nhấn của kênh phân phối. 
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Đánh giá về hoạt động quảng cáo 

Để đánh giá hoạt động quảng bá, các TVCC cần lập danh sách các hình thức 

quảng cáo đã và đang sử dụng đồng thời triển khai đánh giá từng hình thức quảng cáo. 

Các tiêu chí có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động quảng cáo được đề xuất 

như: Các công cụ xúc tiến, quảng cáo có chuyển tải được thông điệp, hình ảnh mà thư 

viện mong muốn tới NDT; hoạt động quảng cáo có hướng đến đúng đối tượng và thể 

hiện được giá trị của TVCC hay không; loại hình tài liệu quảng cáo có phù hợp với 

từng nhóm đối tượng NDT của TVCC hay không; chi phí để thiết kế và sản xuất tài 

liệu quảng cáo và đánh giá của NDT về việc quảng cáo của TVCC. 

Để nhận biết thêm những thông tin đánh giá hoạt động quảng cáo, cán bộ TVCC 

có thể tiến hành theo dõi những diễn biến trước khi triển khai hoạt động quảng cáo và 

sau khi chiến dịch quảng cáo kết thúc, số lượng NDT có tăng thêm hay những thay đổi 

trong hoạt động tương tác giữa NDT và TVCC có được cải thiện hay không. 

Đánh giá về yếu tố con người 

Để đánh giá hiệu quả của yếu tố con người trong hoạt động marketing, việc đầu 

tiên đó là cần xem xét khía cạnh tổ chức và nhận thức của cán bộ đối với hoạt động 

marketing trong TVCC. Việc có đầu mối đơn vị phòng/ban phụ trách hoạt động 

marketing của TVCC sẽ có những động thái nghiên cứu, triển khai hoạt động 

marketing phù hợp với tổ chức. Tiếp đó là nhận thức và thái độ của cán bộ TVCC đối 

với hoạt động marketing và việc ứng dụng trong TVCC. Với việc nhận thức đầy đủ về 

hoạt động marketing giúp cho việc triển khai hoạt động marketing sẽ trở nên hiệu quả, 

và cơ hội đạt được mục tiêu hoạt động marketing hướng tới là khả thi. Để có được 

nhận thức đúng đắn về hoạt động marketing, việc đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng 

cho cán bộ TVCC tham gia hoạt động marketing là việc làm cần thiết. Ngoài ra những 

hành động trong công việc thể hiện thái độ, trách nhiệm cao của cán bộ TVCC sẽ đem 

lại những kết quả tích cực đối với hoạt động marketing.  

Yếu tố con người là cán bộ của TVCC trong hoạt động marketing thực sự quan 

trong bởi nó có thể có những tác động trực tiếp hay gián tiếp, ảnh hưởng hoặc liên 
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quan đến các hoạt động marketing khác trong chuỗi hoạt động marketing của TVCC. 

Bên cạnh đó, NDT cũng có những ảnh hưởng nhất định đến sự thành công của hoạt 

động marketing trong TVCC. Sự tham gia của NDT trong các hoạt động marketing sẽ 

giúp cán bộ TVCC có những góc nhìn khách quan về các phần việc của hoạt động 

marketing đã triển khai, đồng thời những nỗ lực trong việc hỗ trợ của NDT sẽ đem lại 

những kết quả tốt đối với TVCC bởi trong quá trình tham gia. Tại các hoạt động đó, 

NDT sẽ thể hiện rõ nhất những mong muốn của họ đối với TVCC nói chung và đối với 

hoạt động marketing trong TVCC nói riêng để từ đó cán bộ TVCC sẽ có những thay 

đổi, điều chỉnh hoặc phát huy những mặt tích cực để hướng tới thành công của hoạt 

động marketing trong TVCC. 

Đánh giá về yếu tố quy trình 

Đối với yếu tố quy trình, việc đánh giá hiệu quả của hoạt động này được tập 

trung vào các bước thực hiện với các trình tự khoa học, không bị chồng lấn và lặp lại 

các hoạt động trong quy trình. Đồng thời việc áp dụng các quy trình theo chuẩn nghiệp 

vụ hoặc chuẩn quản lý chất lượng cũng là nội dung xem xét đánh giá hiệu quả của yếu 

tố quy trình. 

Ngoài ra yếu tố quy trình cần được xem xét ở khả năng linh hoạt, mềm dẻo trong 

quá trình hoạt động cũng như việc thường xuyên cập nhật, điều chỉnh và bổ sung quy 

trình khi cần thiết một cách khoa học và thực tế. Bên cạnh đó cần thường xuyên tổ 

chức các hoạt động đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài nhằm rà soát các quy trình hoạt 

động của TVCC để có được những kết quả đánh giá khách quan nhất, giúp các TVCC 

tiếp tục hoàn thiện quy trình của mình. 

Đánh giá về yếu tố vật chất 

Tòa nhà, trụ sở TVCC là một trong số các yếu tố quan trọng tạo nên một thư 

viện. Địa điểm thuận lợi với toà nhà thư viện được thiết kế đẹp, ưa nhìn sẽ tạo được ấn 

tượng ban đầu tốt với NDT. Đồng thời việc thiết kế vài bài trí nội thất thân thiện với 

NDT cũng đem lại những hiệu ứng tích cực, tạo thêm sự hài lòng của NDT trước khi 

sử dụng sản phẩm và dịch vụ của TVCC. Nhiều tổ chức thư viện trên thế giới đã đầu 
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tư những khoản kinh phí lớn cho việc thiết kế tòa nhà thư viện, thậm chí thư viện cũng 

thu nhận những đóng góp ý kiến của NDT trong việc tham gia thiết kế tòa nhà thư 

viện. Qua đó cho thấy các thư viện đánh giá cao vai trò của NDT trong việc thiết kế 

tòa nhà bởi chính họ sẽ là người hưởng lợi từ đó. 

Trang thiết bị phục vụ hiện đại, phù hợp và bắt kịp với xu thế phát triển của xã 

hội cũng là một yếu tố đánh giá đối với hoạt động của TVCC. Với sự tiện lợi của các 

trang thiết bị hỗ trợ NDT trong việc khai thác và sử dụng sản phẩm tại TVCC làm cho 

họ cảm thấy thoải mái, giảm thiểu thời gian chờ đợi sẽ hạn chế được những tác nhân 

gây mệt mỏi về tâm lý. 

Việc tạo một môi trường, không gian học tập, nghiên cứu và giải trí trong thư 

viện là một vấn đề khó. Tuy nhiên việc làm này thực sự cần thiết đối với các TVCC. 

Với một không gian đẹp, sạch sẽ, thân thiện với môi trường, ánh sáng được bố trí dịu 

mắt vừa đủ cho việc đọc, nhiệt độ và tiếng ồn được quan tâm xử lý hài hòa sẽ tạo được 

môi trường lý tưởng cho NDT yên tâm và thoải mái khi sử dụng sản phẩm của TVCC.  

Với sự quan tâm đến những yếu tố vật chất, TVCC sẽ tạo được cảm giác tin 

tưởng ban đầu của NDT trước khi sử dụng sản phẩm của TVCC. Qua đó góp phần xây 

dựng hình ảnh TVCC thân thiện và hữu ích đối với NDT và xây dựng được mối quan 

hệ gắn bó lâu bền, đó cũng là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì ổn định số 

lượng NDT truyền thống và phát triển NDT tiềm năng trong tương lai. 

1.2. Cơ sở thực tiễn của hoạt động marketing trong thư viện công cộng 

1.2.1. Mô hình hoạt động marketing trong thư viện công cộng ở các nước trên thế giới 

Thực tế các hoạt động marketing trong TVCC ở các nước trên thế giới áp dụng 

khá nhiều và đã có những thành công nhất định. Tại nghiên cứu này, tác giả xin được 

giới thiệu một vài mô hình hoạt động marketing trong TVCC của một số nước trên thế 

giới đã, đang thực hiện mà tác giả đã thu thập được trong quá trình thực hiện luận án.  

Mô hình 4Ps 

Trong các nghiên cứu đã công bố về hoạt động marketing trong lĩnh vực thư viện 

nói chung và TVCC nói riêng, nhiều tác giả đã phân tích hoạt động marketing theo mô 
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hình 4Ps. Điển hình có các tác giả như Patricia H. Fisher cùng cộng sự, Darlene E. 

Weingand, Eileen Elliott de Sáez… đã xuất bản các cuốn sách về hoạt động marketing 

trong lĩnh vực thư viện. Tại đây, các tác giả đã trình bày chi tiết các khía cạnh khác 

nhau về ứng dụng hoạt động marketing theo mô hình 4Ps bao gồm: sản phẩm, giá cả, 

phân phối và quảng cáo.  

Patricia H. Fisher cùng cộng sự đã giới thiệu chi tiết và lấy ví dụ minh hoạ về sản 

phẩm hay đặt ra các câu hỏi tình huống cần giải quyết về các nội dung giá cả, phân 

phối và quảng cáo. Ngoài việc đưa ra những gợi ý cho cán bộ thư viện những phương 

án và giải pháp, tác giả cũng minh chứng bằng các hoạt động marketing đã được triển 

khai tại các thư viện. 

Darlene E. Weingand thì nhấn mạnh tầm quan trọng của sản phẩm ở vị trí quan 

trọng nhất, như trái tim đối với hoạt động marketing trong thư viện. Đề cập đến vấn đề 

giá cả đối với TVCC tác giả cũng nhấn mạnh vào yếu tố miễn phí đối với các dịch vụ 

chung hoặc tối thiểu theo quy định. Tuy nhiên tác giả cũng đề xuất trong những trường 

hợp yêu cầu cung cấp dịch vụ chuyên sâu thì yếu tố tính phí sẽ được xem xét theo các 

chính sách của TVCC. Đối với vấn đề phân phối, tác giả đề xuất một số cách thức 

NDT có thể tiếp cận được với sản phẩm, dịch vụ của thư viện. Cuối cùng, tác giả cũng 

đặc biệt nhất mạnh yếu tố quảng cáo là một yếu tố cuối cùng nhưng cũng hết sức quan 

trong trong hoạt động marketing thư viện. 

Cuốn sách của Eileen Elliott de Sáez cho thấy ngoài việc giới thiệu mô hình hoạt 

động marketing 4Ps trong thư viện, tác giả đã bổ sung thêm các khía cạnh 4Cs cần 

được quan tâm, nghiên cứu bổ sung nhằm thúc đẩy, hỗ trợ thêm cho hoạt động 

marketing thư viện. Đó là các yếu tố: giá trị đối với NDT, sự thuận tiện đối với NDT, 

chi phí đối với NDT, thông tin liên lạc với NDT. Ngoài ra, mặc dù không phân tích 

nhưng tác giả cũng giới thiệu ngoài mô hình hoạt động marketing 4Ps, cần nghiên cứu 

bổ sung thêm 3Ps khác đó là các nội dung: con người, điều kiện vật chất và quy trình. 

Mô hình 6Ps 

Với mô hình 6Ps, cuốn sách của Suzanne Walters cho thấy ngoài việc ứng dụng 

mô hình hoạt động marketing 4Ps truyền thống, các thư viện cần ứng dụng thêm 2Ps 
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đó là: định vị và chính trị. Trong quá trình giới thiệu và phân tích nội dung các hoạt 

động marketing, tác giả nhấn mạnh việc cần thiết nhất đó là cần nghiên cứu và tìm 

hiểu người dùng tin một cách thực sự sâu sắc. Bởi vì sản phẩm của thư viện sẽ trở nên 

không hiệu quả hoặc thất bại khi hoạt động marketing của thư viện không nhắm trúng 

mục tiêu trọng tâm.  

Mô hình 7Ps 

Hội nghị IFLA năm 2006 tại Seoul, một nghiên cứu lớn về “Phân tích marketing 

của dịch vụ thông tin và tham khảo trong các thư viện Hàn Quốc” đã được Heesop 

Kim và Yongje Park trình bày. Mục tiêu của nghiên cứu là thông qua việc đo lường 

mức độ marketing hỗn hợp 7Ps của các thư viện tại Hàn Quốc để so sánh hiệu quả 

marketing giữa các nhóm thư viện khác nhau (gồm 197 TVCC, thư viện đại học, thư 

viện đặc biệt và thư viện trường học). 

 Heesop Kim và Yongje Park đã áp dụng mô hình marketing 7Ps (4Ps của 

Koontz và Rockwood cộng thêm 3Ps của Raiq và Ahmed’s) cho nghiên cứu của mình 

như sau: 

Sản phẩm Các sản phẩm, dịch vụ của các bộ phận thông tin và tham khảo 

chung. Đây là các thông tin, tài liệu tham khảo, dịch vụ hỗ trợ 

làm tăng thêm giá trị cho cá nhân như dịch vụ giới thiệu, nghiên 

cứu cơ sở dữ liệu trực tuyến,  chuyển giao tài liệu và mượn.  

Giá cả Giá sử dụng dịch vụ của thư viện thường là thời gian và công sức 

của người dùng bỏ ra để di chuyển đến thư viện, cũng như thời 

gian và công sức bỏ ra để tìm kiếm, kiểm tra tài liệu và chi phí 

của một hoạt động thay thế do bị từ chối. 

Địa điểm Nơi cung cấp dịch vụ, dựa trên kiến thức về thị trường của một 

thư viện, là nơi tiếp nhận người dùng và những thông tin họ cần, 

mong muốn. Ngoài ta yếu tố địa điểm này trở nên quan trọng khi 

thư viện thực hiện tốt việc hỗ trợ truy cập để khai thác thông tin 
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của họ. Để mở rộng các khu vực cung cấp dịch vụ, thư viện có 

thể mở các chi nhánh, dịch vụ sách di động, truy cập tài liệu điện 

tử, fax, và các cuộc gọi điện thoại… 

Quảng cáo Quảng cáo bao gồm việc sử dụng thông tin thuyết phục về dịch 

vụ thông tin, những hoạt động này nhằm mục tiêu phân đoạn thị 

trường và những NDT tiềm năng. Năm loại quảng cáo bao gồm: 

sự công khai, quan hệ công chúng, đại diện cá nhân, xúc tiến, xúc 

tiến bán hàng. 

Những người 

tham gia 

Là nhân viên thư viện, những thành phần nằm trong chuỗi hoạt 

động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông tin tham khảo. 

Yếu tố vật chất Là môi trường mà trong đó các dịch vụ tham khảo và thông tin 

được cung cấp cũng như điều kiện để thực hiện các dịch vụ và 

thông tin liên lạc. 

Quy trình Các thủ tục, cơ chế, dòng chảy của các hoạt động mà dịch vụ 

tham khảo và thông tin được tìm kiếm. 

Bảng 1.1: Mô hình 7Ps của marketing hỗn hợp trong thư viện Hàn Quốc [86, tr.4] 

Trong bài viết “Dịch vụ marketing hỗn hợp trong thư viện và trung tâm thông 

tin”, tác giả Anil Kumar Dhiman và Hemant Sharma đã nghiên cứu và cho thấy ngoài 

việc áp dụng 4Ps trong marketing hỗn hợp, cần phải bổ sung thêm một số Ps khác để 

hoạt động marketing đạt hiệu quả cao hơn. Cụ thể mô hình 7Ps được các tác giả giới 

thiệu như sau: 

Sản phẩm; Địa điểm; Giá cả; Quảng cáo; Con người; Quy trình và Điều kiện vật 

chất [69, tr.457]. 

Tại một bài viết "Một khuôn khổ cho định hướng thị trường trong thư viện" của 

Barbara Ewers và Gaynor Austen công bố trong cuốn “Marketing dịch vụ thông tin và 

thư viện” cho thấy nhiều nhà quản lý thư viện ở Úc đã triển khai áp dụng marketing 

trong hoạt động chung của thư viện. Tác giả thể hiện mô hình marketing 7Ps mà các 

thư viện Úc đã triển khai như sau: 
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Sản phẩm; Giá cả; Quy trình; Địa điểm; Điều kiện vật chất; Quảng cáo và Con 

người [73, tr.22]. 

Tác giả Bujang Masli và cộng sự chia sẻ trong hội thảo về marketing tại 

Malaysia đối với thực tế hoạt động marketing tại Thư viện Sarawak. Tại bài viết này, 

tác giả cho thấy Thư viện Sarawak đã sử dụng mô hình marketing 7Ps bao gồm: Sản 

phẩm; Giá cả; Quy trình; Địa điểm; Điều kiện vật chất; Quảng cáo và Con người. 

Trong quá trình triển khai hoạt động marketing, tác giả cũng thể hiện việc thiếu hiểu 

biết về hoạt động marketing của cán bộ thư viện do không được đào tạo về marketing. 

Đồng thời tư duy ngại thay đổi của cán bộ thư viện cũng như sự nhầm lẫn giữa 

marketing chỉ đơn thuần là hoạt động quảng cáo cũng là những khó khăn khi triển khai 

hoạt động marketing tại thư viện. Ngoài việc áp dụng mô hình marketing 7Ps, tác giả 

Bujang Masli và cộng sự cũng cho thấy Thư viện Sarawak đã sử dụng các công cụ 

marketing mở rộng như các yếu tố PETS, SMART, SWOT để xây dựng kế hoạch 

marketing của thư viện mình.  

Qua việc trình bày một vài mô hình marketing cũng như việc ứng dụng hoạt 

động marketing tại các thư viện trên thế giới cho thấy nhiều thư viện đã nghiên cứu và 

áp dụng hoạt động marketing trong thư viện một cách chủ động và đã có hiệu quả tích 

cực. Tuỳ từng thời điểm và điều kiện mà các thư viện có thể áp dụng mô hình 

marketing khác nhau cho tổ chức của mình. Việc sử dụng mô hình marketing 7Ps có 

tính bao quát và khá toàn diện trong các nghiên cứu về hoạt động marketing và được 

nhiều tác giả đầu tư nghiên cứu. Điều này cho thấy phần lớn các nhà nghiên cứu về 

lĩnh vực thư viện đã có những quan điểm đồng nhất trong việc ứng dụng mô hình 7Ps 

cho hoạt động marketing thư viện.  

Với mô hình marketing 4Ps được nhiều tổ chức nghiên cứu áp dụng và đã được 

khẳng định về hiệu quả mang lại trong thực tế, việc vận dụng các yếu tố P mở rộng 

trong thời gian gần đây cũng đã thể hiện những ưu điểm và sự phù hợp ở nhiều tổ 

chức, quốc gia. Tại Việt Nam, khi áp dụng các yếu tố P mở rộng sẽ góp phần thay đổi 

nhận thức của cán bộ TVCC để từ đó thay đổi hành vi đối với việc áp dụng hoạt động 

marketing trong công việc cũng như có ý thức trong việc cải tạo cơ sở vật chất, điều 
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kiện làm việc và hoàn thiện các quy trình nhằm đem lại hiệu quả cao trong hoạt động 

của TVCC.  Chính vì vậy tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham khảo và vận dụng mô 

hình marketing 7Ps, tham khảo những chia sẻ kinh nghiệm từ các bài viết, tài liệu sách 

đã công bố của các tác giả trong và ngoài nước về hoạt động marketing trong lĩnh vực 

thư viện cho luận án của mình. 

1.2.2. Đặc điểm thư viện công cộng Việt Nam  

Chức năng, nhiệm vụ  

Theo tuyên ngôn của UNESCO, chức năng của TVCC gồm: Giáo dục; Thông 

tin; Phát triển cá nhân; Tạo lập và củng cố thói quen đọc sách ở trẻ em và thanh thiếu 

niên; Phát triển văn hoá đọc ở địa phương. 

Tại Việt Nam, chức năng của TVCC gồm [50, tr.123]: Văn hóa, Giáo dục, Thông 

tin và Giải trí. Ngoài ra, theo Quy chế mẫu “Về tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương”, thư viện cấp tỉnh có chức năng thu thập, bảo quản, 

tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về 

địa phương, các tài liệu trong và ngoài nước, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng 

và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng 

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Qua đó cho thấy các đặc điểm của TVCC Việt Nam rất đa dạng với các yếu tố 

phân bổ được quy định tại Pháp lệnh thư viện (2000) cho từng địa phương tỉnh, thành 

phố. Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố tại Việt Nam thành lập các TVCC theo cơ cấu 

tại địa phương từ cấp tỉnh, huyện, xã… trong khu vực quản lý của mình.  

Tại Khoản 2, Điều 6 và Điều 7 của Pháp lệnh thư viện (2000) quy định đối với 

thư viện hoạt động bằng ngân sách Nhà nước thì người sử dụng tài liệu thư viện đều 

không phải trả tiền khi sử dụng tài liệu tại chỗ hoặc mượn về nhà… cũng như có 

quyền tham gia vào các hoạt động do thư viện tổ chức. Điều này cho thấy yếu tố công 

cộng dành cho mọi đối tượng NDT của các TVCC nói riêng được thể hiện rõ nét. 

Đối với yếu tố đại chúng, ngay tại Điều 1 của của Pháp lệnh thư viện (2000) quy 

định thư viện có chức năng, nhiệm vụ cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, 
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nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời vốn tài liệu thư 

viện được sưu tầm, tập hợp theo nhiều chủ đề, nội dung cho thấy yếu tố tổng hợp đa 

dạng các loại hình tài liệu đáp ứng nhu cầu của mọi thành phần NDT của TVCC. 

Theo tuyên ngôn của UNESCO về nhiệm vụ của TVCC gồm việc xây dựng và tổ 

chức các hoạt động nhằm hình thành thói quen đọc sách của trẻ em. Đồng thời hỗ trợ 

các cá nhân về giáo dục và học tập giúp họ có cơ hội phát triển và sáng tạo cá nhân. 

Qua những hoạt động giáo dục giúp nâng cao ý thức về di sản văn hóa, tôn trọng và 

bảo tồn tác phẩm nghệ thuật, những thành tựu và sáng kiến khoa học. TVCC cũng có 

nhiệm vụ giúp các đối tượng NDT tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật, đối thoại, giao 

lưu văn hóa bằng việc hỗ trợ truy cập cho công dân đến tất cả các loại thông tin cộng 

đồng. Cung cấp các dịch vụ thông tin đầy đủ đến các xí nghiệp, hiệp hội và các nhóm 

cần quan tâm. Tạo điều kiện cho việc phát triển các kỹ năng thông tin và máy tính và 

tham gia vào các chương trình xóa mù cho mọi nhóm lứa tuổi. 

Tại Pháp lệnh thư viện Việt Nam (2000), nhiệm vụ của thư viện được thể hiện 

trong việc đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc trong việc sử 

dụng vốn tài liệu thư viện, tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức. Thư viện thu 

thập, bổ sung và xử lý nghiệp vụ vốn tài liệu, bảo quản tài liệu và thanh lý các tài liệu 

không còn giá trị thông tin. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu nguồn lực 

thông tin và hình thành văn hoá đọc trong đông đảo đối tượng NDT cần được tổ chức 

thường xuyên. Công tác xử lý thông tin, biên soạn các ấn phẩm thông tin khoa học là 

nhiệm vụ quan trọng của thư viện. Qua đó hỗ trợ NDT trong hoạt động nghiên cứu, 

ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến. Đồng thời vận dụng thành tựu 

khoa học kỹ thuật ứng dụng vào công tác thư viện, hiện đại hoá thư viện. Các hoạt 

động hợp tác, trao đổi tài liệu với thư viện nước ngoài cần tuân theo quy định và văn 

bản pháp quy của Nhà nước. Thư viện cần quan tâm đến việc tổ chức bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thư viện, bảo quản cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài 

sản khác của mình. 

Cũng tại Quy chế mẫu “Về tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương”, ngoài chức năng, nhiệm vụ do Pháp lệnh thư viện Việt Nam 
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quy định cho các thư viện do UBND các cấp thành lập, Quy chế còn giao cho thư viện 

cấp tỉnh một số nhóm nhiệm vụ và quyền hạn. Đó là việc hỗ trợ các sở VHTTDL quản 

lý sự nghiệp thư viện địa phương, xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc 

điểm tự nhiên-kinh tế-văn hóa của địa phương và các thành phần NDT của thư viện. 

Tổ chức phục vụ và tạo điều kiện cho NDT sử dụng nguồn lực thông tin thông qua các 

hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà. Ứng dụng tiến bộ CNTT vào hoạt động thư viện ở 

địa phương. 

Theo những nội dung trên cho thấy chức năng và nhiệm vụ của TVCC thực sự 

quan trọng nhưng cũng rất khó khăn trong tình hình hiện nay khi có quá nhiều sự lựa 

chọn mới của người dân trong việc chủ động tiếp cận thông tin. Theo tác giả Trần Thị 

Minh Nguyệt [22], nhiều công trình nghiên cứu về NCT tại các TVCC thời gian gần 

đây cho thấy tỉ lệ NDT là những người trong độ tuổi lao động chưa nhiều, trong khi đó 

tỉ lệ NDT là người về hưu, trẻ em ở độ tuổi đến trường lại cao hơn. Tác giả cho rằng, 

nguyên nhân có thể do các hoạt động của TVCC chưa thực sự thu hút NDT, sản phẩm 

và dịch vụ chưa thực sự hấp dẫn đối với nhóm người trong độ tuổi lao động, sản xuất. 

Hoặc do nhu cầu thông tin của nhóm đối tượng này còn quá thấp. 

Điều này không chỉ diễn ra ở các TVCC Việt Nam mà còn diễn ra ở nhiều TVCC 

trên thế giới. Điển hình tại TVCC Vista (Mỹ) [58, tr.5] cho thấy mặc dù thư viện đã có 

nhiều cải thiện trong mở rộng không gian và nhiều sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn nhưng tỉ 

lệ dân số trong cộng đồng có thẻ thư viện mới chỉ giao động khoảng 25%. Đối với 

TVCC Joondalup (miền Tây nước Úc) [63, tr.2] đã chủ động nhìn nhận ra những ảnh 

hưởng quan trọng của hoạt động marketing đối với TVCC và những tác động của hoạt 

động marketing sẽ làm thay đổi diện mạo của TVCC đáp ứng sự mong đợi của NDT 

trong tương lai.  

Qua đó có thể thấy rằng để TVCC phát huy tối đa chức năng và nhiệm vụ của 

mình trong tình hình mới, việc ứng dụng hoạt động marketing trong TVCC là điều hết 

sức cần thiết. Với chức năng của mình, marketing sẽ giúp TVCC phối hợp hài hoà 

giữa các chức năng khác, phát huy được thế mạnh của tổ chức và thu hút sự quan tâm 

cũng như làm tăng số lượng NDT cho TVCC.  
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Cơ cấu tổ chức  

Về cơ cấu tổ chức, thư viện cấp tỉnh có ban giám đốc gồm giám đốc và các phó 

giám đốc; Số lượng phòng ban có thể lên 8 đơn vị: Phòng Bổ sung; Phòng Xử lý tài 

liệu; Phòng Phục vụ bạn đọc; Phòng Thông tin – Thư mục; Phòng Tin học; Phòng Bảo 

quản tài liệu; Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Xây dựng phong trào (Phòng 

Mạng lưới thư viện). 

Số lượng các phòng cụ thể phụ thuộc vào các hạng thư viện [50, tr.126]: thư viện 

hạng I có thể có đầy đủ 8 phòng, hạng II có 6 phòng; hạng III có 4 phòng. Tuy vậy, 

Quy chế cho phép giám đốc thư viện, căn cứ vào điều kiện, khối lượng công việc cụ 

thể của từng hạng thư viện, xây dựng phương án tổ chức trình Giám đốc Sở Văn hoá 

Thông tin quyết định số lượng và nhiệm vụ cụ thể của các phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ. 

Mặc dù các TVCC đều chưa cho phòng phụ trách hoạt động marketing nhưng 

một vài TVCC đã linh hoạt thành lập được các ban, tổ phụ trách hoạt động marketing 

cho đơn vị của mình. Phần lớn các hoạt động marketing tập trung vào công tác truyền 

thông, quảng cáo được lồng ghép trong các sự kiện, hoạt động của TVCC. Qua phỏng 

vấn đại diện lãnh đạo các TVCC trong diện khảo sát cho thấy phần lớn cho rằng hiện 

tại chưa có nhu cầu tuyển dụng cán bộ được đào tạo trình độ đại học chuyên ngành 

marketing. Một bộ phận nhỏ cán bộ lãnh đạo cho rằng cần tuyển dụng cán bộ đúng 

chuyên ngành marketing cho TVCC sẽ thúc đẩy hoạt động marketing được bài bản 

hơn, phát huy hiệu quả hoạt động chung của TVCC.  

Đặc điểm người dùng tin, nhu cầu tin 

Theo tuyên ngôn của UNESCO về TVCC cho thấy đối tượng NDT của TVCC là 

hết sức đa dạng với độ tuổi trải dài từ thiếu nhi cho đến những người về hưu tại địa 

phương nơi TVCC đặt trụ sở. Chính vì vậy trong các nhóm đối tượng NDT này, NCT 

của họ cũng hết sức đa dạng và phong phú theo đặc trưng độ tuổi hay trình độ. 
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TT Nội dung Tỉ lệ % 

1. Giới tính 
Nam 36,6 

Nữ 53,4 

2. Độ tuổi 

Dưới 18 tuổi 23,9 

19 - 30 tuổi 37,3 

31 - 50 tuổi 17,6 

Trên 50 tuổi 5,3 

3. Trình độ 

Tiến sĩ 0,8 

Thạc sĩ 5,4 

Đại học  47,2 

PTTH trở xuống 46,6 

Bảng 1.2: Tỉ lệ người dùng tin  theo giới tính, độ tuổi và trình độ  

tại nhóm thư viện công cộng  khảo sát 

Qua bảng số liệu trên cho thấy căn cứ theo giới tính, độ tuổi và trình độ của NDT 

tại các TVCC sẽ dẫn đến NCT của họ là rất đa dạng và phong phú từ các nhu cầu cập 

nhật kiến thức phục vụ nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ đến các nhu cầu giải trí.  

Phần lớn NDT của TVCC trong nhóm học sinh PTTH và sinh viên đại học, cao 

đẳng. Nhóm NDT có trình độ PTTH trở xuống thường có nhu cầu về những loại hình 

tài liệu phổ thông với nhu cầu tiếp cận những kiến thức rộng và phục vụ học tập ở bậc 

phổ thông. Nhóm NDT có trình độ đại học có nhu cầu nghiên cứu sâu về ngành nghề 

đang theo học và những kiến thức sâu hơn về các môn khoa học cơ bản phục vụ cho 

ngành nghề được đào tạo.  

Bên cạnh đó tuy số lượng không nhiều nhưng TVCC cũng có nhóm NDT ở trình 

độ sau đại học ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Nhóm đối tượng này có nhu cầu nghiên cứu 

chuyên sâu để đưa ra những sáng kiến vận dụng vào thực tiễn ngành nghề. Đồng thời 

nghiên cứu và vận dụng các lý thuyết khoa học đưa vào áp dụng trong thực tiễn. 
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Do vậy việc tìm hiểu NCT của NDT đại chúng, NDT khoa học và NDT là cán bộ 

quản lý cần được các TVCC tiến hành thường xuyên. Trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả 

hoạt động đồng thời có những giải pháp phù hợp xây dựng và phát triển vốn tài liệu 

cho thư viện. 

Thị trường thư viện  

Từ điển Thuật ngữ Marketing trong lĩnh vực thư viện (IFLA, 1998) [89] đã định 

nghĩa, thị trường là tập hợp nhóm người dùng tin và người dùng tin tiềm năng. 

Trong thư viện, thị trường được hiểu chính là các thành phần người dùng tin đã 

được quy định rõ trong Pháp lệnh Thư viện năm 2000. 

+ Đặc điểm  

Đặc điểm của thị trường thư viện phụ thuộc, và tương tác với đặc điểm NDT của 

thư viện. Bên cạnh một bộ phận NDT chủ động đến sử dụng thư viện thì các thư viện 

cần có những hoạt động nhằm thu hút NDT tiềm năng quan tâm khai thác và sử dụng 

sản phẩm thư viện của mình. Trong nền kinh tế tri thức như hiện nay, thị trường thư 

viện cũng được coi là một thành phần quan trọng của nền kinh tế tri thức. Hàm lượng 

thông tin chứa trong sản phẩm của thư viện được tính như giá trị mang lại cho NDT. 

Cùng với sự phát triển của xã hội, NCT của NDT cũng thay đổi, đồng thời 

phương thức tiếp cận thông tin của NDT cũng thay đổi theo. Để thích ứng với những 

thay đổi từ thị trường NDT này, các thư viện cần có những hoạt động khảo sát và nắm 

bắt được nhu cầu của NDT để từ đó có những cải biến trong hoạt động, điều chỉnh 

chất lượng thông tin cũng như hỗ trợ NDT tiếp cận được, hài lòng với sản phẩm do thư 

viện cung cấp. Với những nhóm NDT có nhu cầu sử dụng sản phẩm chất lượng cao, 

đòi hỏi có sự đầu tư công sức, thời gian và chi phí lớn, thư viện có thể tính toán và đưa 

ra mức phí hợp lý mà NDT có khả năng chấp nhận chi trả. 

Bên cạnh đó, thư viện cũng cung cấp một thị trường quan trọng cho lĩnh vực xuất 

bản. Theo đó các nhà xuất bản, các đơn vị cung ứng nguyên liệu sản xuất những xuất 

bản phẩm, đặc biệt là những xuất bản phẩm theo các định dạng mới được NDT quan 

tâm sử dụng. Việc nâng cấp, đổi mới các sản phẩm thư viện và xuất bản phẩm ở dạng 

thức mới cũng đem lại hiệu quả đáng kể trong việc thu hút sự quan tâm của NDT. 
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+ Vai trò  

Thị trường thư viện có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển chung 

của thư viện lẫn thị trường của nó. Trước hết cần nhắc đến vai trò của thị trường thư 

viện đó là góp phần vào công cuộc thúc đẩy chức năng của thư viện đối với xã hội 

ngày một tốt lên, có thể kể đến là các yếu tố giáo dục, văn hoá, thông tin và giải trí. 

Ngoài ra với việc thư viện thu thập và tạo ra các sản phẩm có giá trị sẽ giúp cho một 

bộ phận NDT có những quyết định kịp thời, có lợi cho cá nhân/tổ chức. 

Vốn tài liệu 

Công tác xây dựng và phát triển vốn tài liệu được các TVCC tiến hành thường 

xuyên, có kế hoạch căn cứ theo đặc điểm, chức năng và nhiệm vụ của TVCC. Các 

nguồn bổ sung được các TVCC triển khai như đặt mua, lựa chọn từ các nhà xuất bản 

trong và ngoài nước; các công ty liên kết xuất bản và phát hành; nguồn tài liệu được 

tiếp nhận thông qua biếu, tặng từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; nguồn tài 

liệu được bổ sung thông qua sao chụp; chủ động tổ chức xây dựng, sản xuất nguồn tài 

liệu điện tử, tài liệu dành cho bạn đọc khiếm thị, khiếm thính; bổ sung các CSDL trực 

tuyến trong nước và của nước ngoài; thu thập nguồn tài liệu địa chí. Trong công tác 

xây dựng và phát triển vốn tài liệu, các TVCC luôn quan tâm đến chất lượng và giá trị 

thông tin chứa đựng trong tài liệu. Nội dung vốn tài liệu của TVCC luôn đảm bảo tỉ lệ 

tài liệu văn học nghệ thuật, tài liệu chính trị xã hội, tài liệu khoa học tổng hợp, tài liệu 

thiếu nhi và các loại khác được cân đối, hài hoà. Hình thức, loại hình tài liệu phong 

phú và đa dạng, phù hợp với đông đảo các nhóm NDT. Ngoài tài liệu tiếng Việt, các 

ngôn ngữ tài liệu khác cũng được quan tâm, tuy nhiên các TVCC tập trung chính vào 

việc bổ sung tài liệu tiếng Anh. Tính thời gian, giá trị sử dụng của tài liệu cũng được 

quan tâm cùng với việc rà soát bổ sung kịp thời các tài liệu phổ biến, thanh lý những 

tài liệu có giá trị sử dụng thấp. 

Cơ sở vật chất-kỹ thuật  

Cơ sở vật chất-kỹ thuật của TVCC nhận từ sự đầu tư kinh phí của uỷ ban nhân 

dân các cấp và được căn cứ và theo kế hoạch hằng năm. Các nguồn kinh phí này dành 
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cho các hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng và mua sắm các trang thiết bị… ứng dụng 

CNTT phục vụ cho hoạt động sự nghiệp của TVCC. 

Đối với quy định về số lượng phòng, ban của TVCC được căn cứ theo các hạng 

thư viện. Từ đó cơ sở vật chất-kỹ thuật được tính toán đầu tư phù hợp với tình hình 

thực tế của từng TVCC.  

Ngoài ra, các TVCC căn cứ vào các nguồn thu sự nghiệp từ phí làm thẻ bạn đọc, 

phí từ các hoạt động cung ứng dịch vụ khác để cân đối tài chính đầu tư trở lại cho cơ 

sở vật chất-kỹ thuật của mình nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và nhu cầu của NDT. 

Sự liên thông liên kết giữa các thư viện công cộng  

Tại điều 18 của Pháp lệnh thư viện năm 2000 [51, tr.5] đã thể hiện rõ TVCC do 

uỷ ban nhân dân các cấp thành lập có nhiệm vụ phối hợp hoạt động, trao đổi tài liệu, 

hướng dẫn nghiệp vụ với các thư viện khác trên địa bàn. Đồng thời tại điều 13 và 14 

của Pháp lệnh cũng quy định TVCC có nhiệm vụ tham gia vào việc xây dựng thư viện, 

tủ sách cơ sở, tổ chức việc luân chuyển sách, báo xuống các thư viện, tủ sách cơ sở. 

Liên thông giữa các thư viện trong nước; hợp tác trao đổi với thư viện nước ngoài theo 

quy định của Chính phủ. Đồng thời TVCC có quyền trao đổi tài liệu, tham gia vào các 

mạng thông tin - thư viện trong nước; trao đổi tài liệu và tham gia vào các mạng thông 

tin nước ngoài theo quy định của Chính phủ. Qua đó cho thấy việc liên thông, liên kết 

giữa các TVCC và các thư viện khác trên phạm vi toàn quốc và quốc tế rất được quan 

tâm và đó cũng chính là cơ sở để các TVCC tăng cường năng lực thông qua việc chia 

sẻ kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cũng như hợp tác trao đổi làm phòng phú thêm 

nguồn lực thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu của NDT đa dạng của mình. 

Tiểu kết  

Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận về marketing và hoạt động marketing trong 

lĩnh vực TVCC. Từ đó làm rõ: 

1. Marketing là hoạt động nhằm thu hút khách hàng đến với tổ chức của mình và 

đáp ứng những nhu cầu của họ. Thông qua marketing khách hàng biết đến tổ chức, sản 

phẩm của tổ chức, nhờ đó tổ chức đạt được mục đích của mình. Nhận thức được lợi 

ích của marketing hầu hết các cơ quan, tổ chức đều ứng dụng marketing trong hoạt 
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động của mình. Trong quá trình phát triển, marketing hình thành hai nhóm: marketing 

lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nhóm marketing lợi nhuận được ứng dụng trong các hoạt 

động sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng…nhằm mục đích thu lợi nhuận là 

chính ; Nhóm marketing phi lợi nhuận được ứng dụng trong các hoạt động: chính trị, 

xã hội, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục không coi mục đích thu lợi nhuận là chính.  

2. Marketing trong TV thuộc nhóm marketing phi lợi nhuận, được hiểu là nhóm 

các hoạt động nhằm thu hút và đáp ứng nhu cầu của NDT. Marketing trong thư viện 

công cộng là một bộ phận của marketing thư viện nên nó cũng được hiểu tương tự. 

Tuy nhiên nhấn mạnh đến khía cạnh hướng tới và thỏa mãn nhu cầu  của các nhóm 

NDT khác nhau về lứa tuổi, trình độ học vấn tại địa phương. Hoạt động marketing 

trong thư viện công cộng có các chức năng như: Chức năng thích ứng; chức năng phân 

phối: chức năng tiêu thụ sản phẩm và chức năng xúc tiến hỗn hợp. Từ các chức năng 

này, nhiệm vụ của hoạt động marketing trong TVCC là: nghiên cứu về sự vận động, 

thay đổi nhu cầu thông tin cũng như sự phân bố, phát triển lượng NDT; giúp cho 

TVCC thực hiện phân phối, trao đổi sản phẩm phù hợp và hấp dẫn đối với NDT.  

3. Hoạt động marketing trong thư viện công cộng chịu ảnh hưởng từ các yêu tố vĩ 

mô và vi mô, bao gồm: chính trị, kinh tế, văn hoá và giáo dục, khoa hoc và công nghệ, 

nhân khẩu; chức năng, nhiệm vụ chính trị, cơ cấu tổ chức, quy trình hoạt động, nhân 

sự, kinh phí, trang thiết bị và NDT của thư viện. 

4. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động marketing trong thư viện công cộng phải căn 

cứ vào kết quả đạt được của hoạt động marketing so với mục tiêu đặt ra. Chính vì vậy, 

khi đánh giá hiệu quả hoạt động marketing trong thư viện công cộng phải  dựa vào các  

tiêu chí đặt ra cho từng thành tố cấu thành hoạt động marketing đó là: mức độ đầy đủ, 

sự đa dạng và cập nhật thông tin cũng như chất lượng nguồn thông tin của sản phẩm 

thông tin; Sự cạnh tranh sản phẩm thông tin giữa TVCC và các tổ chức khác; Mức độ 

giá cả của các sản phẩm thông tin đắt hay rẻ, các khoản phí của NDT phải bỏ ra để có 

được sản phẩm thông tin nhiều hay ít; Sự đa dạng, phong phú và mức độ thuận tiện 

của  kênh phân phối sản phẩm thông tin; Mức độ thường xuyên, phong phú của hoạt 

động quảng cáo, các công cụ xúc tiến, quảng cáo có chuyển tải được thông điệp, hình 

ảnh mà thư viện mong muốn tới NDT; hoạt động quảng cáo có hướng đến đúng đối 
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tượng và thể hiện được giá trị của TVCC hay không; loại hình tài liệu quảng cáo có 

phù hợp với từng nhóm đối tượng NDT của TVCC hay không; chi phí để thiết kế và 

sản xuất tài liệu quảng cáo và đánh giá của NDT về việc quảng cáo của TVCC. Tính 

chuyên nghiệp và tinh thần thái độ của nguồn nhân lực marketing; Tính khoa học, hợp 

lý của các quy trình phục vụ; Mức độ đầy đủ, khang trang của trang thiết bị thư viện.  

5. Từ những điều trình bày trên, luận án đã nhấn mạnh đến vai trò to lớn của 

marketing nói chung và marketing trong thư viện công cộng nói riêng. Hoạt động 

marketing đảm bảo cho hoạt động của TVCC phù hợp với thị trường, lấy thị trường-

nhu cầu và mong muốn của NDT làm cơ sở vững chắc cho mọi quyết định trong hoạt 

động cung cấp sản phẩm đến NDT một cách thuận lợi nhất; Marketing giúp TVCC xây 

dựng thương hiệu cũng như hình ảnh sản phẩm của TVCC trên thị trường; Marketing 

còn giúp TVCC đối phó được với các yếu tố cạnh tranh và giành lợi thế trong việc đáp 

ứng nhu cầu của NDT và phát triển bền vững tổ chức của mình. 

 Luận án nghiên cứu cơ sở thực tiễn của hoạt động marrketing trong TVCC. Từ 

đó cho thấy: 

1. Các TVCC trên thế giới đã vận dụng linh hoạt marketing trong chiến lược phát 

triển chung của TVCC. Việc ứng dụng marketing trong hoạt động thư viện đã góp 

phần cải thiện hoạt động của thư viện theo hướng tích cực, giúp các thư viện tạo ra sự 

chủ động và thích ứng của mình đối với sự phát triển chung của xã hội.  

2. Hiện nay có rất nhiều mô hình marketing đã được ứng dụng trong lĩnh vực thư 

viện như: mô hình marketing 4Ps, 6Ps và 7Ps. Tuy nhiên mô hình marketing 7Ps là mô 

hình tỏ ra thích hợp đối với các TVCC. Hoạt động marketing trong thư viện công cộng 

theo mô hình này được cấu thành từ các thành tố: sản phẩm, giá cả, phân phối, quảng 

cáo, con người, quy trình và điều kiện vật chất.  

3. Những thực tế của hoạt động marketing trong TVCC đã được triển khai trên 

thế giới sẽ làm căn cứ cho việc  nghiên cứu vận dụng vào tình hình thực tế của các 

TVCC Việt Nam.  

4. Nghiên cứu đặc điểm TVCC Việt Nam để thấy được những nét riêng cần phải 

tính đến khi ứng dụng marketing vào thực tế các thư viện công cộng Việt Nam trong 

chương 2 của luận án.  
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Chương 2:  

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING 

TRONG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG VIỆT NAM 

Để tiến hành khảo sát nhận thức của cán bộ TVCC về hoạt động marketing. Tác 

giả đã tiến hành trao đổi với cán bộ TVCC về các nội dung của hoạt động marketing. 

Khi trao đổi với các cán bộ này, tác giả luận án nhận thấy, họ chưa thực sự nhận thức 

được đầy đủ các hoạt động mà họ đã làm chính là hoạt động marketing. Trên cơ sở 

trao đổi, khảo sát, phân tích số liệu cho thấy phần lớn cán bộ TVCC cho rằng thư viện 

nơi họ đang công tác đều đã áp dụng hoạt động marketing. Cũng trong quá trình phỏng 

vấn đại diện cán bộ lãnh đạo TVCC, thông tin thu thập được chỉ ra các TVCC mới chỉ 

triển khai hoạt động marketing dưới dạng tự phát. Nội dung marketing chủ yếu được 

lồng ghép trong các hoạt động, sự kiện của thư viện mà chưa có kế hoạch, chủ đích cụ 

thể hoặc chưa nghiên cứu, đầu tư xây dựng chiến lược marketing một cách bài bàn, 

chủ động. Phần lớn trong các báo cáo tổng kết của các TVCC chưa nhắc tới hoạt động 

marketing mà chủ yếu nói đến hoạt động thông tin tuyên truyền hay truyền thông vận 

động. Do đó có thể thấy rằng nhận thức về việc ứng dụng hoạt động marketing trong 

các TVCC mới chỉ dừng lại ở những hoạt động rời rạc, nhỏ lẻ, tự phát. Điều này một 

phần do cán bộ TVCC phần lớn chưa được đào tạo kiến thức về marketing. 

Chính vì vậy, tác giả đã nhóm các hoạt động marketing nhỏ lẻ lại để có được góc 

nhìn tổng quát, phản ánh thực trạng hoạt động marketing trong TVCC tại Việt Nam. 

Cụ thể, các TVCC của Việt Nam đã thực hiện các hoạt động marketing như những nội 

dung trình bày dưới đây: sản phẩm, giá cả, phân phối, quảng cáo, con người, quy trình 

và điều kiện vật chất. 

2.1. Nội dung hoạt động marketing trong thư viện công cộng 

2.1.1. Sản phẩm 

2.1.1.1. Sản phẩm cốt lõi 

Đối với TVCC, sản phẩm và dịch vụ đều có điểm chung mà khách hàng mong 

muốn đó là mang lại thông tin giá trị, các công dụng và lợi ích tích cực. Đây chính là 

lợi ích cơ bản của sản phẩm cốt lõi. 
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Theo các báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động hằng năm hoặc các giai đoạn, 

nhóm TVCC trong diện nghiên cứu đều đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận 

trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác chuyên môn.  

Kết quả khảo sát tại biểu đồ 2.1 về mức độ hài lòng của NDT cho thấy việc đáp 

ứng NCT từ sản phẩm của TVCC cũng như việc NCT cảm thấy hài lòng trong quá 

trình sử dụng TVCC mới chỉ đạt mức trung bình; 48,9% NDT cảm thấy bình thường, 

mức độ này còn chiếm tỉ lệ khá cao. 6,1% NDT chưa hài lòng và 0,2% NDT có ý kiến 

khác về mức độ đáp ứng NCT của TVCC. Qua đó cho thấy tỷ lệ NDT mong chờ sự 

thay đổi tích cực hơn về chất lượng của sản phẩm TVCC. 

 

Biểu đồ 2.1: Mức độ hài lòng về việc đáp ứng nhu cầu tin từ thư viện công cộng (%) 

Trong cuộc trao đổi với NDT tại Thư viện Hà Nội và Thư viện Hải Phòng, tác 

giả nhận thấy NDT thể hiện mong muốn được nhân viên TVCC chia sẻ với NDT nhiều 

hơn nữa trong quá trình NDT tìm kiếm tài liệu. Đó có thể là những trao đổi về nội 

dung thông tin, tài liệu cũng có thể là việc hướng dẫn NDT tiếp cận tài liệu tại các giá 

sách, khu vực lưu trữ tài liệu. Cũng có thể đó là việc hướng dẫn trực tiếp, giúp NDT 

khai thác tốt các cơ sở dữ liệu tài liệu có tại máy chủ, máy tính của TVCC.  

Do vậy, để thoả mãn được nhu cầu đa dạng của đông đảo đối tượng NDT TVCC 

cho thấy cán bộ TVCC cần hết sức nỗ lực trong việc hỗ trợ NDT tiếp cận được thông 

tin có giá trị cao hiện TVCC đang sở hữu tới từng nhóm đối tượng NDT. 



65 
 

Khi NDT tìm được câu trả lời hoặc yêu cầu tin của họ được đáp ứng nhanh 

chóng, lúc đó chính là các sản phẩm của thư viện công cộng đã mang lại lợi ích từ sản 

phẩm cốt lõi của mình. 

2.1.1.2. Sản phẩm hiện thực 

Để phục vụ tốt được NDT, trước hết sản phẩm, dịch vụ hiện thực của TVCC cần 

được xây dựng và phát triển phù hợp, đáp ứng nhu cầu của NDT của mình. Thông qua 

kết quả phỏng vấn  đại diện lãnh đạo các TVCC cho thấy các TVCC đang tập trung 

phát triển sản phẩm và cho biết hiệu quả mang lại của các sản phẩm này như sau. 

Hệ thống mục lục in phiếu hiện chỉ còn 6 trong số 12 TVCC khảo sát hiện còn 

sử dụng phục vụ NDT, hiệu quả tuy không cao nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu sử 

dụng của NDT. Đối tượng sử dụng thường là những NDT lớn tuổi, sử dụng máy tính 

không thành thạo. Những TVCC không còn sử dụng loại sản phẩm này đã thường 

xuyên tăng cường tổ chức hướng dẫn và in chỉ dẫn sử dụng mục lục tra cứu trên những 

CSDL lưu trữ trên máy tính hoặc tra tìm OPAC thông qua website của TVCC. 

Sản phẩm là ấn phẩm thư mục vẫn được NDT tại TVCC thường xuyên sử dụng 

với tần suất cao. Qua trao đổi với cán bộ TVCC cho thấy nội dung, phạm vi chủ đề 

khoa học, nghiên cứu và hoạt động thực tiễn của tài liệu thư mục khá đa dạng và luôn 

được làm mới nên vẫn có số lượng NDT sử dụng nhiều. Các loại thư mục thường 

xuyên được sử dụng như: thư mục chuyên ngành, thư mục đa ngành, thư mục tổng 

hợp, thư mục địa chí. 

Loại hình tổng luận là sản phẩm thông tin phân tích dưới dạng một tài liệu trình 

bày có hệ thống, cô đọng kết quả xử lý phân tích, tổng hợp từ nhiều tài liệu khác nhau 

về một vấn đề hay đề tài nào đó. Loại sản phẩm này rất phù hợp với nhóm NDT là cán 

bộ lãnh đạo, quản lý và các nhà nghiên cứu. Hiện nay tại TVCC Việt Nam, loại hình 

sản phẩm này mới chỉ được một số ít TVCC quan tâm, việc phát triển loại hình sản 

phẩm này còn chậm.  

Để tìm kiếm tài liệu trong TVCC, công cụ được NDT sử dụng nhiều nhất đó là 

các cơ sở dữ liệu. Qua khảo sát tại website của các TVCC cho thấy những CSDL được 



66 
 

NDT sử dụng nhiều nhất tại Thư viện Hà Nội đó là 4 CSDL: Sách; Sách thiếu nhi; 

Sách nói; Toàn văn. Tại Thư viện Hải Phòng là 2 CSDL: Sách; Tài liệu số. Tại Thư 

viện Đà Nẵng có 2 CSDL phục vụ bạn đọc là CSDL: Sách; Tài liệu số. Tại Thư viện 

Thành phố Hồ Chí Minh có 3 CSDL và 1 nội dung giới thiệu nguồn tin phục vụ bạn 

đọc: Sách; Tài liệu điện tử; Tài liệu quý hiếm và Nguồn lực hữu ích. Tại Thư viện Cần 

Thơ gồm CSDL: Sách; Ngân hàng ảnh. Cũng như các TVCC trên, Thư viện Yên Bái, 

Thư viện Bình Định, Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu, Thư viện Gia Lai, Thư viện Cà Mau 

ngoài CSDL thư mục còn có những CSDL tài liệu số khá phong phú phục vụ những 

NDT đã có tài khoản đăng nhập. Ngoài ra một số TVCC khác hiện đang nâng cấp 

CSDL tài liệu số của mình nên mới chỉ đưa ra phục vụ các CSDL thư mục. Đối với 

việc phục vụ CSDL thư mục, các TVCC đều khẳng định việc đáp ứng tốt nhu cầu của 

NDT. Ngoài Thư viện Hà giang và Thư viện Thanh Hoá đang trong quá trình nâng cấp 

website nên NDT chỉ có thể sử dụng tra cứu CSDL tại thư viện, việc tra cứu OPAC 

chưa thực hiện được. 

Bản tin điện tử của thư viện là một sản phẩm được triển khai nhằm thông tin kịp 

thời đến NDT những tin tức cập nhật về nội dung nguồn lực thông tin và các hoạt động 

của thư viện. Theo kết quả phỏng vấn, loại sản phẩm này được sử dụng ở Thư viện 

KHTH Yên Bái, Thư viện Hải Phòng, Thư viện Hà Nội, Thư viện Đà Nẵng, Thư viện 

TP Hồ Chí Minh và Thư viện KHTH Cần Thơ cho thấy với tính linh hoạt của loại hình 

sản phẩm này, cán bộ TVCC có thể thông tin đến NDT kịp thời. Đây cũng là kênh 

thông tin mang lại hiệu quả cao trong sử dụng cho cả cán bộ TVCC và NDT. 

Đối với TVCC, việc biên soạn tạp chí tóm tắt thường được thực hiện dưới dạng 

thông tin thư mục và các bản tóm tắt. Công việc này đòi hỏi người cán bộ TVCC nắm 

vững kiến thức nghiệp vụ, chuyển tải thông tin kịp thời và hoàn thiện sản phẩm nhanh 

để đưa ra phục vụ. Chính vì vậy, mặc dù loại sản phẩm này có nhiều điểm mạnh 

nhưng việc biên soạn khá phức tạp nên hiện nay chưa nhiều TVCC tổ chức biên soạn, 

hoặc phối hợp biên soạn. Khảo sát cho thấy hiện có Thư viện Yên Bái, Thư viện Hải 

Phòng, Thư viện Hà Nội, Thư viện Thanh Hoá, Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu và Thư 

viện Cần Thơ đưa ra phục vụ loại hình sản phẩm này có hiệu quả cao hơn so với các 

TVCC còn lại. 
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Dịch vụ mượn, trả tài liệu cho phép NDT có thể mượn tài liệu sử dụng tại chỗ 

hoặc mượn về nhà trong một khoảng thời gian theo quy định và gửi trả cho cán bộ thư 

viện theo hướng dẫn, quy trình của TVCC. Trong số các TVCC được khảo sát, kết quả 

phỏng vấn cho thấy loại dịch vụ này luôn được đánh giá hiệu quả sử dụng ở mức cao 

nhất và có mức độ đánh giá tương đối đồng đều. 

Dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc là dịch vụ cung cấp thông tin có nội dung 

và hình thức được cán bộ TVCC chủ động xác định trước. Sau khi hoàn thiện việc 

cung cấp dịch vụ này, cán bộ TVCC sẽ cung cấp tới NDT. Kết quả phỏng vấn cho thấy 

hiện tại việc cung cấp dịch vụ này trong TVCC đã được quan tâm và phát triển. Tuy 

nhiên, hiện có 4 thư viện đang triển khai cầm chừng do nhu cầu chưa cao, đó là Thư 

viện Hà Nội, Thư viện Thanh Hoá, Thư viện Hà Giang, Thư viện Đà Nẵng. 

Dịch vụ hướng dẫn tra tìm thông tin tại TVCC thông qua hệ thống mục lục, thư 

mục, cơ sở dữ liệu tra cứu tại thư viện hoặc qua OPAC nhằm mục đích cung cấp cho 

NDT theo yêu cầu của họ. Tại các TVCC, NDT rất quan tâm đến loại hình dịch vụ này 

với tỷ lệ rất cao. Chính vì vậy tất cả TVCC hiện nay đều có các bảng hướng dẫn tra 

tìm tài liệu hoặc cán bộ TVCC luôn sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp khi NDT có yêu cầu. Một 

số TVCC thường xuyên có các hoạt động tập huấn, hướng dẫn NDT tại trụ sở của 

mình hoặc thông qua các buổi tuyên truyền hướng dẫn NDT tại thực địa thông qua các 

chương trình giới thiệu sách hoặc làm việc với cộng đồng. 

Dịch vụ trao đổi thông tin tại TVCC gồm việc đáp ứng nhu cầu được trao đổi 

thông tin và các dịch vụ đáp ứng nhu cầu được cung cấp thông tin. Loại dịch vụ này 

được áp dụng phổ biến thông qua các chương trình hội nghị, hội thảo, các chương 

trình triển lãm, hoạt động trưng bày, email hay thông qua các diễn đàn trao đổi nghề 

nghiệp… Dẫn đầu về việc đầu tư phát triển loại hình dịch vụ này là Thư viện Yên Bái, 

Thư viện Thanh Hoá, Thư viện Hà Nội, Thư viện Đà Nẵng, Thư viện Gia Lai, Thư 

viện Cần Thơ, Thư viện Cà Mau và Thư viện TP Hồ Chí Minh. 

Dịch vụ tư vấn được các TVCC áp dụng khá phổ biến nhằm mục đích hỗ trợ và 

hướng dẫn NDT khai thác tốt nhất nguồn lực của TVCC. Loại hình dịch vụ này có thể 
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kết hợp gồm nhiều loại hình dịch vụ khác nhau để hỗ trợ công tác tư vấn được hiệu 

quả nhất. Chính vì vậy, cán bộ TVCC cần nắm vững kiến thức nghiệp vụ, có khả năng 

linh hoạt trong việc vận dụng kiến thức phổ thông, tham khảo nhiều nguồn thông tin 

khác nhau để kết nối, tư vấn cho NDT một cách hiệu quả nhất.  

Bên cạnh các sản phẩm và dịch vụ đã được nêu trên, các TVCC cũng chủ động 

phát triển thêm các loại hình dịch vụ thư viện khác bổ trợ cho quá trình hoạt động của 

mình như: sao chụp, in ấn, số hoá tài liệu; dịch thuật; cung cấp thông tin tại các phòng 

đa phương tiện, phòng đọc doanh nhân; dịch vụ hỗ trợ bạn đọc đặc biệt… 

2.1.1.3. Sản phẩm bổ sung 

Qua khảo sát các website TVCC và phỏng vấn đại diện lãnh đạo của các TVCC 

cho thấy bên cạnh các sản phẩm hiện thực còn có các sản phẩm bổ sung. Đó là các 

dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu, dịch vụ phục vụ Internet, hỏi đáp trực tuyến, dịch vụ 

cung cấp phòng thảo luận nhóm. Các dịch vụ này ở mức độ khác nhau đã góp phần 

làm tăng lợi ích mà NDT mong muốn từ TVCC. 

Dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu được áp dụng ở tất cả các TVCC với việc hỗ 

trợ NDT có được bản sao của một phần hoặc toàn bộ tài liệu dưới dạng in ấn, các định 

dạng tệp tin như DOC, JPG hoặc PDF. 

Dịch vụ internet và hỏi đáp trực tuyến cho phép NDT truy cập và sử dụng mạng 

internet tại thư viện thông qua các phòng phục vụ máy tính của mình cũng như cho 

phép NDT truy cập bằng máy tính xách tay cũng như các thiết bị điện tử thông minh 

cầm tay khác. Dịch vụ hỏi đáp trực tuyến được các TVCC sử dụng hiện nay đều thông 

qua phương tiện email. Trong khi đó các ứng dụng có thể tương tác trực tiếp thông qua 

website hoặc ứng dụng mạng xã hội chưa được sử dụng. 

Dịch vụ cung cấp phòng thảo luận nhóm được một số TVCC bố trí phục vụ 

những nhóm NDT có nhu cầu trao đổi, học tập và nghiên cứu nhóm. Phòng thảo luận 

nhóm được trang bị các thiết bị trình chiếu, bảng, trang thiết bị khác và có sức chứa 

dưới 20 người. 

Ngoài ra tại một số TVCC còn cung cấp các dịch vụ khác tuỳ theo nhu cầu thực 

tế của NDT cũng như khả năng đáp ứng của TVCC. Đó có thể là các dịch vụ như: dịch 

tài liệu, thăm quan thư viện, sản xuất tài liệu cho người khiếm thị, khiếm thính… 
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2.1.1.4. Lợi ích xã hội 

Ngoài việc cung cấp những lợi ích trên cho NDT tại TVCC, sản phẩm và dịch vụ 

TVCC còn có nhiệm vụ đem lại lợi ích cho xã hội và cộng đồng tại địa phương. Do 

vậy, ngoài hệ thống TVCC tại địa phương, người cán bộ thư viện công cộng cũng cần 

nắm bắt tình hình những nơi NDT có nhu cầu tìm kiếm thông tin phục vụ bản thân và 

các nguồn thông tin mà NDT tại địa phương có thể tiếp cận để từ đó có những điều 

chỉnh, phát huy sản phẩm, dịch vụ của TVCC phù hợp với tình hình thực tế đem lại lợi 

ích cho xã hội. 

Mức độ sử dụng 

 

Nơi tìm kiếm thông tin    

Không 

thường 

xuyên (1) 

Tương đối 

thường 

xuyên (2) 

Thường 

xuyên (3) 

1/ Thư viện KHTH thành phố: 19,4 59,3 21,3 

2/ Thư viện quận, huyện: 42,4 48,1 9,5 

3/ Hiệu sách: 21,9 58,2 19,9 

4/ Cửa hàng âm nhạc, video: 51,8 38,2 10 

5/ Nhà xuất bản tại thành phố: 58,1 34,8 7,1 

6/ Báo chí: 17,5 60,7 21,8 

7/ Café sách: 43,4 44,9 11,7 

8/ Bạn bè, đồng nghiệp: 17,4 59,3 23,3 

9/ Tủ sách gia đình: 36 49,4 14,6 

10/ Thư viện tư nhân: 52,3 39,2 8,5 

11/ Internet: 6,1 31 62,9 

 

Bảng 2.1: Nơi người dùng tin thường tìm kiếm thông tin và mức độ sử dụng (%) 

Số liệu tại bảng 2.1 cho thấy kết quả khảo sát đối với nơi NDT thường thu thập 

thông tin. Hầu hết tại các địa phương khảo sát, phần lớn NDT đều có cơ hội tiếp cận 

thông tin từ các nguồn cung cấp để sử dụng phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và 

giải trí. Số liệu cho thấy mức độ sử dụng của người dùng tin tại thư viện tỉnh, báo chí 

và bạn bè đồng nghiệp có mức độ sử dụng tương đối thường xuyên (xấp xỉ 60%) và 
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thường xuyên là ngang nhau (xấp xỉ 20%). Tuy nhiên tỉ lệ người dùng tin thường 

xuyên sử dụng Internet là rất cao, với 31% ở mức tương đối thường xuyên và 62,9% ở 

mức thường xuyên. 

Với góc nhìn tổng quát ấy, cán bộ TVCC có thể điều chỉnh sản phẩm của mình 

hướng tới lợi ích cho xã hội. Tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm hiện tại 

chưa đáp ứng được NDT và bổ sung những loại hình sản phẩm mà NDT đang quan 

tâm, tìm kiếm và sử dụng trên địa bàn hoạt động của mình. Qua đó, TVCC sẽ mang lại 

giá trị đối với nhiều đối trượng NDT hơn nữa. Đơn cử như NDT ở lứa tuổi học sinh 

phổ thông, ngoài việc đọc sách, giải trí và hưởng lợi từ sản phẩm TVCC, thì việc học 

tập của nhóm đối tượng này có nhiều khả năng đạt kết quả cao hơn. Nhóm sinh viên 

các trường đại học tại địa phương có thể đạt được nhiều thành công hơn trong học tập 

và nghiên cứu, thậm chí trong đó có thể đạt được tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn và khả năng 

có được việc làm sau khi tốt nghiệp nhiều hơn, đóng góp được năng lực cho xã hội ở 

nhiều cấp khác nhau, hơn thế nữa còn góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của cơ sở 

đào tạo. Nhóm NDT là cán bộ của các tổ chức có thể sẽ phát huy sáng tạo các sáng 

kiến, ý tưởng thúc đẩy công việc thuận lợi hơn, tiết kiệm chi phí, ngân sách và đem lại 

nhiều lợi nhuận cho tổ chức và lợi ích cho xã hội. Nhóm NDT là NDT lớn tuổi, hưu trí 

thu thập được những kiến thức về sức khỏe tinh thần, thể chất và chất lượng sống. 

Việc thực hành và phát triển hoạt động marketing thu hút thị trường mục tiêu để 

sử dụng hoặc gia tăng việc sử dụng một sản phẩm hoặc dịch vụ có lợi ích cho xã hội 

được gọi là marketing (vì lợi ích) xã hội. Việc ngăn cản thị trường mục tiêu sử dụng 

một sản phẩm hoặc dịch vụ theo hướng có thể gây hại cho cộng đồng là một khía cạnh 

của marketing xã hội [74, tr.47]. Theo ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thảo thì 

việc TVCC thu hút được NDT sử dụng sản phẩm, dịch vụ của mình và tránh xa những 

tài liệu, hoạt động giải trí có nội dung xấu/không lành mạnh là một nội dung mà các 

TVCC hướng tới. 
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Mức độ đáp ứng 

Nơi tìm kiếm thông tin    

Kém 

 

Trung bình  Tốt 

1/ Thư viện KHTH thành phố: 14,2 63,9 21,9 

2/ Thư viện quận, huyện: 37 53 10 

3/ Hiệu sách: 18,8 60,2 21 

4/ Cửa hàng âm nhạc, video: 48,1 41,9 10 

5/ Nhà xuất bản tại thành phố: 52,8 40,2 7 

6/ Báo chí: 15,9 60,2 23,9 

7/ Café sách: 39,9 48,7 11,4 

8/ Bạn bè, đồng nghiệp: 13,4 64,5 22,1 

9/ Tủ sách gia đình: 32,3 54,6 13,1 

10/ Thư viện tư nhân: 48,4 42,7 8,9 

11/ Internet: 5,9 33,5 60,6 

Bảng 2.2: Nơi người dùng tin thường tìm kiếm thông tin và mức độ đáp ứng (%) 

Qua số liệu thu thập mức độ đáp ứng từ những nơi NDT thường tìm kiếm thông 

tin tại bảng 2.2 cho thấy các số liệu khá tương đồng với số liệu tại bảng 2.1. Điều này 

khẳng định TVCC không phải là nơi duy nhất cung cấp và đáp ứng NCT của NDT. 

NDT có rất nhiều lựa chọn khác cho việc đáp ứng nhu cầu của mình. Hơn nữa, với đặc 

thù NDT của TVCC rất đa dạng từ lứa tuổi cho đến sở thích, nghề nghiệp nên NCT 

của họ cũng rất khác nhau, thay đổi theo từng giai đoạn vận động và phát triển của xã 

hội. Họ có thể chủ động đến sử dụng TVCC theo ý thích, nhu cầu mà không có sự bắt 

buộc nào, điều này là khác biệt so với đối tượng NDT là sinh viên hay nghiên cứu viên 

thường phải sử dụng loại hình thư viện của các trường đại học, thư viện viện nghiên 

cứu… nơi họ học tập và nghiên cứu. Chính vì vậy để thu hút NDT sử dụng sản phẩm 

của mình TVCC cần nghiên cứu nhiều hơn về đặc điểm của những nơi cung cấp thông 

tin khác có thể làm chuyển hướng NDT đối với tổ chức của mình. Thậm chí, cán bộ 

TVCC cần thâm thập, tham gia vào các tổ chức, nhóm hội, đoàn thể tại địa phương để 

khai thác, tìm hiểu lợi thế của những nguồn cung cấp thông tin cho NDT ngoài. Từ đó 

bổ sung và hoàn thiện thêm các sản phẩm tương ứng thu hút, chuyển hướng NDT quan 

tâm sử dụng sản phẩm của TVCC. 
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2.1.2. Giá cả 

Giá thành sản phẩm và dịch vụ TVCC hiện nay được nhiều nhà nghiên cứu thư 

viện học tiếp cận trên nhiều góc độ khác nhau. Theo Luật Phí và Lệ phí (2015), phí thư 

viện do Bộ Tài chính quy định với thư viện thuộc trung ương quản lý và Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với thư viện thuộc địa phương quản lý. Theo đó, phí 

là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính 

phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công [25, tr.2].  

Theo tác giả Ngô Thanh Thảo [33], thực tiễn cho thấy việc thu phí dịch vụ thông 

tin - thư viện đã giúp các cơ quan thông tin - thư viện phát triển bền vững và hoạt động 

hiệu quả hơn do có thêm kinh phí để triển khai các dịch vụ mới hoặc nâng cao chất 

lượng và mở rộng phạm vi phục vụ của một số dịch vụ hiện tại. Tuy nhiên, nếu tính 

phí đúng cho tất cả các dịch vụ thông tin - thư viện thì sẽ dẫn đến kết quả là một số 

không nhỏ NDT có thu nhập thấp sẽ không đủ khả năng sử dụng các dịch vụ này. Đây 

là điều khó chấp nhận đối với nhiều người, kể cả chính những người làm công tác 

thông tin - thư viện. 

Qua phỏng vấn đại diện lãnh đạo các TVCC, kết quả cho thấy phần lớn số cán bộ 

TVCC cho rằng chưa nên áp dụng cách tính giá sản phẩm. TVCC luôn hướng đến 

cộng đồng nhằm phổ cập kiến thức và miễn phí trong việc cung cấp sản phẩm không 

vì mục đích thương mại. Vì vậy đôi khi giá thành sản phẩm ở TVCC không phải là 

mục đích kinh tế và nên đưa ra mức giá hỗ trợ NDT. Một số TVCC khi nhận được các 

yêu cầu đặc biệt khác từ NDT sẽ linh hoạt tính các mức phí tượng trưng hoặc những 

chi phí dùng trong việc nhân bản, photocopy hoặc những chi phí cho việc chuyển phát.  

Thực tế cho thấy các sản phẩm được cung cấp bởi các TVCC tại Việt Nam hầu 

hết đều không thu phí. Điều này được thể hiện rất rõ trong Quyết định số 16/2005/QĐ-

BVHTT ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương [50, tr.125-126]. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi 

cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, 

mượn về nhà hoặc tổ chức luân chuyển sách, báo, phục vụ ngoài thư viện phù hợp với 
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nội quy thư viện. Nguồn thu sự nghiệp của TVCC bao gồm các khoản thu từ phí làm 

thẻ bạn đọc; thu từ các hoạt động cung ứng dịch vụ thư viện - thông tin… Căn cứ vào 

văn bản của các cơ quan chức năng, các TVCC chỉ tiến hành thu phí đối với một số 

loại dịch vụ nhất định.  

Hiện nay, ngoài tiền cược tài liệu dao động từ 100.000vnđ đến 150.000vnđ (sẽ 

được trả lại khi NDT không có nhu cầu tiếp tục làm thẻ tại thư viện) các TVCC chỉ thu 

lệ phí làm thẻ ở mức tối thiểu từ 20.000vnđ đến 40.000vnđ/01 năm. Với mức lệ phí 

này chủ yếu hỗ trợ cho việc in ấn phôi thẻ, lưu trữ thông tin và phát hành thẻ. NDT sẽ 

được đọc tại chỗ, mượn về nhà và sử dụng TVCC cũng như các sản phẩm, dịch vụ 

thông thường của thư viện, ngoại trừ các sản phẩm không được hỗ trợ theo văn bản 

pháp quy đã được ban hành của các cơ quan, tổ chức cấp trên và những quy định đặc 

biệt khác của TVCC. 

Căn cứ tại Điều 8, Quyết định số 16/2005/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá Thông 

tin về quy chế mẫu tổ chức hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương [7] ban hành ngày 4/5/2005, ngoài nguồn thu từ phí làm thẻ, các nguồn thu khác 

của TVCC có thể là các hoạt động cung ứng dịch vụ thư viện - thông tin. Theo đó đến 

nay một số TVCC đã làm căn cứ để triển khai và tính giá phù hợp cho các sản phẩm 

do TVCC cung cấp.  Từ năm 2008 đến nay, Thư viện KHTN TP Hồ Chí Minh đã triển 

khai dịch vụ phòng đọc phục vụ doanh nhân để phục vụ NDT có những yêu cầu cao 

hơn trong quá trình sử dụng thư viện. Với mức giá làm thẻ là 500.000vnđ, NDT sẽ 

được sử dụng các thiết bị, công nghệ hỗ trợ hiện đại như: Máy chiếu LCD; Wifi tốc độ 

cao; máy điều hòa và không gian thư giãn cao cấp; các chế độ phục vụ thông tin cập 

nhật, tài liệu đa dạng như: Tiếp thị, PR, Quảng cáo, Kỹ năng lãnh đạo, Tổ chức nhân 

sự, Tài chính doanh nghiệp, Luật & Chính sách công, Văn hóa doanh nhân, Bản tin 

kinh tế, Thư mục, tài liệu về Sở hữu trí tuệ... các loại tạp chí về lĩnh vực kinh tế, 

thương mại và được cập nhật hàng tuần. Bạn đọc phòng Doanh nhân sẽ được cung cấp 

Bản tin kinh tế là sản phẩm thông tin của phòng Thông tin Tư liệu ra 2 tháng/1 số 

thuộc các lĩnh vực trên bằng tiếng Anh và tiếng Việt (bản giấy và bản điện tử) từ các 

nguồn thông tin từ: Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Proquest, World Bank và Asia Foundation 
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[39]. Ở một cách nhìn nhận khác, lý giải cho việc phí phát hành thẻ có mệnh giá cao 

hơn, tác giả Fisher [74, tr.85] cho rằng: “Một khía cạnh tâm lý khác của giá cả là 

những điều khách hàng cảm nhận được dựa trên giá mà họ phải trả. Nhiều người tin 

tưởng rằng bất cứ điều gì là miễn phí không phải là thứ có giá trị, các mặt hàng có thẻ 

mệnh giá cao hơn sẽ có chất lượng tốt hơn và các mặt hàng có thẻ mệnh giá thấp hơn 

có chất lượng thấp hơn”. Đây cũng là điểm khác biệt so với việc phát hành loại thẻ 

thành viên thông thường của TVCC.  

Ngoài phí làm thẻ, mỗi TVCC lại có các chính sách khác nhau về việc tính phí và 

miễn phí cho NDT. Đó là việc miễn giảm cho những trường hợp NDT có hoàn cảnh 

đặc biệt, NDT thuộc diện chính sách, NDT là người khuyết tật, những đối tượng NDT 

thuộc nhóm được hưởng chính sách ưu đãi văn hóa... Một số quy định trong chính 

sách phạt mượn quá hạn, hư hại và mất tài liệu cũng được áp dụng nhưng chủ yếu 

mang tính chất nhắc nhở để NDT không vi phạm các quy định của TVCC. Đồng thời 

khảo sát cho thấy NDT sẵn sàng trả thêm kinh phí để được cung cấp các sản phẩm 

chất lượng cao chiếm tỉ lệ lớn với 74,7%. 

 

Biểu đồ 2.2: Tỉ lệ người dùng tin sẵn sàng/không sẵn sàng trả thêm phí (%) 

Bên cạnh đó, một vài TVCC bắt đầu nghiên cứu và triển khai việc tính giá cho 

việc cung cấp các sản phẩm theo yêu cầu của NDT. Cụ thể như việc biên soạn thư mục 

tóm tắt hoặc toàn văn theo yêu cầu, dịch vụ tư vấn và thậm chí là dịch vụ thăm quan. 
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2.1.3. Phân phối 

Theo Fisher [74, tr.81], kênh phân phối trong marketing không chỉ đơn thuần là 

tại địa điểm thực tế khách hàng có thể có được dịch vụ của bạn mà nó còn thể hiện 

nhiều ý nghĩa hơn thế. Đó là nhân viên của TVCC và chất lượng dịch vụ chăm sóc 

người dùng tin mà họ cung cấp, các rào cản trong quá trình sử dụng, quy tắc thiết kế 

không gian TVCC và bao gồm cả vị trí/địa điểm được coi là thành phần quan trọng 

của kênh phân phối. 

Phân phối trực tiếp: Qua phỏng vấn trao đổi với đại diện lãnh đạo TVCC cho 

thấy hình thức phân phối trực tiếp tại TVCC là hình thức phân phối chủ yếu. Kết quả 

này khá khớp với việc NDT đánh giá về sự thuận tiện của địa điểm là một trong yếu tố 

quyết định chất lượng khi sử dụng dịch vụ TVCC. Mức độ phần trăm của sự tiện lợi về 

địa điểm được NDT của TVCC đánh giá tại biểu đồ 2.5 ở mức tốt là 33,5% và ở mức 

trung bình là 60,2%. Chính vì vậy, sự tiện lợi về khoảng cách địa điểm của TVCC 

cũng là một yếu tố quan trọng thu hút NDT đến sử dụng TVCC. 

Phân phối trực tuyến: Hình thức phân phối trực tuyến tại các thư viện trên thế 

giới được đầu tư phát triển hết sức mạnh mẽ. Lợi thế của Internet đã hỗ trợ cán bộ thư 

viện một cách tích cực trong việc mở rộng giới hạn sử dụng thư viện mà NDT không 

nhất thiết phải đến trực tiếp.  

Trong một hoạt động thực hiện dịch vụ mới thông qua Internet, Thư viện Đại học 

Washington đã phát triển dịch vụ tham khảo “Q & A Live” [74, tr.45]. Dịch vụ này 

cho phép mọi NDT kết nối đến thư viện qua Internet và có thể trao đổi trực tiếp với 

nhân viên thư viện để được nhận sự giải đáp thắc mắc và được hỗ trợ tìm kiếm các 

nguồn tài nguyên của thư viện.  

Tại Việt Nam trong những năm gần đây hạ tầng công nghệ Internet được cải 

thiện rõ rệt, số thuê bao Internet băng thông rộng năm 2012 là 20.103.194 thuê bao 

(với 31.304.211 người sử dụng), và đã tiếp tục tăng lên trong năm 2013 là 22.367.357 

thuê bao (với 33.191.166 người sử dụng) [2, tr.56]. Tận dụng lợi thế này, các TVCC 

đã thúc đẩy phát triển hệ thống mạng Intranet kết nối tốc độ nhanh với mạng Internet 

[37, tr.1] để phục vụ NDT. Nhiều TVCC đã chủ động trong việc nâng cấp trang web 
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của mình. Thư viện Hà Nội đã triển khai hoạt động này theo hướng không chỉ để giới 

thiệu về thư viện mà mục tiêu trở thành: trang thông tin của mạng lưới TVCC Thủ đô; 

một kênh cung cấp thông tin về Thủ đô Hà Nội cho bạn đọc [38, tr.7]. Ngoài ra hiện 

nay mới chỉ có Thư viện TP Hồ Chí Minh, Thư viện Cà Mau đã tiến hành nâng cấp 

phiên bản mobile-ứng dụng dành cho các thiết bị điện tử cầm tay hỗ trợ việc truy cập 

nhanh website của thư viện.  

Phần lớn các TVCC đều đã xây dựng và vận hành tốt website của mình, từ đó 

triển khai cung cấp dịch vụ tra cứu trực tuyến OPAC phục vụ NDT. Hầu hết các 

TVCC trong danh mục khảo sát đều vận hành tốt việc cung cấp tra cứu OPAC, duy chỉ 

có Thư viện Hà Giang và Thư viện Thanh Hoá đang trong giai đoạn nâng cấp website 

nên dịch vụ tra cứu trực tuyến hiện chưa đưa vào phục vụ. 

Mặc dù đã rất nỗ lực để cải thiện hoạt động phân phối trực tuyến, nhưng hiện nay 

lãnh đạo TVCC cũng đánh giá những gì làm được chưa thực sự cao. Một số ít TVCC 

đã triển khai cung cấp thông tin cho NDT thông qua email và thông qua website của 

mình và mức độ hiệu quả phần lớn ở mức trung bình. 

 

Biểu đồ 2.3: Đánh giá của người dùng tin về kênh phân phối 



77 
 

Thực tế này cũng được đánh giá từ phía NDT của TVCC. Tại biểu đồ 2.3 cho 

thấy NDT đánh giá mức độ hiệu quả của mạng Internet tại TVCC mới chỉ đạt mức tốt 

là 40,8%, mức trung bình là 53,6%. Tận dụng website để triển khai hoạt động phân 

phối trên diện rộng, tiết kiệm được nhiều nguồn lực, thời gian… cho cả phía TVCC và 

NDT. Tuy nhiên theo đánh giá của NDT thì website của TVCC mới đạt mức 18,8% ở 

mức tốt, 67,2% ở mức mức trung bình. Đây là con số thể hiện việc các TVCC chưa 

thực sự phát huy được lợi thế của hình thức phân phối qua website khi hiện nay hình 

thức này ngày càng trở nên phổ biến. 

Phân phối thông qua tổ chức độc lập và bộ phận đại diện: Hình thức phân phối 

thông qua một tổ chức đại diện độc lập như những tổ chức vận chuyển, chuyển phát 

thư tín chuyên nghiệp hay TVCC tự thiết lập kênh phân phối đại diện như những tổ, 

nhóm đại diện cán bộ TVCC bám sát địa bàn sinh sống của NDT chưa được quan tâm 

nhiều. Sự thực cho thấy trong các tổ chức khác, việc phân phối thông qua một tổ chức 

độc lập và bộ phận đại diện cho thấy sự chuyên nghiệp hơn và đem lại hiệu quả cao 

hơn ở một khía cạnh nào đó. Tuy nhiên hoạt động này cũng có thể cần phải có nguồn 

lực tài chính để triển khai và NDT cũng có thể phải chia sẻ khoản kinh phí này, do vậy 

đại diện cán bộ lãnh đạo TVCC chưa đánh giá cao hoạt động phân phối thông qua tổ 

chức đại diện độc lập cũng như chưa đầu tư cho dạng hoạt động phân phối này.  

Việc TVCC thiết lập bộ phận đại diện độc lập: phân phối riêng qua các chương 

trình trao đổi sách, tài trợ sách… về cơ sở cũng đạt được những hiệu quả nhất định. 

Với đặc thù phục vụ đông đảo đối tượng NDT tại địa phương của mình, thông qua 

những tổ, nhóm cán bộ thư viện được thành lập, các TVCC có thể chủ động trong 

công tác luân chuyển tài liệu đến địa bàn các quận, phường, xã, thôn. Hoạt động này 

có thể hỗ trợ tích cực cho các thư viện, tủ sách tuyến dưới trong cùng hệ thống. Qua 

trao đổi với đại diện lãnh đạo các TVCC cho thấy một số TVCC đã chủ động triển 

khai cũng như được hỗ trợ đầu tư các chương trình, dự án thư viện lưu động tại địa bàn 

khu dân cư. 
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2.1.4. Quảng cáo 

Hoạt động truyền thông marketing của các TVCC hiện nay đã được quan tâm 

triển khai ở nhiều TVCC. Công tác truyền thông vận động đã được triển khai song 

hành cùng các hoạt động của thư viện trong năm. Các hoạt động đó được tổ chức có 

thể là đột xuất hoặc định kỳ. Do vậy các hoạt động được xếp vào hoạt động truyền 

thông marketing của TVCC bước đầu kế thừa được kết quả của nhau cũng như những 

kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức triển khai tại thư viện mình. 

Điển hình tại Thư viện Hà Nội [38, tr.2], công tác truyền thông vận động đã tổ 

chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ phục vụ các hoạt động chính trị, các ngày 

lễ lớn của đất nước, của Thủ đô; tham gia hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày sách 

Việt Nam (21/4)… Phát động và xây dựng phong trào đọc sách hè hằng năm cho thiếu 

nhi thông qua các hình thức thi; Tham gia Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền, giới 

thiệu sách tại Liên hiệp thư viện Đồng bằng sông Hồng và toàn quốc… 

Thư viện KHTH TP Cần Thơ [35, tr.4] đã thực hiện 146 chương trình như: 

“Truyền thanh Thư viện” tại Thư viện Thành phố, Trung tâm giáo dục lao động xã hội 

TP Cần Thơ và Trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật TP Cần Thơ gồm các thông tin 

chọn lọc về bảo vệ chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống dành cho thanh niên và giới thiệu 

sách… định kỳ giới thiệu sách trên Đài PTTH TP. Cần Thơ và các chương trình truyền 

thanh thư viện khác… 

Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu [34, tr.5] tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên 

truyền, giới thiệu sách báo phục vụ nhân dân mang ý nghĩa xã hội rộng lớn trong xây 

dựng văn hoá đọc. 

Thư viện Yên Bái [53, tr.4] đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để 

triển khai các hoạt động quảng cáo thông qua việc tổ chức những ngày hội đọc sách và 

văn hoá đọc. Thư viện Yên Bái đã tổ chức các chương trình của mình tại các trường 

phổ thông trung học chào mừng ngày Sách Việt Nam (21/4) và hưởng ứng ngày Sách 

và bản quyền thế giới (23/4). Thư viện Yên Bái cũng tranh thủ những hoạt động tư 

vấn, hỗ trợ các trưởng tiểu học trên địa bàn Thành phố Yên Bái và Trường Cao đẳng 
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Sư phạm để tổ chức ngày hội sách với mục tiêu quảng bá hình ảnh thư viện, hình 

thành thói quen đọc sách cho học sinh, sinh viên và cán bộ giảng viên của các trường. 

Thư viện cũng chú trọng công tác tuyên truyền để quảng bá các hoạt động của thư viện 

trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh và truyền hình của tỉnh, 

website của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, website của thư viện. 

Tương tự các TVCC trên, các TVCC còn lại cũng thể hiện qua báo cáo tổng kết 

những hoạt động triển lãm, giới thiệu sách mới, hoạt động truyền thông vận động do 

thư viện triển khai đã được kết hợp giới thiệu, quảng bá hình ảnh tốt về TVCC. Những 

hoạt động này nhằm giới thiệu môi trường thân thiện của thư viện, là nơi học tập suốt 

đời phù hợp với mọi đối trượng NDT trên địa bàn của mình. Qua đó đã thu hút được 

nhiều lượt NDT đến sử dụng thư viện. 

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và khả năng đáp ứng NCT của NDT là nhiệm 

vụ của cán bộ TVCC. Có nhiều cách thức để quảng cáo hình ảnh của TVCC đến với 

NDT. Hiện nay các TVCC căn cứ vào tình hình thực tế để sử dụng nhiều hình thức 

khác nhau nhằm quảng cáo hình ảnh về mình.  

Trong quá trình hoạt động TVCC, việc thường xuyên xây dựng hình ảnh tốt về 

TVCC, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động của mình thông qua hoạt động 

quảng cáo cũng như việc giữ liên lạc với NDT rất quan trọng. Cán bộ TVCC không 

chỉ liên lạc trực tiếp với NDT mà còn cần sử dụng các hình thức quảng cáo, giới thiệu 

thường xuyên để mối quan hệ giữa hai phía thêm bền chặt, tạo sự tin tưởng và xây 

dựng mạng lưới khách hàng/người dùng tin bền vững. Việc sử dụng các hình thức 

tuyên truyền, quảng bá này giúp cán bộ TVCC có thể nắm bắt được thông tin về khách 

hàng, liên hệ với khách hàng bên trong hoặc phạm vi ngoài TVCC. Những hình thức 

thông tin liên lạc này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong hoạt động quảng bá, truyền thông 

marketing cho TVCC.  

Số liệu tại bảng 2.3 (trang 81) cho thấy những hình thức thường được cán bộ 

TVCC sử dụng trong hoạt động thông tin liên lạc với NDT. Việc sử dụng các kênh 

thông tin, quảng cáo, truyền thông đều được các TVCC lựa chọn đánh giá ở mức khá 

và tốt với tỉ lệ lớn hơn 50%.  
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Hình thức truyền thanh, truyền hình và báo/tạp chí có phạm vi truyền thông rộng 

hơn, nhiều nhóm đối tượng NDT có cơ hội tiếp cận thông tin hơn. Nhóm loại hình này 

được cán bộ TVCC sử dụng ở tỷ lệ khá cao. Một số lãnh đạo TVCC đã làm việc với 

đại diện cơ quan phát thanh, truyền hình của tỉnh dành những ưu tiện thời lượng phát 

sóng định kỳ tạo điều kiện cho TVCC thông tin, tuyên truyền hoạt động của mình trên 

sóng phát thanh và truyền hình. 

Website và báo điện tử được hầu hết các TVCC sử dụng nhiều hơn. Điều đó cho 

thầy cán bộ TVCC nhận thức được rõ sự tiện lợi khi áp dụng hình thức này trong hoạt 

động của mình để tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, phạm vi truyền thông tin được 

rộng hơn, hiệu quả hơn trong tình hình thực tế của sự phát triển công nghệ thông tin và 

Internet tốc độ nhanh hơn Việt Nam như những năm gần đây. 

Luôn song hành với hình thức quảng cáo đó là tài liệu quảng cáo. Việc thiết kế 

tài liệu quảng bá, giới thiệu về các hoạt động của mình được các TVCC tập trung đầu 

tư thời gian gần đây cũng khá nhiều và đa dạng. Minh chứng tại bản báo cáo kết quả 6 

tháng đầu năm thực hiện kế hoạch hoạt động Thư viện KHTH TP Đà Nẵng giai đoạn 

2016-2017 [36, tr.1] cho thấy chỉ tiêu số thẻ bạn đọc đạt 10.500 thẻ/10.000 thẻ (năm 

2016), vượt 5% so với dự kiến ban đầu (10.000 thẻ); riêng 6 tháng đầu năm 2016 đã 

cấp 2.971 thẻ mới cho bạn đọc; chỉ tiêu lượt bạn đọc đạt 70.612 lượt/350.000 lượt 

(năm 2016), đạt 20,2%; lượt luân chuyển tài liệu đạt 151.297 lượt/700.000 lượt (năm 

2016), đạt 21,6%... Có được những kết quả trên đây một phần do hoạt động tăng 

cường tuyên truyền quảng bá của Thư viện KHTH TP Đà Nẵng.  

Hiện tại Thư viện KHTH TP Đà Nẵng [36, tr.4] đang phối kết hợp với các phóng 

viên, báo, đài, các cơ quan truyền thông để thường xuyên viết bài quảng bá về các hoạt 

động thư viện; thường xuyên đưa tin, hình ảnh hoạt động trên website thư viện và 

trang mạng xã hội Facebook; đã thiết kế và phát hành catalog quảng bá về thư viện đợt 

1 với 500 tờ. 
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2.1.4.1. Các hình thức quảng cáo được thư viện công cộng sử dụng 

Qua kết quả số liệu từ bảng 2.3 dưới đây cho thấy hoạt động biên soạn tài liệu 

quảng cáo cũng được các TVCC quan tâm chú ý với tỉ lệ cán bộ TVCC đánh giá ở 

mức khá và tốt chiếm tỉ lệ khá cao. 

Mức độ đáp ứng 

Quảng cáo, truyền thông  

Kém Trung 

bình 

Tốt 

Tờ rơi, tờ gấp 1,1 55,2 43,7 

Catalog 2,3 60,5 37,2 

Video clips 4,5 50 45,5 

Powerpoint 3,3 61,7 35,0 

In sách 6,8 50,8 42,4 

Viết báo/tạp chí 3,7 52,4 43,9 

Viết báo/tạp chí mạng 2,6 57,9 39,5 

Website 5,9 36,7 57,4 

Đài, radio 10,2 62,7 27,1 

Truyền hình 11,8 52,9 35,3 

Bảng 2.3: Hình thức quảng cáo, truyền thông được thư viện công cộng sử dụng (%) 

Đối với loại hình truyền thông bằng tờ rơi, tờ gấp thường được chia làm 2 loại: 

loại giới thiệu về TVCC và loại giới thiệu nhiều chi tiết hơn về các nguồn lực thông 

tin, các sự kiện và hoạt động của TVCC. Chia sẻ từ cán bộ TVCC cho thấy loại hình 

này cho phép họ tiếp cận NDT mục tiêu một cách nhanh nhất. Với thông tin từ loại 

hình truyền thông marketing này, trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ giới thiệu được 

các thông tin cơ bản về TVCC, các hoạt động và nguồn lực thông tin có thể đáp ứng 

NCT của NDT mục tiêu. Biên soạn tờ rơi, tờ gấp trong các TVCC đạt tỷ lệ 55,2% ở 

mức độ trung bình và 43,7% ở mức độ tốt. Số liệu đó cho thấy việc biên soạn loại hình 

tài liệu này bắt đầu được quan tâm và đầu tư. 
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Đối với các ấn phẩm dạng catalog thường được in ấn giới thiệu sâu hơn về một 

loại sản phẩm, dịch vụ nào đó. Thậm chí có thể là giới thiệu một vài tài liệu sách của 

các tác giả đang bán chạy trên thị trường. Loại hình catalog thường có nội dung thay 

đổi thường xuyên và liên tục. Số lượng của loại hình này thường được sản xuất không 

nhiều và được sử dụng trong một phạm vi hẹp, thời gian sử dụng ngắn. Tuy nhiên loại 

hình này vẫn có những thế mạnh nhất định như việc cập nhật thông tin nhanh, gọn và 

hình thức ưa nhìn. Điều đó thể hiện ở tỷ lệ 60,5% lựa chọn ở mức độ trung bình và 

37,2% ở mức độ tốt. 

Loại hình marketing thông qua các sản phẩm là video clips hay các phần trình 

chiếu powerpoint được áp dụng khá phổ biến ở Thư viện Hà Nội và Thư viện khoa 

học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình này chiếm ưu thế cao về mức độ thu 

hút NDT và có thể tạo được những ấn tượng nhất định của NDT đối với hình ảnh 

TVCC. Để áp dụng loại hình này hỗ trợ cho truyền thông marketing, cán bộ TVCC đã 

tự trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng về sử dụng công nghệ kết hợp với khả 

năng biên tập hình ảnh, âm thanh sống động để sản phẩm có thể chinh phục được 

NDT. Đồng thời có thể sử dụng sản phẩm này được lâu dài trong các sự kiện của 

TVCC. Tỷ lệ sử dụng powerpoint đạt mức trung bình là 61,7% và tốt là 35%; video 

clips đạt tỷ lệ trung bình là 50% và tỷ lệ tốt là 45,5%. 

Đối với việc thiết kế sách giới thiệu về hoạt động của TVCC, hầu hết các thư 

viện chỉ tận dụng các dịp kỷ niệm lớn để tập hợp thông tin về các thành tựu đạt được 

của thư viện TVCC nhằm giới thiệu đến công chúng chủ yếu là bộ phận cán bộ hoạt 

động trong cùng lĩnh vực và một bộ phận nhỏ người dùng tin quan tâm. Chính vì vậy, 

việc in sách giới thiệu về TVCC ít khi được sử dụng nhưng lại thường được thực hiện 

khá công phu. Tỷ lệ lựa chọn ở mức trung bình là 50,8% và mức tốt là 42,4% cho thấy 

rõ điều này. 

Hoạt động viết báo, tạp chí và báo, tạp chí mạng cũng được các TVCC quan 

tâm triển khai trong việc truyền thông marketing. TVCC cấp tỉnh và thành phố là nơi 

tập hợp rất nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời mỗi TVCC lại 

có những nét đặc thù riêng về địa lý, về đặc điểm NDT,… việc chịu ảnh hưởng của các 

yếu tố tác động đến TVCC nói chung và hoạt động marketing TVCC nói riêng cũng 
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khác nhau. Chính vì vậy hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu hoạt động, giới 

thiệu về TVCC của mỗi tỉnh, thành phố được cán bộ TVCC rất quan tâm chia sẻ. 

Thông qua việt viết bài nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ trên báo, tạp chí chuyên ngành 

hay báo và tạp chí mạng…, cán bộ TVCC có thể truyền bá những thông điệp, những 

ảnh hưởng của thư viện công cộng đối với đồng nghiệp mọi miền và thậm chí là cộng 

đồng NDT rộng lớn. Tỷ lệ lựa chọn là trung bình đều vượt trên mức 50% và mức tốt là 

xấp xỉ trên dưới 40%. 

Cuối cùng là loại hình truyền thông marketing qua website. Đây là loại hình được 

tất cả các TVCC sử dụng trong mọi hoạt động truyền thông marketing của mình. 

Ngoài những bản tin, nội dung trên website của các TVCC, cán bộ TVCC đã tận dụng 

các website quảng cáo miễn phí, các diễn đàn trao đổi, các câu lạc bộ online… để 

tham gia, giới thiệu về TVCC cùng các lợi ích của TVCC đối với cộng đồng. Hơn nữa, 

thông qua website và các phần mềm mạng xã hội, cán bộ TVCC đã kết nối được rất 

nhiều người dùng tin trong và ngoài nước để có thể phổ biến, chia sẻ nguồn lực thông 

tin của thư viện công cộng. 

Việc chuyển tải nội dung qua website có lợi thế về tính kịp thời, NDT có thể nắm 

bắt thông tin nhanh và đầy đủ. Không chỉ đưa các thông tin tại trang của TVCC, các 

bài viết có thể được gửi đến các trang tin tin, trang báo mạng khác, thậm chí là các liên 

kết được chia sẻ dưới nhiều hình thức các trang mạng xã hội. Việc tập trung biên soạn 

và sử dụng website vẫn được cán bộ TVCC đầu tư và đánh giá cao nhất với mức lựa 

chọn trung bình là 36,7% và tốt đạt tỷ lệ 57,4%. 

Loại hình thông tin truyền thông qua đài, radio và truyền hình tuy phạm vi 

thông tin là khá rộng và hấp dẫn, tuy nhiên hiệu quả thực sự chưa cao. Qua trao đổi 

với một vài đại diện lãnh đạo TVCC cho thấy thời lượng lên sóng thường cố định, 

ngắn, thời gian lặp lại không đáng kể và được thường phát vào những khung giờ sớm 

hoặc muộn. Do vậy chưa phát huy được các lợi thế cũng như NDT chưa tiếp cận được 

thông tin từ kênh truyền thông này. Tỉ lệ cán bộ TVCC đánh giá hình thức đài, radio ở 

mức trung bình là 62,7 và mức tốt là 27,1%; hình thức truyền hình là 52,9% ở mức 

trung bình và 35,3% ở mức tốt cho thấy rõ mức độ đánh giá chưa thực sự cao về hình 

thức truyền thông này. 
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2.1.4.2. Cách thức người dùng tin biết đến hoạt động của thư viện công cộng  

Với những nỗ lực trong hoạt động quảng bá hình ảnh TVCC, các sản phẩm, dịch 

vụ thực sự hữu ích với các hình thức truyền thông, các loại hình tài liệu quảng cáo đều 

nhằm mục đích thu hút sự quan tâm của NDT, làm tăng số lượng NDT mới, xây dựng 

hình ảnh tốt đẹp về TVCC trong tâm trí NDT… gắn kết mối quan hệ bền chặt giữa 

TVCC, NDT tại địa phương. Bên cạnh những nỗ lực này từ phía cán bộ và TVCC, tác 

giả cũng làm rõ việc tiếp cận từ phía NDT và những đánh giá của họ về hoạt động 

quảng cáo để có được những đề xuất khả thi tại chương 3 của luận án. 

Nội dung Tỷ lệ lựa chọn (%) 

Tự tìm hiểu 55,7 

Bạn bè 71,1 

Cán bộ TVCC 31,6 

Tờ rơi của TVCC 24,1 

Băng rôn, áp phích 25,7 

Hội nghị, hội thảo 12,3 

Sự kiện do TVCC tổ chức 29,2 

Website của TVCC 29,6 

Email của TVCC 8,7 

Thư tín TVCC gửi đến 4,5 

Các buổi hướng dẫn sử dụng 7,8 

Loa phường, Radio 9,3 

Sinh hoạt cộng đồng 13,4 

Truyền hình địa phương 21,8 

Báo địa phương 19 

Bảng 2.4: Hình thức người dùng tin biết đến hoạt động của thư viện công cộng (%)  
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Do đặc thù TVCC có nhóm đối tượng NDT đa dạng, nhiều thành phần, lứa tuổi, 

trình độ và địa bàn phục vụ trên một diện khá rộng lớn, do vậy việc sử dụng càng 

nhiều hình thức truyền thông nhằm thu hút NDT sử dụng thư viện là điều cần thiết. 

Nếu như NDT tại thư viện các trường đại học, các viện nghiên cứu… có xu hướng chủ 

động tìm đến sử dụng thư viện đại học hay thư viện viện nghiên cứu thì đối với TVCC 

lại cần chủ động hơn trong việc giới thiệu những giá trị, lợi ích khi sử dụng TVCC tới 

các nhóm NDT của mình bằng nhiều cách khác nhau. 

Qua tỷ lệ NDT lựa chọn việc biết đến hoạt động của TVCC thông qua các hình 

thức trên cho thấy các hình thức thông tin, tuyên truyền, quảng cáo được cán bộ TVCC 

sử dụng chưa thực sự đem lại kết quả cao. Phần lớn NDT nắm bắt thông tin về hoạt 

động của TVCC thông qua việc tự tìm hiểu (55,7%) và qua kênh bạn bè (71,1%). Tuy 

đây là số liệu tham khảo nhưng cũng có thấy việc nếu chỉ coi marketing là quảng cáo 

thì hiệu quả đem lại sẽ không được như mong muốn. Chính vì vậy, tác giả Fisher [74, 

tr.85] khi bàn về các hoạt động quảng cáo, xúc tiến thương mại đã nhắc lại: “Tờ rơi, 

trang đánh dấu, nam châm, hình ảnh và tài liệu quảng cáo là các dấu hiệu dễ thấy nhất 

của những nỗ lực làm cho các đối tượng sử dụng và đối tượng không sử dụng nhận 

thức về thư viện của bạn hoặc dịch vụ cụ thể mà thư viện cung cấp". Vì lý do này, 

nhiều thư viện nghĩ rằng nỗ lực quảng bá được coi là marketing. Qua đó có thể thấy 

việc hiểu hoạt động marketing thực sự hàm chứa nhiều ý nghĩa hơn so với quảng cáo. 

Marketing là quá trình phân tích và hoạch định cần thiết để tạo thuận lợi cho việc trao 

đổi một thứ có giá trị với một thứ gì khác theo mong muốn hoặc nhu cầu.  
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2.1.5. Con người 

2.1.5.1. Cán bộ thư viện công cộng 

 

Biểu đồ 2.4: Nhận thức của cán bộ thư viện công cộng về marketing (%) 

Số liệu tại biểu đồ 2.4 cho thấy nhận thức của cán bộ TVCC về marketing là hoạt 

động tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và tìm cách thoả mãn nhu cầu đó là khá cao, 

chiếm 87% số lựa chọn trả lời. Tuy nhiên vẫn có những cán bộ lựa chọn marketing là 

quảng cáo, với 43,5% số lựa chọn trả lời và 20,3% số cán bộ lựa chọn marketing là 

bán hàng. Điều này không sai, nhưng thể hiện quan niệm khi nhắc tới hoạt động 

marketing là cán bộ TVCC sẽ nghĩ đến đó là hoạt động quảng cáo. Điều này có thể là 

lý do trong các báo cáo tổng kết của các TVCC thường chỉ nhắc tới hoạt động truyền 

thông vận động để giới thiệu, quảng bá, thông tin đến NDT về các hoạt động của 

TVCC mà chưa nhắc đến nội dung marketing. Trên thế giới, nhiều cán bộ thư viện 

cũng có cách hiểu tương tự cán bộ TVCC tại Việt Nam. Tác giả Fisher [74, tr.4] cho 

rằng: "Nhiều nhân viên thư viện không nhận ra rằng marketing có thể chạm tới mọi 

khía cạnh trong cung cấp dịch vụ thư viện; họ đang thực hiện chức năng marketing 

nhưng lại không nhận ra điều đó".  

Tại Việt Nam, trong cơ cấu tổ chức của mình, mỗi phòng ban chức năng của 

TVCC đều có chức năng nhiệm vụ riêng. Theo một số văn bản báo cáo của các TVCC 

thuộc diện nghiên cứu, các số liệu cho thấy các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đều 

có những số liệu rất khả quan và đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, do chưa có 
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phòng marketing hoạt động chuyên trách nên trong các báo cáo đó còn thiếu vắng nội 

dung việc gắn kết các mối quan hệ bên trong của tổ chức trong quá trình tạo ra các sản 

phẩm với các mối quan hệ bên ngoài tổ chức. Đó chính là vai trò kết nối các hoạt động 

bên trong của TVCC với thị trường NDT, thị trường bên ngoài. 

Marketing chính là việc thống nhất, kết hợp, điều chỉnh hài hòa tất cả các hoạt 

động trong TVCC như: từ việc phối kết hợp các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, ứng 

dụng công nghệ thông tin, xây dựng phát triển vốn tài liệu, công tác phục vụ bạn đọc, 

những hoạt động xây dựng và phát triển hoạt động phong trào cơ sở, công tác tuyên 

truyền giới thiệu sách báo cho đến những việc thực hiện các văn bản pháp quy trong 

công tác quản lý nhà nước. Việc kết hợp và điều chỉnh hài hòa các nội dung trên nhằm 

đạt được mục tiêu thỏa mãn nhu cầu của NDT, đem lại giá trị cho TVCC.  

Chính vì vậy, việc nhận thức đúng về hoạt động marketing sẽ đem lại cho tổ 

chức TVCC giá trị lớn đối với cộng đồng NDT và xã hội. Tuy nhiên nhận thức về 

marketing phụ thuộc rất nhiều vào trình độ văn hóa của tổ chức và của nhà quản trị 

marketing. Sẽ có một nhận thức đúng đắn về marketing nếu trình độ văn hóa của tổ 

chức và của nhà quản trị marketing cao. Theo tác giả Nguyễn Thị Lan Thanh [28, 

tr.141], khi đó marketing sẽ được xem xét trên quan điểm marketing đạo đức xã hội, 

nghĩa là cân nhắc và kết hợp ba loại lợi ích: lợi nhuận của tổ chức, sự thỏa mãn nhu 

cầu và mong muốn của khách hàng và lợi ích của toàn xã hội trước khi thông qua một 

quyết định marketing.  

Kết quả khảo sát tại biểu đồ 2.4 về nhận thức marketing là hoạt động tìm hiểu 

nhu cầu của khách hàng và tìm cách thỏa mãn nhu cầu đó đã có 87% số cán bộ TVCC 

lựa chọn. Trong số này, phần lớn cán bộ TVCC có trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ. 

Qua đó cho thấy với trình độ văn hóa của cán bộ TVCC như hiện nay khá đồng đều 

trong việc nhận thức về hoạt động marketing đối với tổ chức của mình. 

Trong 4 yếu tố cấu thành thư viện, yếu tố người cán bộ thư viện là hết sức quan 

trọng. Tại báo cáo “Kỷ yếu hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống TVCC 

(2006-2010)” tại Phú Yên cho biết: “Thư viện cấp tỉnh: trong 5 năm qua toàn mạng 
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lưới thư viện cấp tỉnh đã có 177 cán bộ được tuyển dụng, hợp đồng dài hạn đưa tổng 

số cán bộ từ 1.394 lên đến 1.604; Thư viện cấp huyện: toàn mạng lưới thư viện cấp 

huyện được bổ sung thêm 175 cán bộ đưa tổng số cán bộ từ 694 lên 869” trong đó 

trình độ trên đại học tăng lên 3,3%; trình độ đại học tăng lên 68% [3]. Điều này cho 

thấy trình độ năng lực của cán bộ TVCC đã tăng lên so với những năm trước. 

 

Biểu đồ 2.5: Mức độ cần thiết áp dụng và thành lập bộ phận marketing (%) 

Khi được hỏi TVCC có cần ứng dụng marketing trong hoạt động hay không, số 

cán bộ trả lời Có chiếm 80% và chỉ có 20% trả lời Không. Số liệu này cho thấy mặc dù 

chưa có phòng, ban chuyên trách hoạt động marketing trong TVCC nhưng nhu cầu 

triển khai hoạt động marketing một cách có tổ chức là điều hết sức cấp bách.  

Chính vì vậy, hiện nay cán bộ lãnh đạo TVCC rất muốn có một bộ phận làm đầu 

mối cho hoạt động marketing. Qua đó cho thấy nhận thức của cán bộ lãnh đạo TVCC 

khá rõ ràng. Họ hiểu rằng hoạt động marketing và bộ phận phụ trách marketing cần 

được thực hiện và thành lập sớm, không thể tiếp tục triển khai hoạt động marketing ở 

mức tự phát hay không có đầu mối phòng ban phụ trách hoạt động này. 

Qua phỏng vấn cán bộ lãnh đạo và lãnh đạo các phòng chức năng của TVCC cho 

thấy nhận thức của họ về việc cần thiết phải ứng dụng marketing trong hoạt động của 
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TVCC là rất cao. Họ cho rằng thư viện cũng cần có khách hàng và NDT cần được tiếp 

cận đến những thông tin hữu ích trong nguồn lực thông tin của TVCC. Đồng thời hoạt 

động marketing là rất cần thiết nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, hoạt động của thư 

viện đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của bạn đọc đồng thời thu hút và tăng số 

lượng bạn đọc, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin… 

Tuy nhiên hiện nay do chưa có cán bộ TVCC được đào tạo chuyên ngành 

marketing, chưa có TVCC nào thành lập phòng marketing cho nên phần lớn cán bộ 

TVCC chưa được trang bị kiến thức về marketing. Một số cán bộ lãnh đạo TVCC cho 

biết có số lượng ít cán bộ TVCC đã được tham gia các khoá tập huấn ngắn hạn về 

marketing thư viện, nhưng những khoá đào tạo, tập huấn này cũng không được tổ chức 

thường xuyên. 

Bên cạnh việc có kế hoạch đào tạo marketing cho nguồn nhân lực, cán bộ TVCC 

cũng cần tạo điểm khác biệt về hình ảnh người cán bộ thư viện cần cù, chăm chỉ trước 

đây với những yếu tố khác nhằm tạo ấn tượng khác biệt, ấn tượng về người cán bộ thư 

viện của thế kỷ XXI. Đó chính là việc tạo những điểm khác biệt về nhân sự: 

- Có tín nhiệm: Thư viện hoạt động tốt khi có cán bộ lãnh đạo giỏi. Cán bộ lãnh 

đạo TVCC giỏi cần có đội ngũ cán bộ, nhân viên được trang bị kiến thức tốt, ý thức 

trách nhiệm với công việc. Cán bộ thư viện giỏi khi họ được bạn đọc đánh giá tốt trong 

công việc... Điều này thể hiện được sự phát triển ổn định và bền vững của thư viện. 

- Năng lực: Cán bộ TVCC cần có kỹ năng và kiến thức cần thiết về nghiệp vụ 

chuyên môn; cập nhật những thông tin mới về ngành nghề qua các hội nghị hội thảo và 

chia sẻ kiến thức nghề nghiệp qua các diễn đàn trong và ngoài thư viện. Trong nội 

dung báo cáo hàng năm của một số TVCC cho thấy ban lãnh đạo rất quan tâm đến việc 

cử cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn ở trình độ thạc sĩ. Tại biểu đồ 2.6 

(trang 90) cho thấy tỉ lệ cán bộ TVCC có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 76,3% là 

con số khá cao, đảm bảo các hoạt động thao tác nghề nghiệp thư viện. Bên cạnh đó đội 

ngũ cán bộ có trình độ thạc sĩ chiếm tỉ lệ 14,1%, đây là những cán bộ có trình độ và 

khả năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai nhằm đưa các hoạt động TVCC đạt hiệu 
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quả cao hơn trong hoạt động của mình. Các hệ đào tạo khác chiếm con số nhỏ với 

9,6% cán bộ của TVCC. Hiện nay tại các thư viện công cộng chưa có cán bộ được đào 

tạo ở cấp độ tiến sĩ. 

 

Biểu đồ 2.6: Năng lực cán bộ thư viện công cộng (%) 

- Tin cậy: Cán bộ thư viện cần đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ đồng đều 

và chính xác. Với sứ mệnh của mình, người cán bộ TVCC là cầu nối giữa bạn đọc với 

thông tin mà họ cần. Cụ thể, sau khi phân tích yêu cầu tin và tìm hiểu nhu cầu của bạn 

đọc, người cán bộ thư viện chuyên nghiệp sẽ nắm bắt được những thông tin phù hợp 

với nhu cầu của bạn đọc, những thông tin có chất lượng. Khi ấy, bạn đọc có thể hoàn 

toàn yên tâm rằng thông tin họ nhận được là chính xác, cập nhật và được đảm bảo. 

- Nhã nhặn: Cán bộ TVCC cần có thái độ niềm nở, lễ phép và chu đáo theo 

phương châm: “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Cần phải xóa đi hình ảnh “cô 

thủ thư khó tính” không mấy thân thiện với bạn đọc. Thay vào đó là những cán bộ thư 

viện chuyên nghiệp, bằng kiến thức và lòng nhiệt tình với công việc luôn sẵn sàng hỗ 
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trợ bạn đọc khai thác triệt để nguồn tài nguyên thông tin của thư viện mà trong khía 

cạnh nào đó bạn đọc chưa được trang bị kiến thức thông tin, kỹ năng tìm và tra cứu tin. 

- Nhiệt tình: Cán bộ thư viện cần nhanh chóng giải quyết các yêu cầu và vấn đề 

của bạn đọc, khách hàng của thư viện [20, tr.46]. 

- Tạo dựng mối quan hệ: Trong quá trình công tác của mình, người cán bộ làm 

công tác marketing cần tạo mối quan hệ với NDT của mình dựa trên uy tín công việc, 

mối quan tâm, sở thích… của các khách hàng để từ đó tạo dựng được mối quan hệ bền 

chặt giữa NDT và thư viện của mình. Trong quá trình khảo sát cho thấy, dữ liệu NDT 

tại các TVCC đã được các phòng ban chức năng sử dụng trong công việc và có mang 

lại một số hiệu quả nhất định. Khi ấy, mọi sự liên lạc thường xuyên với NDT sẽ trở 

nên hiệu quả trong quá trình marketing thư viện. 

- Lập kế hoạch: Kế hoạch bao gồm cả kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Khi có một 

mục tiêu cụ thể thì nó sẽ tác động đến cán bộ TVCC rất lớn để thực hiện và hành động 

cho mục tiêu của mình. Tuy nhiên hiện nay việc lập kế hoạch marketing cho các 

TVCC còn nhiều hạn chế. Một số lãnh đạo thư viện trực tiếp làm việc này, một số thư 

viện giao cho một vài trưởng phòng hoặc thậm chí một vài thư viện giao nhiệm vụ này 

cho một vài cá nhân hoặc nhóm nhỏ cán bộ TVCC. Điều này cho thấy các TVCC còn 

thiếu những nhóm cán bộ có kỹ năng lập kế hoạch marketing chuyên nghiệp. Điều đó 

ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng kế hoạch marketing của TVCC. 

- Kỹ năng giao tiếp: Với điều kiện tiếp cận thông tin như hiện nay thì NDT có 

nhiều cơ hội thoả mãn NCT của mình. Do vậy để thuyết phục và lôi kéo được NDT tin 

tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của mình, cán bộ TVCC cũng cần được trang bị 

kỹ năng giao tiếp để đạt được mục đích làm NDT đồng tình với ý kiến của mình. Qua 

phỏng vấn cán bộ TVCC cho thấy có những TVCC không nhận được thông tin đánh 

giá về hoạt động thư viện từ phía NDT. Điều này cho thấy có hai khả năng, một là thư 

viện đã hoạt động quá hoàn hảo, hai là NDT không có điều kiện hoặc không muốn góp 



92 
 

ý đánh giá về TVCC. Bên cạnh đó cũng có những TVCC xử lý khá chuyên nghiệp 

trong việc tiếp nhận và xử lý thường xuyên những đề xuất của NDT nhằm góp phần 

phục vụ ngày một tốt hơn. 

- Kỹ năng làm việc nhóm: Trong hoạt động thư viện, phần lớn các công việc của 

cán bộ thư viện đều có tính chủ động nhất định. Tuy nhiên trong thực tế hoạt động thư 

viện hiện nay, những công việc đòi hỏi sự đóng góp của nhóm cán bộ trở nên thường 

xuyên hơn, đặc biệt là trong hoạt động marketing. Làm việc nhóm nghĩa là những cách 

mà nhóm cán bộ TVCC cùng thực hiện một nhiệm vụ và cùng hướng đến mục tiêu 

chung. Cách làm việc này sẽ giúp các cá nhân (từng cán bộ) bổ sung những thiếu sót 

cho nhau và hoàn thiện bản thân mình. Tuy nhiên, khi làm việc nhóm sẽ không tránh 

khỏi những ý kiến trái chiều, những mâu thuẫn khiến nhóm dễ tan vỡ. Do vậy mỗi cán 

nhân khi làm việc nhóm cũng cần tự trang bị thêm cho mình kỹ năng đàm phán, 

thương lượng. Có được vậy nhóm công tác marketing sẽ trở nên hoàn thiện, gắn kết 

hơn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

2.1.5.2. Người dùng tin  

Cũng như nội dung tại phần nhận thức của cán bộ TVCC về marketing, NDT 

cũng cần có những nhận thức nhất định về hoạt động marketing. Trên cơ sở đó sẽ có 

những chia sẻ giữa NDT và nhân viên, TVCC trong các hoạt động hướng đến NDT 

của TVCC. Đặc biệt sự tham gia của NDT vào chính hoạt động marketing trong 

TVCC sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho chính họ và cho TVCC. Tại bài viết "Sự tham 

gia của khách hàng trong thiết kế lại và tiếp thị thư viện" [68, tr.11] tác giả Katariina 

Ervasti đồng thời là cán bộ TVCC nhận thấy việc thảo luận với NDT về việc phát triển 

các sản phẩm, dịch vụ là rất cần thiết, thậm chí họ đã kết hợp với khách hàng/NDT của 

mình trong việc thiết kế lại TVCC. Điều đó cho thấy sự tôn trọng của TVCC đối với 

NDT/khách hàng của họ. Với sự cùng tham gia này, vai trò của NDT tại TVCC đã 

được chứng minh qua việc đóng góp cho TVCC Hakunila những ý kiến, nội dung của 

bản phác thảo chiến lược marketing. 
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Biểu đồ 2.7: Nhận thức của người dùng tin về marketing (%) 

Quá trình khảo sát về nhận thức marketing, 68,7% số NDT được hỏi đã trả lời 

marketing là hoạt động tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và tìm cách thỏa mãn nhu cầu 

đó. Kết quả này cho thấy nhận thức của NDT về hoạt động marketing trong TVCC ở 

mức khá. Ngoài ra khi được hỏi TVCC có cần ứng dụng hoạt động marketing hay 

không, tỷ lệ các câu trả lời đồng ý chiếm 89%. Đây là con số thể hiện sự mong muốn 

mạnh mẽ của NDT đối với hoạt động marketing trong TVCC. Qua hai con số tỷ lệ trên 

cho thấy NDT rất mong muốn được TVCC “chăm sóc” như những “khách hàng”. Bởi 

lẽ họ muốn nhận được những thông tin giá trị tốt hơn nữa thông qua các sản phẩm, 

dịch vụ của TVCC hiện đang cung cấp. Trong những nội dung tiếp dưới đây tác giả sẽ 

phân tích kỹ hơn về vấn đề này. 
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Biểu đồ 2.8: Người dùng tin cho rằng thư viện công cộng cần ứng dụng marketing (%) 

Đối với NDT của các TVCC, việc hỗ trợ cán bộ TVCC trong hoạt động 

marketing được phần đông NDT rất sẵn lòng. Có đến 79,4% số NDT trả lời sẵn sàng 

giúp đỡ TVCC trong một số hoạt động marketing. Qua đó có thể thấy việc TVCC khi 

triển khai hoạt động marketing sẽ nhận được sự ủng hộ rất cao từ phía NDT. Điều này 

rất đáng trân trọng và cũng là cơ sở để các TVCC tự tin hơn khi triển khai hoạt động 

marketing trong TVCC cho tổ chức của mình. 

 

Biểu đồ 2.9: Trình độ của người dùng tin tại thư viện công cộng (%) 
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Trong số NDT tham gia khảo sát, có đến 47,2% NDT có trình độ đại học, 5,4% 

NDT có trình độ thạc sĩ, 0,8% NDT có trình độ tiến sĩ. Số còn lại là 46,6% thuộc 

nhóm học sinh cấp phổ thông trung học. Với việc phối hợp, chia sẻ và tận dụng sự hỗ 

trợ nhiều mặt của nhóm NDT có trình độ học vấn cao chắc chắn sẽ giúp TVCC trong 

khía cạnh nào đó có được những sáng kiến, ý tưởng, tài chính,… cho hoạt động 

marketing trong TVCC nói riêng và hoạt động của TVCC nói chung. 

Bạn đọc hay NDT là một trong bốn yếu tố cấu thành nên thư viện, do vậy việc 

quản lý thông tin dữ liệu NDT, khai thác năng lực, tìm kiếm sự chia sẻ của NDT… 

trong hoạt động marketing là việc làm hết sức cần thiết. 

 

Biểu đồ 2.10: Độ tuổi người dùng tin tại thư viện công cộng (%) 

Độ tuổi của NDT tại TVCC: TVCC với đặc thù phục vụ đối tượng NDT đông 

đảo tại địa phương, chính vì vậy việc phân khúc nhóm NDT theo độ tuổi và giới tính 

là hợp lý. Mặc dù hoạt động phân khúc nhóm NDT chưa được thể hiện rõ nét tại các 

địa phương nơi TVCC hoạt động hiện nay. Tuy nhiên, việc so sánh và đối chiếu số 

liệu khảo sát tỉ lệ phần trăm độ tuổi NDT tại TVCC và mức độ sử dụng dữ liệu về 

NDT được các bộ phận trong TVCC sử dụng cho thấy phần nào mức độ quản lý người 

dùng tin của TVCC. 
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Với bảng số liệu trên cho thấy tỉ lệ NDT ở độ tuổi 19-30 chiếm phần lớn, tiếp 

đến là nhóm NDT  có độ tuổi 18 tuổi trở xuống (độ tuổi học sinh phổ thông trung học). 

Đây là nhóm NDT trong độ tuổi đi học nên nhu cầu sử dụng tài liệu phổ thông nhiều 

hơn. Tuy nhiên nhóm NDT có độ tuổi lao động: 31-50 tuổi chiếm tỉ lệ chưa cao trong 

số NDT của TVCC. Còn lại là nhóm NDT có độ tuổi trên 50 chiếm sốt ít trong số 

NDT của TVCC. 

2.1.6. Quy trình 

Hiện nay phần lớn các TVCC đều triển khai một số quy trình chính trong hoạt 

động của mình. Đó là các quy trình nghiệp vụ tra cứu tin; quy trình mượn trả tài liệu; 

quy trình tư vấn, hỏi đáp, thông tin tham khảo;… 

Theo kết quả phỏng vấn đại diện lãnh đạo TVCC cho thấy quy trình tra cứu tin 

được các TVCC xây dựng, quản lý và vận hành khá tốt. Công việc này được lãnh đạo 

phòng nghiệp vụ và lãnh đạo TVCC thường xuyên kiểm tra, đánh giá các công đoạn 

trong việc hoàn thiện quy trình tra cứu tin nhằm giúp NDT tiếp cận được tài liệu một 

cách chính xác với thời gian tra cứu nhanh nhất. 

Quy trình mượn trả cũng được đại diện lãnh đạo các TVCC đánh giá ở mức cao. 

Quy trình này cho thấy TVCC đánh giá công đoạn phục vụ mượn và trả tài liệu của 

NDT rất thuận lợi và nhanh chóng. Đánh giá ở mức cao như vậy, lãnh đạo TVCC cho 

rằng quy trình sẽ giúp NDT rút ngắn thời gian chờ đợi để có được tài liệu mình cần 

hay các thủ tục hoàn trả tài liệu cho TVCC. 

Quy trình tư vấn, hỏi đáp và thông tin tham khảo hiện chưa là thế mạnh của 

nhiều TVCC, tuy nhiên đây cũng là hoạt động mà các TVCC  đang nỗ lực hướng tới. 

Chính vì vậy quy trình tư vấn, hỏi đáp và thông tin tham khảo vẫn được các TVCC 

đầu tư xây dựng. 

Tuy nhiên để hoạt động của các bộ phận trong TVCC thực sự hiệu quả giúp tiết 

kiệm thời gian, công sức thì việc chuẩn hóa các quy trình theo tinh thần ISO cần được 

sớm nghiên cứu và triển khai áp dụng. 
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Yếu tố hệ thống thể hiện tinh thần cơ bản của quản trị TVCC hiện đại. Ở Việt 

Nam hiện nay, nhiều tổ chức đã đầu tư công sức, thời gian và tiền của để xây dựng 

một quy trình hoạt động theo hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm chuẩn hoá hoạt 

động cũng như nâng cao năng lực của cán bộ, sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị 

thành viên. Để hoạt động TVCC thực sự hiệu quả, cần tính đến việc ứng dụng ISO 

trong quản lý toàn diện hệ thống.  

Thực chất, quản lý chất lượng theo hệ thống ISO sẽ làm rõ từng công đoạn trong 

chu trình đường đi của tài liệu, từ đó chia ra từng khâu công đoạn được xử lý theo 

đúng quy trình hay chuỗi quy trình hỗ trợ cho cán bộ quản lý tốt mọi hoạt động của 

TVCC đang vận hành. Khi áp dụng một cách tiếp cận được tạo ra nhằm triển khai 

các phương pháp thực hiện công việc hiệu quả và tập trung vào mục tiêu đáp ứng NCT 

của NDT, TVCC sẽ đạt được một hệ thống vận hành tốt, hỗ trợ cán bộ thư viện của 

mình và nâng cao sự thỏa mãn của NDT. Việc áp dụng ISO là cần thiết đối với TVCC, 

tuy nhiên khi triển khai ISO trong quản lý hệ thống cần hội tụ đủ các yếu tố sáng tạo, 

nguyên tắc, linh hoạt và phát huy tốt vai trò cá nhân. 

2.1.7. Điều kiện vật chất 

Để các TVCC có điều kiện hoạt động tốt thì việc đầu tiên cần tính đến là các 

nguồn tài chính cho thư viện hoạt động. Tại Việt Nam, TVCC nhận được nguồn  tài 

chính từ: Ngân sách Nhà nước cấp hoặc hỗ trợ; Vốn của tổ chức; Các khoản thu từ phí 

dịch vụ thư viện; Các nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài… 

trong đó thư viện cấp tỉnh nằm trong nhóm được hưởng sự đầu tư toàn diện (100%) 

của Nhà nước [50, tr.101-102]. 

Một điều kiện quan trọng để thư viện hoạt động tốt đó là cơ sở vật chất và trang 

thiết bị. Cơ sở vật chất và các trang thiết bị thư viện tốt và hiện đại thì hoạt động của 

TVCC mới đạt hiệu quả cao, các cán bộ làm công tác thư viện sẽ có nhiều thời gian 

đầu tư cho công việc và giải quyết kịp thời các NCT ngày một đa dạng của NDT. 
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Trụ sở thư viện công cộng: Hiện nay các tòa nhà TVCC thành phố trực thuộc 

trung ương đều được đầu tư xây dựng khá khang trang và hiện đại. Thư viện Yên Bái 

được xây dựng trên diện tích 1.830m2 với hệ thống trang thiết bị được đầu tư qua các 

dự án nâng cao năng lực phục vụ cộng đồng. Xe thư viện lưu động, Phòng đa phương 

tiện, hoạt động phục chế và bảo quản tài liệu cổ… cũng như các hạng mục đầu tư cơ 

sở hạ tầng công nghệ thông tin cho Thư viện Yên Bái được UBND Tỉnh Yên Bái quan 

tâm đầu tư cũng như sự hỗ trợ từ các dự án khác. Thư viện Hà Nội được xây dựng 

gồm 8 tầng nổi và 1 tầng hầm, cao gần 30m, diện tích sàn khoảng 6.161m2 với hệ 

thống trang thiết bị đồng bộ, phụ trợ tốt cho hoạt động phục vụ người đọc. Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Thành phố Đà Nẵng với mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng, công trình 

Thư viện được xây dựng với hai khối nhà 2 tầng gồm khối phục vụ bạn đọc với gần 

3.000m2 có sức chứa khoảng 2.500 độc giả, khối hành chính và đồng thời đắp tạo đồi 

cảnh quan, trồng mới gần 300 cây xanh các loại... tạo không gian thoáng đãng, mát 

mẻ, hài hòa với kiến trúc bên trong. Thư viện Bình Định được xây dựng khá lâu 

(1986) với diện tích sử dụng trên 3000m2 nhưng hiện vẫn đảm bảo cho các hoạt động. 

Đối với Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu những năm gần đây đã nhận được nhiều sự quan 

tâm đầu tư các trang thiết bị đồng bộ, hiện đại nhằm đáp ứng các nhu cầu xã hội. Các 

phòng phục vụ bạn đọc,phòng làm việc cán bộ, cảnh quan, kho tàng khang trang sạch, 

đẹp… Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 7.070m2, 

cấu trúc cơ sở gồm hai khối: Khối I: Dãy nhà dài 71m x 23m, gồm 1 tầng hầm, 1 trệt 

và 2 lầu. Khối II: Cao 43 m, gồm 14 tầng để làm kho chứa sách, báo tạp chí…qua đó 

cho thấy về yếu tố trụ sở và tòa nhà thư viện hầu hết đã được đầu tư, nâng cấp đáp ứng 

nhu cầu phục vụ. Biểu đồ 2.11 (trang 99) đánh giá về cơ sở vật chất và kỹ thuật của 

cán bộ TVCC sau đây sẽ cho thấy rõ điều này. 
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Biểu đồ 2.11: Cán bộ thư viện công cộng đánh giá về cơ sở vật chất (%) 

Cơ sở vật chất góp phần không nhỏ trong sự thành công của các chiến lược 

marketing. Môi trường vật chất của TVCC là nơi dịch vụ được tạo ra, nơi NDT và cán 

bộ thư viện cung cấp dịch vụ giao tiếp, thêm vào đó là những phần tử hữu hình được 

sử dụng để hỗ trợ vai trò của dịch vụ. Do vậy có thể khẳng định bằng chứng vật chất 

của TVCC-nơi cung ứng dịch vụ là hết sức quan trọng. Nó giúp cho việc tạo ra vị thế 

của TVCC và trợ giúp hữu hình cho dịch vụ. Nhiều TVCC trên thế giới đã chi ra 

những khoản tiền lớn để tạo ra kiểu dáng kiến trúc các trang trí nội thất, trang bị đồng 

phục cho nhân viên… nhằm gây ấn tượng về tiếng tăm, uy tín vị thế của mình. 

Biểu đồ 2.12 (trang 100) cho thấy những đánh giá của NDT đối với địa điểm/trụ 

sở tòa nhà TVCC đạt mức trung bình với tỉ lệ 60,4% và tốt có tỷ lệ 33,3%. Điều này 

cho thấy vị trí của trụ sở TVCC là rất quan trọng. Nó cần được ưu tiên đặt tại vị trí 

trung tâm của khu vực đông dân cư, nhưng cũng đảm bảo thoáng mát và yên tĩnh. 

Điều này các TVCC trực thuộc trung ương đều đáp ứng đầy đủ.  
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Ngoài ra NDT cũng rất quan tâm đến cơ sở vật chất tại các phòng phục vụ. Tại 

đây, NDT chưa thực sự đánh giá cao cơ sở vật chất của các phòng phục vụ. Những vật 

dụng tại phòng phục vụ như bàn ghế, giá sách, kho tài liệu… được đánh giá ở mức 

trung bình là 67,4%; mức tốt là 26,2%. 

 

Biểu đồ 2.12: Người dùng tin đánh giá mức độ đáp ứng của trụ sở thư viện công cộng (%) 

Xu hướng thế giới cho thấy không gian thư viện được thiết kế hướng tới tự nhiên, 

tạo cảm giác thoải mái nhất cho NDT tại thư viện. Trong quá trình khảo sát thực tế cho 

thấy mặc dù một số cơ sở hạ tầng tòa nhà thư viện đã bắt đầu xuống cấp, nhưng các 

TVCC đã linh hoạt trong bố trí, sắp xếp để tạo thuận lợi tối đa cho NDT trong khả 

năng của mình. Chính vì vậy, mặc dù nhận thấy những khó khăn mà TVCC gặp phải 

nhưng NDT vẫn hài lòng với việc bố trí không gian của các tòa nhà TVCC. Cụ thể tỷ 

lệ đánh giá trung bình và tốt lần lượt là 64,3% và 28,4%. Điều đó cho thầy NDT rất 

chia sẻ với TVCC cũng như sẵn sàng trả phí cao hơn (bảng trên đã phân tích số liệu) 

để hỗ trợ TVCC ngày một phát triển. 
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Trang thiết bị TVCC: Trong số những thay đổi của hoạt động thư viện nói chung 

thì những thay đổi về công nghệ ứng dụng trong hoạt động thư viện là khá mạnh mẽ. 

Chính vì vậy nhu cầu nâng cấp hệ thống trang thiết bị nhằm đổi mới các phương thức 

hoạt động của TVCC đang được lãnh đạo thư viện đặt lên hàng đầu. Những thay đổi 

về từ việc nâng cấp trang web đến những công nghệ ứng dụng trong các phòng đọc đa 

phương tiện được quan tâm đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo NDT, thậm 

chí phù hợp với trình độ của NDT hay thỏa mãn những NDT là doanh nhân có yêu cầu 

cao hơn (đối với các thẻ doanh nhân). Việc nâng cấp, cơ sở hạ tầng, máy móc và 

đường truyền…các trang bị mới về thiết bị công nghệ này nhằm hỗ trợ NDT không bị 

gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm, sử dụng dịch vụ TVCC. 

 

Biểu đồ 2.13: Người dùng tin đánh giá mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất kỹ thuật 

của thư viện công cộng (%) 

Biểu đồ 2.13 cho thấy mức độ đánh giá của NDT về cơ sở vật chất, kỹ thuật của 

TVCC hiện nay. Hiện nay, các trang thiết bị và công nghệ được ứng dụng trong lĩnh 
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vực thông tin thư viện khá đa dạng và phong phú. Các trang thiết bị và công nghệ đem 

lại nhiều tiện ích cho cả NDT và cán bộ TVCC. Thực tế đánh giá cho thấy mức độ đầu 

tư các trang thiết bị và công nghệ trong TVCC hiện nay là chưa đạt được yêu cầu cao 

của NDT, mức đánh giá tới 67,6% cho cơ sở vật chất trang thiết bị ở mức trung bình 

và 24,9% ở mức tốt cho thấy rõ điều này. Ngoài ra, tuy tốc độ Internet đã được cái 

thiện đáng kể khi NDT dành 53,6% cho mức trung bình và mức tốt là 40,8%. Nhưng 

bên cạnh đó website TVCC vẫn phát huy được hết thế mạnh của mình nên chủ yếu 

được đánh giá ở mức trung bình với 67,2% và chỉ được đanh giá khá khiêm tốn ở mức 

tốt với 18,8%. Phần vì giá thành của các trang thiết bị công nghệ ứng dụng trong thư 

viện là rất cao, kinh phí dành cho đầu tư trang thiết bị lại thường bị cắt giảm nên phần 

nào đem lại những khó khăn cho người lãnh đạo khi ra quyết định. Ngoài ra vấn đề 

phát triển website cũng đòi hỏi người cán bộ TVCC phụ trách công nghệ của TVCC 

phải có kiến thức chuyên môn vừa sâu về công nghệ thông tin, lại phải vừa có kiến 

thức sâu về ngành thư viện, đặc biệt phải có đủ năng lực sử dụng tiếng Anh để tham 

khảo các website thư viện của nước ngoài. Khi ấy mới có những tư vấn về đường lối, 

chiến lược phát triển công nghệ thông tin ứng dụng trong lĩnh vực TVCC cho lãnh đạo 

ra quyết định. 

Môi trường phục vụ tại TVCC: 

Khi đời sống mặt bằng chung của cộng đồng dân cư được cải thiện, nhu cầu được 

phục vụ trong mội môi trường thân thiện cũng tăng dần lên. Các tiêu chí về ánh sáng, 

nhiệt độ, độ ẩm và tiếng ồn cũng được quan tâm nhiều hơn. Chính vì vậy, một số 

TVCC như Thư viện Đà Nẵng, Thư viện TP Hồ Chí Minh, Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu 

trong quá trình cải tạo và xây mới đã tính đến các yếu tố môi trường thân thiện trong 

không gian thư viện. Hệ thống ánh sáng điện kết hợp với ánh sáng tự nhiên đem lại 

lượng ánh sáng vừa phải đáp ứng nhu cầu ánh sáng của NDT và tiết kiệm năng lượng 

điện. Một số phòng đặc biệt đã được trang bị điều hòa không khí và tạo không gian 

thân thiện cho một số nhóm NDT đặc biệt. 
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Biểu đồ 2.14: Mức độ đáp ứng của yếu tố môi trường trong thư viện công cộng (%) 

Qua đánh giá ở biểu đồ 2.14 cho thấy phần lớn NDT đánh giá các yếu tố liên 

quan đến môi trường ở mức trung bình khá đồng đều ở mức trên 60%. Đối chiếu với 

tình hình thực tế hiện nay thì mức độ này được NDT nhận xét rất khách quan. 

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing tại các thư viện công 

cộng Việt Nam 

2.2.1. Yếu tố vi mô 

Số liệu khảo sát kết hợp phỏng vấn đại diện lãnh đạo TVCC cho thấy những yếu 

tố vi mô có ảnh hưởng đến hoạt động marketing của TVCC như sau: 

+ Chức năng và nhiệm vụ chính trị  

TVCC Việt Nam trong các hoạt động của mình đều thực hiện các chức năng và 

những nhiệm vụ chính trị. Thông qua các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà  

nước hoặc dịp những sự kiện, các ngày lễ trong năm, các thư viện cộng cộng đều tổ 

chức những hoạt động cụ thể nhằm thu hút NDT quan tâm và tham gia vào các hoạt 

động của thư viện cộng cộng. Qua các báo cáo tổng kết năm của các TVCC Yên Bái, 

Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau… cho thấy nhiều hoạt động như việc thực hiện 
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chương trình luân chuyển phục vụ sách, báo tại các Điểm bưu điện – Văn hoá xã, tham 

dự chương trình Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề “Việt 

Nam – Đất nước – Con người”, phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông tổ chức Ngày 

sách Việt Nam 21/4, tổ chức các hoạt động tuyền truyền giới thiệu sách nhân các ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày Giải phóng miền Nam, Quốc khánh nước 

Việt Nam… [40, tr.3].  

Qua đó cho thấy các TVCC Việt Nam rất quan tâm thực hiện các nhiệm vụ chính 

trị mà Đảng và Nhà nước đã giao cho, lồng ghép sáng tạo trong các hoạt động nghiệp 

vụ cụ thể của TVCC. Chính các hoạt động của thư viện đáp ứng các nhiệm vụ chính trị 

như vậy đã tác động mạnh đến NDT và đây chính là những động lực thúc đẩy cho các 

hoạt động truyền thông marketing.    

+ Cơ cấu tổ chức, nhân sự 

Qua phỏng vấn đại diện lãnh đạo các TVCC cho thấy hiện nay các TVCC chưa 

có phòng, ban phụ trách hoạt động marketing. Phần lớn các TVCC đều sử dụng thuật 

ngữ "truyền thông, vận động" hay "công tác thông tin tuyên truyền giới thiệu sách 

báo" cho hoạt động quảng bá của mình nhằm thu hút NDT quan tâm và sử dụng 

TVCC. Ngoài ra tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban của TVCC, người 

cán bộ thư viện chủ động những phần việc có ích trong công tác truyền thông cho thư 

viện. Trong số TVCC có đầu tư cho hoạt động truyền thông như: Thư viện Hà Giang, 

Thư viện Yên Bái, Thư viện Hà Nội, Thư viện Hải Phòng, Thư viện Thanh Hoá, Thư 

viện Đà Nẵng, Thư viện Gia Lai, Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu, Thư viện TP. Hồ Chí 

Minh đã giao cho các phòng phục vụ, các phòng cung cấp dịch vụ thư viện thực hiện 

công tác tuyên truyền cho đối tượng phục vụ của mình; Thư viện Bình Định giao cho 

Phòng thông tin thư mục thực hiện các hoạt động quảng bá về thư viện; Thư viện Cần 

Thơ, Thư viện Cà Mau có thành lập Tổ marketing có nhân sự được chọn lọc từ các 

phòng khác nhau của thư viện nhằm thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng 

bá về hoạt động thông qua các chương trình, sự kiện của thư viện. 

Tại mục 8, Điều 13 của Thông tư quy định quy chế mẫu hoạt động của thư viện 

công cộng cấp tỉnh, huyện xã [6, tr.10] của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch quy định 
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việc tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động cho thấy đây là nhóm các hoạt động 

của TVCC tổ chức như trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách mới, tổ chức các sự kiện 

nhằm khuyến khích việc đọc, xây dựng thói quen đọc và văn hoá đọc. Tại đây, thuật 

ngữ marketing được đặt ngang bằng với công tác tuyên truyền, quảng bá về TVCC. Do 

phần lớn TVCC cho rằng hoạt động marketing của thư viện hiện nay mới triển khai ở 

hoạt động thông tin tuyên truyền và giới thiệu sách báo nên khi được hỏi hoạt động 

marketing được triển khai ở mức nào, đại diện lãnh đạo TVCC đều cho rằng hoạt động 

marketing mới chỉ lồng ghép trong một số sự kiện/chương trình của thư viện mình và 

trong các hoạt động giao lưu với các tổ chức khác. Trong số thư viện khảo sát có Thư 

viện Bà Rịa-Vũng Tàu và Thư viện TP. Hồ Chí Minh cho rằng thư viện của mình đã 

thực hiện hoạt động marketing một cách có chủ đích và có kế hoạch. Tuy nhiên khi 

được trao đổi sâu hơn về các hoạt động marketing cụ thể, hai thư viện này đã triển khai 

cho hoạt động marketing thì các câu trả lời tập trung chính vào việc xây dựng các kế 

hoạch trong hoạt động truyền thông vận động. Hơn nữa cũng theo lãnh đạo hai thư 

viện này cho thấy do chưa thành lập được phòng marketing riêng biệt nên hiệu quả 

công việc và sự phối hợp giữa các cá nhân, tổ chức phòng ban trong thư viện chưa 

thực sự đạt hiệu quả như mong muốn. 

Đối với nhân sự hoạt động marketing, trong số các thư viện khảo sát có Thư viện 

Hà Nội, Thư viện Đà Nẵng, Thư viện Gia Lai, Thư viện Cần Thơ thực sự có nguyện 

vọng tuyển dụng cán bộ thư viện có trình độ đại học về marketing. Họ cho rằng với 

nhân sự được đào tạo cơ bản về marketing sẽ giúp thư viện xây dựng và triển khai hoạt 

động marketing được bài bản hơn. Đồng thời chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp hiểu thêm về 

bản chất, nội dung hoạt động marketing cụ thể và có logic nhằm đạt được hiệu quả cao 

trong các hoạt động, thu hút được đông đảo NDT đến sử dụng thư viện. 

+ Quy trình hoạt động của thư viện công cộng 

 Như trên đã nêu, hiện tại quy trình hoạt động của các TVCC chưa được áp dụng 

theo hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm chuẩn hoá hoạt động cũng như nâng cao 

năng lực của cán bộ… điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới tính chuyên nghiệp  

của hoạt động của TVCC. Nói một cách khác, là hiệu quả hoạt động của TVCC chưa 
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cao. Điều đó làm giảm sức thu hút NDT và đó cũng chính yếu tố quan trọng tác động 

đến hoạt động marketing trong TVCC. 

+ Điều kiện vật chất 

Thông qua các bản báo cáo và trao đổi với đại diện lãnh đạo TVCC cho thấy điều 

kiện vật chất tại các thư viện đã được các cấp ban, ngành quan tâm đầu tư. Một vài 

TVCC gần đây được đầu tư xây mới, cải tạo và nâng cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng như 

Thư viện Thanh Hoá, Thư viện Đà Nẵng. Tuy nhiên một số TVCC vẫn còn thiếu và 

hạn chế về quỹ phòng, kho, cơ sở vật chất đơn sơ, trang thiết bị còn lạc hậu, đặc biệt là 

các trang thiết bị công nghệ thông tin. Đơn cử như Thư viện Đà Nẵng tuy được xây 

mới và cải tạo nhưng hiện vẫn còn khó khăn về diện tích phòng phục vụ đối tượng 

thanh thiếu niên trên địa bàn về không gian chứa tài liệu cũng như phòng đọc cho 

nhóm NDT này. Việc không có các phương tiện hỗ trợ vận chuyển sách đã gây không 

ít những khó khăn đối với Thư viện Đà Nẵng khi triển khai các hoạt động luân chuyển, 

giới thiệu sách tại cộng đồng [36, tr.6].  

Nhiều dự án, kế hoạch đã được xây dựng từ cơ sở, tuy nhiên tiến độ triển khai và 

đầu tư, phê duyệt từ cấp tỉnh còn chậm, chưa đáp ứng được tính cấp thiết của tình hình 

thực tế. Một số TVCC muốn triển khai hoạt động luân chuyển sách báo đến các vùng 

sâu, vùng xa nhưng phương tiện vận chuyển, đi lại chưa được duyệt đầu tư nên hoạt 

động này gặp rất nhiều khó khăn.  

Tại một số báo cáo, các TVCC cho thấy mức độ đầu tư cho loại hình tài liệu điện 

tử, tài liệu số chưa được đầu tư đúng mức do kinh phí hoạt động hằng năm còn eo hẹp. 

Chính điều này phần nào đã làm hạn chế khả năng đáp ứng nhu cầu của NDT trong 

tình hình mới.  

Qua phỏng vấn đại diện cán bộ lãnh đạo TVCC về mức độ quan trọng của điều 

kiện vật chất của thư viện đối với hoạt động marketing, họ cho biết nếu cơ sở vật chất 

và kinh phí hạn chế thì không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động marketing mà còn kéo 

theo các hoạt động khác của thư viện cũng bị ảnh hưởng. Chính vì vậy trong hầu hết 

các bản báo cáo, các TVCC đều có những đề xuất, kiến nghị đối với UBND các tỉnh, 

thành phố nâng cao mức đầu tư kinh phí cho các hoạt động hàng năm của thư viện 
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cũng như phê duyệt các dự án, các chương trình hỗ trợ cho hoạt động của thư viện đáp 

ứng nhu cầu của NDT tại địa phương. 

+ Người dùng tin của thư viện công cộng  

Thông qua khảo sát quy trình làm thẻ tại các TVCC cho thấy tất cả các thư viện 

đều khuyến khích NDT đang sinh sống và làm việc tại địa phương, không phân biệt là 

người Việt Nam hay người nước ngoài. Thậm chí một vài thư viện mở rộng đối tượng 

bạn đọc trên toàn lãnh thổ Việt Nam đến sử dụng và làm thẻ thư viện. Tuy nhiên cũng 

có một vài TVCC có quy định về lứa tuổi bạn đọc đến sử dụng thư viện: từ 6 tuổi trở 

lên hoặc 15 tuổi trở lên. Đơn cử như Thư viện Hải Phòng quy định lứa tuổi thiếu nhi 

được cấp thẻ gồm học sinh tiểu học và trung học trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. 

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi chưa được làm thủ tục cấp thẻ nhưng vẫn được sử dụng thư 

viện dưới sự giám sát quản lý của người giám hộ trong thời gian sử dụng thư viện. Thủ 

tục làm thẻ tại các TVCC rất đơn giản và thuận tiện cho NDT với mức phí hết sức 

tượng trưng: 10.000vnđ đến 20.000vnđ/01 thẻ đối với trẻ em dưới 15 tuổi và 

20.000vnđ đến 40.000vnđ/01 thẻ đối với người lớn (15 tuổi trở lên) sử dụng trong 1 năm.  

Ngoài số liệu khảo sát về độ tuổi và trình độ học vấn của nhóm NDT trong các 

TVCC tại biểu đồ 2.10 và 2.11 cũng hết sức đa dạng. Những thông tin thu thập được 

cho thấy, họ có thể là những cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước; du học sinh; 

nông dân; cán bộ hưu trí, thậm chí nhiều người trong số họ chưa tốt nghiệp PTTH… 

Khi được hỏi NDT có ảnh hưởng đến hoạt động marketing của TVCC hay 

không, đại diện lãnh đạo thư viện cho rằng NDT là đối tượng chính mà hoạt động 

marketing hướng đến. Do các nhóm đối tượng NDT khác nhau về lứa tuổi, giới tính, 

trình độ… nên nhu cầu, yêu cầu thậm chí là sở thích cũng rất khác nhau do vậy cách 

thức tiến hành các hoạt động marketing cho các nhóm NDT cũng cần linh hoạt trong 

nghiên cứu tìm ra cách thức khác nhau phù hợp với mỗi nhóm NDT.  

2.2.2. Yếu tố vĩ mô 

Thông qua phỏng vấn đại diện lãnh đạo cán bộ TVCC cho thấy các yếu tố vĩ mô 

dưới đây được đa số lựa chọn và có giải thích những tác động nhất định của các yếu tố 

này đến hoạt động marketing của TVCC. 
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+ Chính trị  

Yếu tố chính trị được các TVCC cho rằng có tác động quan trọng đến hoạt động 

và chính sách của thư viện nói chung và có tác động đến hoạt động marketing nói 

riêng. Một mặt TVCC chịu tác động của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của 

Nhà nước, của các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan đến hoạt động thư viện, mặt 

khác TVCC cũng là là cơ quan tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước và phục vụ các nhiệm vụ chính trị khác. Do vậy, việc thực hiện và tuân 

thủ các văn bản pháp luật liên quan đến thư viện là nhiệm vụ mà các TVCC luôn được 

coi trọng. Từ đó việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được lồng ghép trong hoạt động 

thông tin tuyên truyền nói riêng hay các hoạt động khác của TVCC nói chung. Cũng 

như các TVCC khác, hằng năm Thư viện tỉnh Yên Bái đều thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị của tỉnh như thu thập, bảo quản và tổ chức phục vụ các loại tài liệu xuất bản 

tại địa phương và nói về địa phương đáp ứng nhu cầu đọc, xây dựng văn hoá đọc cho 

nhân dân các dân tộc trong tỉnh [40, tr.2]. 

+ Kinh tế 

Yếu tố kinh tế được các TVCC đưa ra các quan điểm đồng nhất cao về những tác 

động đến sự phát triển nói chung của TVCC cũng như hoạt động marketing. Nó trực 

tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của thư viện đối với việc đáp ứng nhu cầu của NDT. 

Đại diện Thư viện Hà Nội và Thư viện Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng yếu tố kinh 

tế là điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ marketing. Bởi lẽ khi kinh tế được cải 

thiện dẫn đến những đòi hỏi từ nhu cầu, yêu cầu của NDT cũng được nâng. Do vậy nó 

trực tiếp ảnh hưởng đến việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ của TVCC.  

Đại diện Thư viện Cà Mau và Thư viện Gia Lai cho rằng, yếu tố kinh tế được cải 

thiện sẽ kéo theo văn hoá phát triển và ngược lại. Do vậy khi kinh tế có những thay đổi 

sẽ có những tác động trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết chế văn hoá, 

trong đó có lĩnh vực thư viện. 

Trong những năm gần đây, đời sống kinh tế của đất nước có nhiều biến chuyển 

tích cực, do vậy sự quan tâm của các ban ngành về lĩnh vực thư viện cũng có nhiều 
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thay đổi. Nhiều TVCC được đầu tư xây mới, cải tạo cũng như trang bị cơ sở vật chất 

tốt. Tuy còn nhiều vấn đề cấp bách được đề xuất từ TVCC chưa được phê duyệt nhanh 

nhưng với những thay đổi hiện tại, các TVCC đều cho rằng những yếu tố kinh tế có 

tác động khá tích cực đến việc cải thiện hoạt động của thư viện nói chung và hoạt động 

marketing của thư viện nói riêng. 

+ Văn hoá-giáo dục 

Yếu tố văn hoá có tác động rất quan trọng đến hoạt động của TVCC. Đại diện 

lãnh đạo TVCC cho rằng, yếu tố văn hoá vùng miền có tác động ít nhiều hay sự khác 

nhau của hoạt động marketing trong lĩnh vực thư viện. Mỗi một địa phương có những 

đặc trưng về điều kiện địa lý, điều kiện kinh tế khác nhau. Điều này dẫn đến yếu tố 

văn hoá có tác động khác nhau trong việc tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của 

NDT tại thư viện. Khi điều kiện kinh tế phát triển sẽ kéo theo nền văn hoá phát triển, 

điều này đồng nghĩa với việc làm cho NCT của NDT cũng thay đổi theo chiều hướng 

tích cực hơn, phong phú hơn đòi hỏi các hoạt động đáp ứng của thư viện ngày càng 

cao. Do vậy các hoạt động của thư viện trong đó có hoạt động marketing cũng có 

những chiều hướng thay đổi tích cực thích ứng với sự phát triển của yếu tố văn hoá. 

Bản báo cáo đánh giá tác động của Thư viện Hà Nội đối với địa phương, trong đó có 

yếu tố văn hoá đã nêu rõ: Hoạt động thư viện đã góp phần tích cực trong việc nâng cao 

đời sống văn hóa tinh thần, làm phong phú thêm các hình thức sinh hoạt văn hóa, giải 

trí cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô…, xây dựng 

người Hà Nội thanh lịch, văn minh [38, tr.5]. Đặc biệt là những thay đổi về văn hoá 

ứng xử của cán bộ thư viện trong các hoạt động, công việc của thư viện nói chung và 

hoạt động marketing thư viện nói riêng. 

+ Nhân khẩu 

Các TVCC cho rằng số lượng và thành phần NDT có ảnh hưởng đến hoạt động 

marketing, cụ thể là ảnh hưởng tới việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của TVCC. Đại 

diện Thư viện TP. Hồ Chí Minh và Thư viện Gia Lai cho rằng các TVCC cần nắm 

được tình hình nhân khẩu trên địa bàn phục vụ của mình. Với những TVCC thường 

xuyên triển khai hoạt động NCT của NDT sẽ ước tính được các thông tin liên quan đến 
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tỷ lệ nhu cầu, yêu cầu tin của NDT tại TVCC theo các mức độ khác nhau, có thể là độ 

tuổi, giới tính hay trình độ học vấn.  

Đối với Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu lại cho rằng, yếu tố nhân khẩu tại địa bàn 

nhiều hay ít sẽ ảnh hưởng tới hoạt động marketing và cụ thể tác động đến hoạt động 

thông tin tuyên truyền, quảng bá hoạt động của thư viện. Đặc biệt là các địa bàn rộng, 

vùng sông nước hay các vùng sâu vùng xa. 

+ Khoa học và Công nghệ 

Nhiều cán bộ lãnh đạo TVCC được phỏng vấn cho rằng, yếu tố khoa học và công 

nghệ có những tác động lớn lao đến hoạt động của TVCC nói chung đồng thời có 

những tác động làm thay đổi phương thức, phương pháp marketing trong hoạt động 

thư viện. Điều này cho thấy nhận thức về việc ứng dụng tiện tích của các trang thiết bị 

công nghệ trong thư viện thực sự quan trọng. Đặc biệt trong tình hình mới, yếu tố công 

nghệ hỗ trợ tích cực cho hoạt động marketing, truyền thông trong lĩnh vực thư viện. 

Đối với những trang thiết bị công nghệ thông tin được trang bị hiện tại, phần lớn 

các thư viện đã bước đầu đáp ứng được nhu cầu sử dụng của NDT tại các TVCC. Việc 

ứng dụng các trang thiết bị công nghệ đã dần thay đổi phương thức phục vụ của thư 

viện cũng như người cán bộ phải trang bị kiến thức chuyên môn làm chủ công nghệ. 

Tuy nhiên theo báo cáo cũng như khảo sát website cho thấy một số TVCC vẫn chưa 

phát huy được hết thế mạnh của công nghệ thông tin, mạng máy tính để thúc đẩy hoạt 

động thư viện, chưa phát huy được thế mạnh của việc ứng dụng mạng internet, sử 

dụng website, sử dụng mạng xã hội trong hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá 

về thư viện. 

Chính vì vậy, ngoài việc trang bị những thiết bị công nghệ cho thư viện, cán bộ 

TVCC cần nỗ lực hơn nữa trong việc ứng dụng các trang thiết bị công nghệ, sử dụng 

các tiện ích của công nghệ và internet để nâng cao chất lượng phục vụ của mình. Đó 

chính là việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới và phân phối tới NDT của mình nhằm 

tạo ra lợi thế cạnh tranh đồng thời tiết giảm tối đa những khoản kinh phí, thời gian của 

NDT cũng như của TVCC. 
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+ Hội nhập quốc tế  

Đối với các TVCC, các hoạt động hướng tới việc hội nhập quốc tế luôn được 

quan tâm chú trọng. Nhiều TVCC trong diện nghiên cứu đã có những nỗ lực tích cực 

trong việc nâng cao năng lực cán bộ, cải thiện và nâng cấp trụ sở trang thiết bị tiến tới 

việc đáp ứng việc hội nhập quốc tế. Đồng thời các TVCC đã nỗ lực phát huy hiệu quả 

các dự án do các tổ chức nước ngoài hỗ trợ, đầu tư như: Dự án “Xe thư viện lưu 

động”, “Phòng đa phương tiện và trang thiết bị bảo quản tài liệu”, dự án “phục chế, 

bảo quản, số hoá tài liệu cổ”, dự án “Cung cấp các tác phẩm Pháp ngữ…” và thực hiện 

tốt dự án “Nâng cao khả năng và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam” do quỹ 

Bill & Melinda Gates (Hoa Kỳ) tài trợ… Chính việc hội nhập quốc tế như vậy đã bước 

đầu giúp hoạt động marketing khởi sắc: nâng cao được tính chuyên nghiệp của hoạt 

động TVCC; tạo nhiều điều kiện cho NDT khai thác tài liệu thuận lợi.   

2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing tại các thư viện công cộng Việt Nam  

2.3.1. Những ưu điểm 

- Về nhận thức: Thời gian gần đây, nhiều tổ chức phi lợi nhuận bắt đầu có những 

hoạt động nghiên cứu về việc áp dụng marketing. Một số hội thảo được tổ chức và có 

nhiều nhà nghiên cứu viết các bài báo, tham luận về ứng dụng marketing trong các tổ 

chức phi lợi nhuận này. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ lãnh đạo của các TVCC cũng nhận 

thấy vai trò của hoạt động marketing đối với tổ chức của mình. Marketing sẽ giúp 

TVCC có những hoạt động phù hợp với nhu cầu của thị trường hơn, đáp ứng các nhu 

cầu của NDT. Đồng thời là đầu mối liên kết hài hoà mỗi quan hệ giữa các bộ phận bên 

trong và bên ngoài TVCC để giải quyết các công việc chung. Trên tinh thần ấy, lãnh 

đạo các TVCC đã lan toả thái độ ứng xử của mình về hoạt động marketing tới tập thể 

cán bộ TVCC và hầu hết đều nhận được sự đồng thuận cao. Đó chính là một lợi thế tốt 

khi triển khai hoạt động marketing cho TVCC một cách có tổ chức và chuyên nghiệp. 

Đặc biệt sự đồng thuận này còn lan toả đến đông đảo NDT của TVCC. Với mong 

muốn được sử dụng tối đa giá trị TVCC và các tiện tích trong quá trình thoả mãn 

NCT, NDT của TVCC đã thể hiện việc sẵn sàn chung tay cùng cán bộ TVCC trong 



112 
 

một số hoạt động marketing nếu được huy động. Ngoài việc ủng hộ hoạt động 

marketing trong TVCC, sự tham gia của NDT sẽ có những tác dụng tích cực, trực tiếp 

khi họ là chính đối tượng hưởng lợi từ hoạt động thư viện và họ biết mình cần gì, 

mong muốn được đáp ứng như thế nào. 

- Sản phẩm: Qua số liệu biểu đồ 2.1 cho thấy NDT lựa chọn việc đáp ứng ở mức 

trung bình. Mức độ hài lòng của NDT chưa vượt qua mức trung bình, với tỉ lệ số NDT 

lựa chọn là 44,8%. Nguyên nhân của thực trạng này do các yếu tố về mức độ đầy đủ, 

mức độ cập nhật và phù hợp cũng như tính thuận tiện và thân thiện chưa đáp ứng được 

mong muốn của NDT. Đối với những sản phẩm phổ biến hiện đang cung cấp tại các 

TVCC phần lớn được NDT đánh giá hiệu quả mang lại trên mức trung bình. Điều này 

cho thấy việc duy trì sự ổn định trong việc xây dựng và phát triển các loại hình sản 

phẩm của TVCC. Tuy số lượng sản phẩm mới chưa được đầu tư phát triển nhưng bên 

cạnh đó các TVCC đã quan tâm nhiều hơn phát triển một số loại hình dịch vụ bổ sung 

mới. Nhiều TVCC đã phối hợp với các tổ chức khác để triển khai các hoạt động phục 

vụ thư viện lưu động như: chương trình "Thư viện lưu động - Bánh xe tri thức" do quỹ 

Quốc tế Singapore tài trợ; Thư viện lưu động phục vụ thiếu nhi các huyện vùng xâu, 

vùng xa; hỗ trợ các thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng… qua các hoạt động động 

đó, TVCC đã góp phần đem lại nhiều lợi ích cho xã hội và cộng đồng NDT tại TVCC. 

- Giá cả: Việc tính giá trong hoạt động TVCC hiện nay đều đã được quy định và 

hướng dẫn trong các văn bản của Nhà nước. Phần lớn nội dung trong đó hướng đến 

việc tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân tiếp cận tri thức, khai thác tốt nguồn lực 

thông tin của TVCC. Do vậy việc tính giá, phí làm thẻ được các TVCC thu ở mức tối 

thiểu, tạo điều kiện cho NDT sử dụng mọi loại hình sản phẩm TVCC. Ngoài ra đối với 

một số dịch vụ đặc biệt nằm ngoài quy định của các văn bản Nhà nước được TVCC 

thu mức phí cao hơn nhưng cũng được một bộ phận NDT chấp nhận sử dụng.  

Đối với việc NDT phải sử dụng quỹ thời gian của mình trong việc chờ đợi để 

được tiếp nhận và sử dụng sản phẩm tại TVCC, việc di chuyển đến địa điểm TVCC xa 

hay gần, thời gian phục vụ… cũng là một yếu tố bắt đầu được xem xét như yếu tố giá 

trong hoạt động thư viện. Tại các bản báo cáo của các TVCC hiện nay, việc rút ngắn 
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thời gian phục vụ NDT đã được thể hiện. Đây là một yếu tố quan trọng trong cách tính 

giá của hoạt động marketing trong TVCC. 

Ngoài phí làm thẻ và một số loại phí dịch vụ theo yêu cầu, phần lớn cán bộ 

TVCC đều cho rằng không thu phí sử dụng của NDT. Đây là một thuận lợi rất lớn của 

TVCC khi thu hút NDT sử dụng sản phẩm của mình.  

- Phân phối: Thực tế tại biểu đồ 2.3 cho thấy hiệu quả của hoạt động phân phối 

của TVCC tập trung vào trụ sở chính, website, không gian của TVCC với tỉ lệ đánh 

giá ở mức trung bình là trên dưới 60%. Tuy nhiên các hoạt động phân phối có thể đạt 

hiệu quả cao hơn trong thực tế hiện nay như phân phối trực tuyến và thông qua các tổ 

chức độc lập. Hoạt động phân phối qua đại diện tự thiết lập phấn lớn đã được đánh giá 

cao. Các TVCC cho biết việc luân chuyển tài liệu đến khu dân cư được quan tâm phát 

triển, cho thấy mức độ đầu tư và hiệu quả mang lại đã đạt kết quả như mong muốn.  

Một số NDT cho rằng TVCC cần tăng cường các hoạt động phục vụ sử dụng 

mạng Internet và website. Tuy nhiên việc cung cấp dịch vụ mạng Internet của một số 

TVCC còn chậm, website không hoạt động, phiên bản website cho thiết bị di động 

thông mình chưa được đầu tư,… điều này cũng làm giảm hiệu quả hoạt động phân 

phối và các dịch vụ tiện ích có sử dụng Internet và website. Tỉ lệ NDT đánh giá phần 

lớn hiệu quả của nội dung này ở mức trung bình với 53,6% cho chất lượng sử dụng 

Internet và 67,2% cho chất lượng của website TVCC (biểu đồ 2.3).  

Hiện nay các TVCC đều có trụ sở rất gần các khu vực tập trung đông dân cư. 

Tuy nhiên phần lớn các TVCC mới phát huy thế mạnh của việc phục vụ tại trụ sở 

chính của mình mà chưa chủ động tiếp cận NDT tại nơi cư trú hoặc phối hợp/thiết lập 

kênh cung cấp thông tin thông qua các tổ chức khác có thể tiếp cận NDT. Do vậy chất 

lượng của của dịch vụ cung cấp thông tin dạng này chưa được thân thiện, chất lượng 

chưa đạt được hiệu quả trông đợi, tỉ lệ cán bộ TVCC đánh giá hiệu quả ở mức 20% 

đến 30% cho thấy rõ điều này (biểu đồ 2.3). 

Hình thức phân phối được tổ chức ở TVCC lâu nay đã trở nên quen thuộc và hầu 

hết các TVCC đều được NDT đánh giá cao về các hoạt động phân phối này, đó là phân 

phối trực tiếp. Thời gian gần đây khi tốc độ đường truyền Internet được cải thiện, một 
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số TVCC đã tiếp cận và triển khai hình thức phân phối trực tuyến. Tuy việc ứng dụng 

và hiệu quả chưa cao nhưng việc có ý thức trong việc tiếp cận, cải thiện website và tối 

ưu hoá tốc độ đường truyền cho thấy trong thời gian ngắn các TVCC sẽ sử dụng hình 

thức phân phối này tốt hơn. 

- Quảng cáo: Mức độ đầu tư cho các hình thức quảng cáo được cán bộ của thư 

viện công cộng đánh giá ở mức trung bình đã nhích lên phần lớn trên 50% (bảng 2.3), 

mức tốt phần lớn đạt dưới 50%. Tuy nhiên hiệu quả thực tế mang lại là chưa cao. Điều 

này thể hiện qua số liệu tại bảng 2.4 về các hình thức NDT biết đến hoạt động của 

TVCC. Phần lớn NDT cho rằng họ biết đến, tiếp cận và sử dụng TVCC thông qua việc 

tự tìm hiểu (55,7%) và qua kênh bạn bè giới thiệu (71,1%). 

Cũng từ những đề xuất của NDT cho thấy một số thể hiện họ có mong muốn 

TVCC triển khai nhiều hoạt động quảng cáo với nhiều hình thức hơn nữa để có thể 

chuyển tải thông điệp, hình ảnh về TVCC tới đông đảo NDT. TVCC cần tổ chức nhiều 

hội thảo, hội nghị bạn đọc để cán bộ TVCC và NDT cùng trao đổi chia sẻ nằm bắt 

thông tin, nhu cầu thực tế. 

Hoạt động quảng cáo giới thiệu về thư viện luôn được cán bộ TVCC quan tâm và 

có ý thức vận dụng trong các hầu hết các chương trình, sự kiện do TVCC tổ chức. Báo 

cáo hằng năm của các TVCC đều thể hiện kết quả của các hoạt động truyền thông vận 

đông đến NDT. Hình thức áp dụng cũng khá đa dạng và có hiệu quả. Một số TVCC đã 

có ý thức trong việc thiết kế các tài liệu quảng cáo như tờ rơi, catalog… cũng như sử 

dụng Internet và công nghệ web trong việc thông tin, liên lạc, quảng cáo tới NDT và 

đông đảo quần chúng nhân dân. 

- Con người: Đến nay, nhận thức của cán bộ TVCC về nội dung hoạt động 

marketing là khá tốt với tỉ lệ 87% cán bộ lựa chọn marketing là việc tìm hiểu nhu cầu 

của khách hàng và tìm cách thoả mãn nhu cầu đó (biểu đồ 2.4). Tuy nhiên trên thực tế 

tại các bản báo cáo và phỏng vấn đại diện lãnh đạo TVCC cho thấy việc hiểu về hoạt 

động marketing tập trung chính vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông vận động. 

Hoạt động tập huấn các kỹ năng và kiến thức về marketing cho cán bộ TVCC chưa 
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được chú trọng đúng mức. Việc tuyển dụng nhân sự có trình độ bậc đại học về 

marketing đã được nhiều TVCC quan tâm nhưng chưa có chính sách tuyển dụng phù 

hợp. Việc thành lập các tổ, nhóm, ban phụ trách hoạt động marketing trong tổ chức 

còn mang tính thời vụ, chưa được xây dựng đề án thành lập cấp phòng phụ trách hoạt 

động marketing. Chính vì vậy, việc nhận thức và hiệu quả hoạt động marketing chưa 

đạt được kết quả tốt. Ngoài ra TVCC cũng cần quan tâm đến những hỗ trợ từ phía 

NDT khi phần lớn NDT sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động marketing của TVCC. 

Để triển khai mọi hoạt động, yếu tố con người luôn được đặt lên hàng đầu. Hoạt 

động marketing trong TVCC cũng rất cần những cán bộ có đầy đủ nhận thức, khả năng 

và trách nhiệm trong công tác. Trong quá trình khảo sát cho thấy nhận thức của cán bộ 

TVCC về việc cần thiết ứng dụng marketing là rất cao. Đây là thuận lợi đầu tiên khi 

triển khai hoạt động marketing trong TVCC. Hơn nữa, lãnh đạo TVCC luôn có ý thức 

trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ của mình. Mặc dù trong các báo 

cáo chưa thể hiện việc cần thiết đào tạo cán bộ có kiến thức về marketing nhưng việc 

cử cán bộ đi học trình độ thạc sĩ luôn được nhắc đến. Qua tiếp xúc trực tiếp tại các 

TVCC cho thấy, ý thức trách nhiệm và lòng nhiệt tình hăng say với nghề của cán bộ 

TVCC là rất cao. Đây thực sự là một phẩm chất quý đối với hoạt động TVCC nói 

chung và hoạt động marketing trong TVCC nói riêng. Ngoài ra, yếu tố con người cũng 

cần nhắc đến NDT của TVCC. Khảo sát cho thấy NDT rất có ý thức trong việc TVCC 

triển khai hoạt động marketing, họ thực sự mong muốn thông qua hoạt động 

marketing, các giá trị của TVCC được nâng cao hơn. Đồng thời NDT cũng luôn sẵn 

sàng hỗ trợ thư viện triển khai hoạt động marketing trong  TVCC. 

- Quy trình: Hầu hết các quy trình nghiệp vụ tại các TVCC được áp dụng khá tốt. 

Nhất là quy trình xử lý nghiệp vụ đã tuân theo các chuẩn nghiệp vụ thư viện. Điều đó 

cho thấy độ hợp lý của các công đoạn công việc nghiệp vụ (không bị chồng chéo, hoặc 

trùng lặp). Mặt khác, trong quá trình thực hiện quy trình hoạt động của mình, TVCC 

cũng luôn phát huy sáng tạo cải biến quy trình sao cho thực sự hiệu quả, phù hợp với 

tình hình thực tế tại tổ chức và địa phương. 
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- Yếu tố vật chất: Việc nâng cấp toà nhà thư viện, các trang thiết bị hay cải tạo 

môi trường tại TVCC hiện chưa được đánh giá cao. Phần lớn cán bộ TVCC đánh giá 

hoạt động này ở mức tốt với tỉ lệ trên 30%, mức trung bình chiến phần lớn với tỉ lệ 

trên 60% (biểu đồ 2.11). Số liệu này cũng khá tương đồng từ phía đánh giá của NDT 

với tỉ lệ đánh giá 67,4% ở mức trung bình và tỉ lệ 26,2% NDT đánh giá ở mức tốt 

(biểu đồ 2.12). Không gian phục vụ của TVCC chưa thực sự thân thiện và tạo cảm 

giác thoải mái nhất cho NDT khi tỉ lệ đánh giá về không gian, môi trường phục vụ chủ 

yếu ở mức trung bình với 64,3%, mức tốt mới chỉ đạt được với tỉ lệ 28,4%. Qua đó 

cho thấy điều kiện vật chất, trang thiết bị và cải tạo môi trường phục vụ của TVCC cần 

có những điều chỉnh phù hợp hơn nữa góp phần trong sự thành công của hoạt động 

marketing TVCC. 

Kinh phí hoạt động của các TVCC thuộc nhóm được hưởng đầu tư toàn diện của 

Nhà nước. Đây là yếu tố thuận lợi của các TVCC. Ngoài ra, các TVCC trực thuộc 

trung ương nên nhóm TVCC này cũng nhận được nhiều chương trình, dự án trong và 

ngoài nước hỗ trợ cho các hoạt động. Quan trọng hơn nữa là lãnh đạo các TVCC đã 

tận dụng lợi thế này để đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, kỹ thuật về yếu tố chất lượng 

lẫn yếu tố thẩm mỹ đáp ứng phần nào nhu cầu ngày càng cao của NDT. 

Nguyên nhân dẫn đến các ưu điểm trên xuất phát từ nhận thức của cán bộ lãnh 

đạo và toàn thể cán bộ TVCC về việc cần thay đổi mọi mặt để đáp ứng với những yêu 

cầu thực tiễn của xã hội. TVCC đã nhận thấy rõ với những sự tiến bộ rõ rệt của nền 

kinh tế, công nghệ và internet trong thời gian qua đã làm thay đổi đáng kể cách thức sử 

dụng thông tin và tiếp cận thông tin của NDT. Điều này thúc đẩy TVCC cần có những 

hoạt động nhằm cải tổ chính mình để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của 

NDT. Để làm được việc đó họ đã dần từng bước hoàn thiện các hoạt động chuyên 

môn, nghiệp vụ của mình, trong đó có các nội dung của hoạt động marketing mà bản 

thân cán bộ TVCC chưa nhận ra. Phần lớn hoạt động marketing được hiểu là hoạt 

động thông tin quảng cáo, truyền thông vận động. Chính vì vậy, mặc dù hoạt động 

marketing chưa có chủ đích đã được vận dụng rời rạc, tự phát thông qua các hoạt động 

nhỏ lẻ, thông qua các sự kiện của TVCC nhưng đã góp phần không nhỏ trong việc cải 
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thiện hình ảnh về TVCC đối với NDT, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm của 

TVCC trong thời gian qua. 

2.3.2. Những hạn chế 

- Về nhận thức: Đến nay, các TVCC đều có những nhận thức rất tốt về hoạt động 

marketing trong TVCC, tuy nhiên trên thực tế hoạt động marketing chủ yếu vẫn tập 

trung vào các hoạt động truyền thông, quảng cáo thông qua các hoạt động, sự kiện của 

TVCC mang tính tự phát. Do vậy có thể thấy nhận thức của cán bộ TVCC về hoạt 

động marketing còn chưa đầy đủ. Do vậy,  việc cải biến hoạt động chuyên môn nghiệp 

vụ mang tính cục bộ, thiếu sự liên kết đồng bộ giữa các đơn vị trong tổ chức. Nguyên 

nhân này do TVCC chưa xây dựng được kế hoạch, chiến lược marketing trong hoạt 

động của mình.  

Việc lấy ý kiến của NDT đóng góp cho hoạt động của TVCC chưa được triển 

khai thường xuyên. Trong khi đó ý thức của NDT luôn sẵn lòng hỗ trợ mọi hoạt động 

của TVCC, đặc biệt là hoạt động marketing nhận được sự cam kết hỗ trợ rất cao. 

- Sản phẩm: Hiện vẫn còn một bộ phận NDT cho rằng nguồn lực thông tin của 

TVCC còn nhiều hạn chế về số lượng, cần bổ sung thêm nguồn tài liệu ngoại văn, tài 

liệu tin học, tài liệu khoa học kỹ thuật và những tư liệu cần có tính mới, cập nhật. Đặc 

biệt nhiều NDT nhấn mạnh việc bổ sung cần lưu ý những tài liệu với nội dung có giá 

trị. Cơ sở dữ liệu cần cập nhật thường xuyên và hỗ trợ NDT tra tìm trực tuyến. Đồng 

thời cần có những hoạt động trao đổi nắm bắt NCT của NDT tại TVCC. 

Về cơ bản, các loại hình sản phẩm của TVCC không có nhiều biến động, do vậy 

việc hoàn thiện và đáp ứng cho NDT là khá ổn định. Tuy nhiên một số loại hình sản 

phẩm cần có sự đầu tư nhiều về công sức, trí tuệ chưa thực sự phát huy được như loại 

hình tổng luận, bản tin điện tử… Bên cạnh đó xuất hiện thêm nhiều loại hình sản phẩm 

bổ sung cần được đầu tư. Đặc biệt là dịch vụ tư vấn, hỏi đáp tương tác giữa cán bộ 

TVCC và NDT. Chính sự tương tác được tổ chức tốt sẽ là sợ dây liên kết bền chặt giữa 

TVCC và NDT, điều mà theo đánh giá của NDT là chưa thực sự tốt. 
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- Giá cả: Việc định giá sản phẩm của TVCC phần lớn đã được quy định trong các 

văn bản của Nhà nước. Cán bộ TVCC cũng đồng nhất quan điểm hướng tới phục vụ vì 

lợi ích cộng đồng hạn chế thu phí. Đối với việc định giá cho nhóm NDT, yếu tố giá cả 

được tính đến là thời gian, quy trình, chất lượng phục vụ và chất lượng nội dung thông 

tin mà NDT thu lượm được. Qua khảo sát cho thấy TVCC cần nâng cao hiệu quả hơn 

nữa việc phục vụ chuyên nghiệp kết hợp quy trình tìm kiếm thông tin rút ngắn được 

thời gian phục vụ NDT.  

- Phân phối: Thực tế cho thấy các TVCC đã có những cải thiện đáng kể về thời 

gian mở cửa phục vụ NDT tại thư viện. Tuy nhiên một số TVCC còn chưa mở cửa 

phục vụ vào ngày chủ nhật, một số TVCC có phục vụ buổi tối nhưng chưa mở đến 

khuya, một số TVCC nghỉ một buổi trong ngày làm việc để làm công tác nghiệp vụ...  

Hình thức phân phối trực tuyến đã được quan tâm nhưng chưa tận dụng được 

triệt để hiệu quả mà kênh phân phối qua Internet và loại hình Website có hỗ trợ các 

thiết bị điện tử thông minh cầm tay. 

Ngoài ra các hình thức phân phối khác như thông qua tổ chức độc lập, tự tạo đại 

diện phân phối, mạng lưới phân phối lẻ cho TVCC còn chưa được quan tâm phát triển. 

- Quảng cáo: Thực tế qua kết quả khảo sát và các bản báo của TVCC cho thấy 

hoạt động quảng cáo được các TVCC quan tâm sử dụng. Tuy nhiên hình thức áp dụng 

và mức độ áp dụng của mỗi TVCC lại rất khác nhau. Thậm chí khi so sánh việc triển 

khai đó với thực tế tiếp cận thông tin về các hoạt động của TVCC từ phía NDT cho 

thấy hoạt động này chưa thực sự hiệu quả. Do vậy đối với mỗi TVCC cũng cần tính 

đến giải pháp đo hiệu quả của mức độ chuyển tải thông tin, thông điệp của TVCC qua 

mỗi hình thức quảng cáo. 

- Con người: Hiện nay, một số cán bộ lãnh đạo của TVCC mới được trang bị 

kiến thức bậc đại học, đó cũng là một hạn chế nhất định trong việc quản lý, định 

hướng phát triển TVCC. Do vậy rất cần thiết ban lãnh đạo TVCC cần phải tham gia 

quá trình đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở bậc học cao hơn. 

Đối với đội ngũ cán bộ TVCC, qua những đánh giá của NDT cho thấy họ cần 

được trang bị thêm các kỹ năng giao tiếp với NDT, khả năng tương tác với các thiết bị 

công nghệ hiện đại, năng lực tự nâng cao trình độ, khả năng lập kế hoạch và kỹ năng 

làm việc nhóm. 
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- Quy trình: Các quy trình nghiệp vụ thư viện đã được các TVCC thực hiện. Tuy 

nhiên việc liên kết các quy trình đó để đạt hiệu quả cao nhất chưa được quan tâm. Điều 

đó dẫn tới tình trạng phối hợp giữa các đơn vị còn chậm, làm NDT mất thêm nhiều chi 

phí cho thời gian cho việc tiếp nhận sản phẩm, dịch vụ của TVCC. Tuy nhiên một số 

quy trình đòi hỏi trình độ nghiệp vụ cá nhân, những kỹ năng nghiệp vụ đòi hỏi sự linh 

hoạt, mềm dẻo trong quá trình trao đổi, tư vấn giải đáp thông tin từ phía cán bộ TVCC 

cho NDT hiện chưa đạt được kết quả cao. Do vậy, các quy trình cần được thực hiện 

theo hệ thống quản lý chất lượng ISO để  xem xét khả năng linh hoạt, mềm dẻo trong 

quá trình hoạt động cũng như việc thường xuyên cập nhật, điều chỉnh và bổ sung quy 

trình khi cần thiết một cách khoa học và thực tế. 

- Yếu tố vật chất: Trong tình hình nền kinh tế có nhiều biến động, chính phủ cắt 

giảm chi tiêu. Điều này ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của TVCC khi nguồn kinh 

phí đều do uỷ ban nhân dân địa phương cấp phát. Việc cắt giảm ngân sách, hạn chế chi 

tiêu, hạn chế xây dựng cơ bản… đã làm các TVCC gặp rất nhiều khó khăn. Đây là một 

trong số các nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng đáp ứng NDT về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và môi trường TVCC chưa thực sự tốt. Mặc dù vậy, nhiều TVCC vẫn rất 

linh hoạt khắc phục những khó khăn này để đảm bảo hoạt động phục vụ NDT đạt hiệu 

quả tốt nhất có thể. 

Nguyên nhân dẫn đến các hạn chế trên tập trung vào những nội dung chính như: 

- Nhận thức chưa đẩy đủ của cán bộ lãnh đạo cũng như cán bộ TVCC về hoạt 

động marketing: mới coi hoạt động marketing là công tác tuyên truyền, quảng bá và 

truyền thông vận động. 

- Các loại hình sản phẩm mới phù hợp với xu thế phát triển của xã hội được đầu 

tư chưa thoả đáng. Việc khảo sát tìm hiểu NCT chưa được tiến hành thường xuyên. 

- Các quy định về giá cả khá hợp lý, tuy nhiên một số TVCC chưa phục vụ vào 

các buổi chiều tối, ngày nghỉ và lễ tết. Công tác phục vụ và quy trình tìm kiếm tính 

chuyên nghiệp chưa cao, chưa chủ động hỗ trợ NDT dẫn đến mức độ hài lòng về việc 

đáp ứng NCT mới đạt được mức trung bình.  

- Mạng lưới phân phối sản phẩm chưa thực sự hiệu quả do phần lớn tập trung tại 

trụ sở của TVCC. Việc ứng dụng công nghệ trong phân phối sản phẩm chưa được khai 

thác tốt. 
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- Chưa phát huy được hiệu quả của các loại hình quảng cáo, truyền thông mà 

TVCC đang sử dụng. Đồng thời chưa tận dụng được lợi thế của việc quảng cáo có sử 

dụng yếu tố công nghệ. Phần lớn các TVCC mới chỉ giao cho một bộ phận nhỏ thực 

hiện các nhiệm vụ marketing bằng cách tuyên truyền, quảng bá, truyền thông vận động 

nên chưa phát huy được sức mạnh của quảng cáo trong hoạt động marketing. 

- Chưa thành lập được đơn vị đầu mối chuyên trách về hoạt động marketing. 

Hoạt động tuyển dụng, đào tạo cán bộ có kiến thức, kỹ năng về hoạt động marketing 

chưa được quan tâm đúng mức. Việc thành lập bộ phận marketing với nguồn nhân lực 

được đào tạo cơ bản, chính quy về marketing sẽ tạo thành đầu mối gắn kết các đơn vị 

trong TVCC. Thúc đẩy, giám sát và hướng dẫn các đơn vị trong TVCC cùng tham gia 

vào các khâu công đoạn của hoạt động marketing và cùng hướng tới mục tiêu chung 

của chiến lược phát triển TVCC. 

- Các quy trình trong hoạt động được thực hiện tốt, nhưng còn thiếu sự phối hợp 

linh hoạt dẫn đến chưa đạt được hiệu quả cao. Chưa phát huy được khả năng liên kết 

các bộ phận, đơn vị trong tổ chức triển khai đồng bộ, cùng phối hợp trong các hoạt 

động marketing. Với nguồn nhân lực có kiến thức về marketing và việc hoàn thiện quy 

trình sẽ góp phần thúc đẩy, giám sát và hướng dẫn các đơn vị trong TVCC cùng tham 

gia vào các khâu công đoạn của hoạt động marketing và cùng hướng tới mục tiêu 

chung của chiến lược phát triển TVCC. 

- Kinh phí hoạt động của TVCC được chính quyền địa phương cung cấp tạo được 

sự ổn định nhưng cũng là một hạn chế do tiến độ thời gian chậm, thiếu sự chủ động 

trong chi tiêu, triển khai nâng cấp các trang thiết bị. 

Tiểu kết  

Khảo sát thực trạng và phân tích hoạt động marketing của các TVCC Việt Nam 

đã triển khai luạn án nhận thấy,  thực chất các TVCC Việt Nam đã triển khai các thành 

tố của mô hình marketing 7Ps. Tuy nhiên do tự phát và không chủ động nên TVCC 

chưa nhận biết đó là hoạt động marketing theo mô hình 7Ps. Bởi vậy trong thời gian 

tới các TVCC Việt Nam cần hoàn thiện việc ứng dụng mô hình này hay nói cách khác 

đó là việc hoàn thiện hoạt động marketing theo mô hình 7Ps. 
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Để làm rõ thực trạng hoạt động marketing trong TVCC Việt Nam, luận án đi sâu 

nghiên cứu và phản ánh thực trạng hoạt động marketing trong TVCC thông qua việc 

TVCC ứng dụng các yếu tố sản phẩm; giá cả; phân phối; quảng cáo; con người; quy 

trình và yếu tố vật chất. Việc phân tích sản phẩm của TVCC cho thấy những ưu thế 

của sản phẩm đang triển khai tại các thư viện. Việc đánh giá này được nhìn nhận từ hai 

phía cán bộ TVCC và NDT. Yếu tố giá cả trong lĩnh vực TVCC khá nhạy cảm. Phần 

lớn cán bộ TVCC cho rằng hạn chế tối đa việc thu thêm phí đối với NDT. Tuy nhiên 

từ phía NDT lại hết sức chia sẻ với những khó khăn về tài chính của TVCC bằng cách 

sẵn lòng trả thêm phí để được sử dụng sản phẩm, dịch vụ tốt hơn. Hoạt động phân phối 

của các TVCC chủ yếu qua kênh trực tiếp tại trụ sở thư viện. Việc sử dụng các kênh 

phân phối khác còn ít và chất lượng chưa cao. Với những cải biến sản phẩm chất 

lượng cao nếu kênh phân phối chưa đa dạng về thể loại và chưa đạt chất lượng tốt sẽ 

ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động chung của TVCC. Do vậy việc dự tính, 

nghiên cứu và triển khai đa dạng các kênh phân phối trong TVCC là hết sức cần thiết. 

Đối với quảng cáo là hoạt động mà các TVCC rất tích cực. Hoạt động truyền thông 

vận động được nhắc đến trong hầu hết các báo cáo năm của các TVCC. Tuy nhiên các 

hoạt động này phần lớn đều chưa có kế hoạch và chiến lược, phần lớn gắn với một số 

dự án hoặc các sự kiện của TVCC diễn ra định kì hằng năm. Việc khảo sát yếu tố con 

người cho thấy quyết tâm của cán bộ TVCC và NDT trong việc ủng hộ triển khai hoạt 

động marketing và thành lập bộ phận phụ trách marketing trong TVCC. Để hoạt động 

này thực sự hiệu quả, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng về 

marketing cũng như các kỹ năng bổ trợ là hết sức cần thiết. Do vậy ngoài việc cán bộ 

lãnh đạo trang bị kiến thức sau đại học về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, 

lãnh đạo thì nhân viên thư viện cũng cần được trang bị kiến thức, kỹ năng về hoạt 

động marketing. Để các công đoạn hoạt động TVCC thực sự hiệu quả, ngoài việc duy 

trì tốt các quy trình tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của thư viện, cần nghiên cứu việc 

xây dựng bộ quy trình hoạt động theo chuẩn ISO và vận dụng linh hoạt trong các quy 

trình khác, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai hoạt động marketing trong 
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TVCC. Yếu tố cơ sở vật chất, kỹ thuật và môi trường của TVCC cũng là một nội dung 

trọng tâm được cả cán bộ TVCC và NDT đều quan tâm. Việc hoàn thiện các yếu tố 

điều kiện vật chất trong điều kiện hiện nay cũng là một trong số cơ sở trọng tâm để thu 

hút NDT sử dụng sản phẩm của TVCC. Các yếu tố vi mô và vĩ mô được phân tích 

dưới những góc độ về cơ cấu tổ chức, nhân sự, điều kiện vật chất, NDT của TVCC, 

hay yếu tố nhân khẩu, chính trị, kinh tế, văn hoá và công nghệ có ảnh hưởng, tác động 

đến hoạt động marketing. Đó có thể là những yếu tố kích thích thúc đẩy làm tốt lên 

hoặc cũng gây ra những hạn chế marketing trong TVCC. Việc nghiên cứu thực trạng 

hoạt động marketing trong TVCC Việt Nam tại chương 2 kết hợp cơ sở lý thuyết về 

marketing TVCC và tham khảo thực tế hoạt động marketing tại các TVCC trên thế 

giới tại chương 1 sẽ làm cơ sở để luận án đề xuất giải pháp marketing trong thư viện 

công cộng tại chương 3. 
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 Chương 3:  

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING 

TRONG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG VIỆT NAM 

Từ việc tham khảo các công trình nghiên cứu đã công bố của các nhà nghiên cứu 

marketing và marketing trong TVCC, cũng như thu thập thông tin từ phía NDT và cán 

bộ TVCC tại Việt Nam, tác giả luận án đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt 

động marketing trong TVCC Việt Nam.  

3.1. Hoàn thiện hoạt động marketing theo mô hình marketing 7Ps  

Để thực hiện quy trình hoạt động marketing trong TVCC Việt Nam theo mô hình 

7Ps đạt hiệu quả cao, các TVCC cần triển khai đồng bộ các nội dung của yếu tố 7Ps. 

Tuy nhiên không phải bất cứ TVCC nào đều có thể thực hiện cùng một lúc tất cả các 

nội dung của marketing 7Ps. Tại cuốn "22 điều luật tiếp thị không thể thiếu", tác giả 

Al Ries và Jack Trout [27, tr.23] sau nhiều năm nghiên cứu về marketing cho rằng việc 

tạo ra sản phẩm mới sẽ giúp các tổ chức vươn lên ở vị trí dẫn đầu. Chính vì vậy, các 

TVCC cần căn cứ vào khả năng thực tế của mình để thực hiện những hoạt động 

marketing phù hợp. Tuy nhiên theo thứ tự ưu tiên hàng đầu đối với các tổ chức nói 

chung và đối với TVCC Việt Nam nói riêng đó là hoàn thiện và nâng cao chất lượng, 

đa dạng hoá sản phẩm của mình.  

3.1.1. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại sản phẩm 

Hầu hết các tổ chức, bao gồm cả tổ chức vì lợi nhuận và phi lợi nhuận, không thể 

tồn tại lâu dài nếu họ không cung cấp được một thứ gì đó có tính hấp dẫn cơ bản [52, 

tr.45]. Do vậy các TVCC cần tiếp tục hoàn thiện các loại hình sản phẩm hiện tại nhằm 

đáp ứng nhu cầu của NDT.  

Đối với dòng sản phẩm mang lại lợi ích cốt lõi, các TVCC cần bổ sung thêm 

chức năng cho sản phẩm hiện tại đồng thời nghiên cứu phát triển những loại hình sản 

phẩm mới thực sự có ý nghĩa đối với các nhóm NDT trong tình hình hiện tại.  

Để nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các sản phẩm của mình, TVCC cần hoàn 

thiện hơn nữa sản phẩm hiện tại phát huy các thế mạnh của sản phẩm và tạo ra sự khác 

biệt của sản phẩm mới. Chính vì vậy, đối với các loại hình sản phẩm cốt lõi được NDT 
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đánh giá hiệu quả mang lại phần lớn ở mức trung bình cần lưu ý tham khảo những đề 

xuất dưới đây: 

- Đối tượng NDT bao gồm nhiều lứa tuổi, trình độ và thành phần, từ thiếu nhi 

đến người về hưu, người nước ngoài… do vậy, trong quá trình sử dụng TVCC, các 

nhóm NDT có thể tìm được người cùng độ tuổi, nhu cầu để trao đổi chuyên sâu các 

vấn đề quan tâm. Đồng thời, cán bộ TVCC cũng cần phân nhóm NDT theo lứa tuổi, 

trình độ để hỗ trợ các nhóm cũng như có những điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của 

các nhóm NDT. Đây cũng là điểm khác biệt lớn của TVCC đối với những loại hình 

thư viện khác về NDT và NCT. 

- Nội dung các loại hình sản phẩm của TVCC cung cấp cho NDT ở mọi lứa tuổi 

khá đầy đủ với những thông tin bổ ích. Qua việc sử dụng TVCC, cho thấy sự quan tâm 

của NDT về những loại hình tài liệu có nội dung về địa phương, các tài liệu Hán văn 

mà những tổ chức cung cấp thông tin khác không dễ dàng có được. Đây là một ưu thế 

lớn của TVCC cần phát huy đáp ứng nhu cầu NDT. 

- Với tính chất phục vụ đông đảo thành phần NDT nên loại hình tài liệu chuyên 

ngành, đặt biệt là lĩnh vực khoa học tự nhiên chưa được bổ sung đầy đủ. Tuy nhiên 

một số nhận xét từ phía NDT cho thấy TVCC vẫn có được những tài liệu chuyên 

ngành cũ được NDT đánh giá có giá trị sử dụng cao với chất lượng thông tin chính 

xác. Chính vì vậy, ngoài việc quan tâm tiến hành bổ sung nguồn lực thông tin chuyên 

ngành mới, TVCC cần tính đến những loại hình tài liệu chuyên ngành có nội dung đại 

cương, thông tin có giá trị sử dụng lâu dài. Những loại hình tài liệu chuyên ngành này 

sẽ hướng tới việc đáp ứng NCT của phần lớn đối tượng NDT là sinh viên. 

- TVCC phục vụ khá đông đảo NDT ở lứa tuổi học phổ thông, chính vì vậy 

những tài liệu về kỹ năng sống, tài liệu tham khảo cho học sinh phổ thông, tài liệu hỗ 

trợ ôn thi đại học cần được quan tâm điều chỉnh bổ sung hợp lý.  

Đối với loại hình sản phẩm hiện thực được đại diện lãnh đạo TVCC đánh giá 

phần lớn đạt mức tốt. Tuy nhiên với khảo sát thực tế và những mong muốn từ phía 

NDT cho thấy loại hình sản phẩm này cần cải thiện những nội dung sau: 
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- Một số NDT cho rằng tài liệu tại các TVCC hiện còn ít về thể loại và ít về số 

lượng bản. Do vậy, các TVCC cần định kỳ tìm hiểu NCT của NDT, kết hợp rà soát các 

phiếu từ chối dịch vụ mượn tài liệu để từ đó xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn lực 

thông tin phù hợp và đầy đủ nhất. 

- Hiện tại 2/12 TVCC chưa hoàn thiện và vận hành website của mình nên chưa 

cung cấp dịch vụ tra cứu tài liệu (OPAC) thông qua các CSDL trực tuyến. Do vậy 

NDT phải tra tìm tài liệu trực tiếp tại TVCC. Một số nhóm NDT có nhu cầu đối với 

dịch vụ cung cấp tài liệu mượn/trả online, đăng ký mượn/trả theo địa chỉ. Khai thác 

loại hình dịch vụ này, TVCC có thể cung cấp tài liệu cho nhóm NDT ít có điều kiện, 

thời gian đến sử dụng trực tiếp tại TVCC. Họ có thể là những NDT khuyết tật, những 

người bận rộn, những người lớn tuổi hoặc học sinh phổ thông học bán trú mong muốn 

sử dụng sản phẩm của TVCC nhưng chưa thực hiện được. 

- Loại hình dịch vụ trao đổi thông tin cũng được nhiều NDT quan tâm. Nhiều 

NDT mong muốn TVCC định kỳ tổ chức các buổi trao đổi, nói chuyện chuyên đề, hội 

nghị bạn đọc hay các hoạt động triển lãm, trưng bày… Qua đó, NDT có cơ hội được 

trao đổi và nhận được các tư vấn, cung cấp thông tin từ phía cán bộ TVCC. Đồng thời 

từ các hoạt động này, cán bộ TVCC cũng có điều kiện khảo sát và nhận biết nhu cầu 

thực tế của NDT. Đặc biệt là đối tượng NDT thiếu nhi, nhóm này có thể do độ tuổi còn 

nhỏ, tâm lý rụt rè, sử dụng công cụ tra cứu tin không thành thạo nên đôi khi chưa làm 

rõ được mong muốn của mình trong quá trình sử dụng, hoặc chưa khai thác được các 

lợi thế từ nguồn lực thông tin của TVCC. 

Đối với loại hình sản phẩm bổ sung tại các TVCC hiện nay khá đa dạng, nhưng 

không đồng đều. Mỗi TVCC đều khai thác loại hình sản phẩm này theo thế mạnh và 

điều kiện của mình: 

- Dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu được các TVCC triển khai tốt. Một số TVCC 

đã cung cấp các tài liệu dưới dạng điện tử với các tài khoản đăng nhập trực tuyến 

thông qua website của mình. Tuy nhiên vấn đề bản quyền cần được quan tâm nghiên 

cứu khi cung cấp một phần, hay toàn văn các tài liệu của các tác giả đã xuất bản. Một 

số NDT của TVCC có nhu cầu được trao đổi, cung cấp tài liệu điện tử tuy nhiên trong 
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quá trình làm thẻ thư viện, phần lớn trong mẫu đăng ký không thể hiện thông tin email 

của NDT. Đây cũng là một hạn chế cần điều chỉnh khi NDT ngày nay sử dụng email 

trong giao dịch khá phổ biến và tiện dụng. 

- Dịch vụ website TVCC: Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ 

của CNTT và tốc độ mạng Internet được cải thiện, việc phát triển các loại hình dịch vụ 

liên quan đến CNTT và Internet là thực sự cần thiết và hữu ích đối với TVCC Việt 

Nam. Đặc biệt trong tình hình kinh kế còn nhiều khó khăn, việc cắt giảm đầu tư dịch 

vụ công khá phổ biến thì việc ứng dụng các dịch vụ thông qua website mang tính khả 

thi cao. Đồng thời phát triển dịch vụ website giúp TVCC bắt kịp với tình hình phát 

triển chung của xu thế công nghệ thế giới. Loại hình dịch vụ này rất phù hợp với nhóm 

NDT là sinh viên và những người bận rộn hiện đang công tác tại các tổ chức tại địa 

phương. Họ có nhiều cơ hội để sử dụng máy tính trong công việc và sử dụng dịch vụ 

thông qua website của TVCC. 

Các dịch vụ có thể cung cấp qua website là điều có thể thực hiện được ngay và sẽ 

đem lại hiệu quả tốt cho việc phát triển các dịch vụ liên quan đến công nghệ web trong 

TVCC. Qua khảo sát các TVCC cho thầy mặc dù các trang website được đầu tư khá 

tốt, tuy nhiên việc tổ chức các tính năng hỗ trợ NDT trực tuyến còn chưa được triển 

khai. Thậm chí các thông tin giúp NDT liên hệ với cán bộ thư viện mới chỉ thể hiện 

trên giao diện trang chủ hoặc phần giới thiệu về TVCC. Tuy nhiên những thông tin 

này mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin về điện thoại liên lạc, trong khi đó 

những thông tin giúp NDT kết nối với thư viện và cán bộ TVCC thông qua email, liên 

kết mạng xã hội chưa được các TVCC thể hiện trên website của mình. Tác giả Robin 

Osborne đã chỉ ra rằng môi trường online đã tạo ra những cơ hội chưa từng có cho 

NDT, thậm chí việc cung cấp các dịch vụ và thông tin liên lạc thông qua website cũng 

là cách hỗ trợ tích cực cho NDT khuyết tật. Tuy nhiên việc thiết kế website cũng được 

tác giả nhấn mạnh vào tính đơn giản hữu dụng của trang chủ. Với việc thiết kế một 

website rườm rà, chú trọng hình ảnh, đồ hoạ… sẽ dễ làm NDT mất tập trung và qua đó 

là mất đi khả năng điều hướng tích cực của website [101, tr.84]. Do vậy, việc cán bộ 

TVCC có vai trò quan trọng trong việc đưa ra ý tưởng thiết kế giao diện website thân 
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thiện nhằm cung cấp dịch vụ và những thông tin hữu ích cho NDT bằng cách quản trị, 

đồng thời chủ động tiếp cận, kết nối với cộng đồng NDT thông qua website để hỗ trợ 

NDT trong sàng lọc, lựa chọn thông tin tại TVCC cung cấp hay từ trên Internet. 

- Dịch vụ hỏi đáp trực tuyến hiện nay chưa được các TVCC khai thác sử dụng. 

Phần lớn các TVCC cung cấp thông tin liên lạc điện thoai, email của tổ chức tại trang 

chủ hoặc phần giới thiệu chung tại website. Tuy nhiên hình thức liên lạc điện thoại 

thường mất một khoản phí liên lạc nên NDT thường không sử dụng hình thức này. 

Hình thức liên lạc email có thể hỗ trợ NDT được nhanh nhưng đôi khi do đường 

truyền internet nội bộ hoặc lỗi máy chủ sẽ làm gián đoạn hoạt động trả lời, giải đáp 

thông tin với NDT. 

- Khảo sát cho thấy hiện chỉ có Thư viện Gia Lai chưa ứng dụng mạng xã hội để 

triển khai dịch vụ hỏi đáp, trao đổi trực tuyến trong hoạt động của mình. Các TVCC 

khác đều đã sử dụng mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam là FaceBook (và FanPage). 

Tuy nhiên tại website của các TVCC cho thấy chưa có thư viện đưa tiện ích FaceBook 

vào trực tiếp để NDT có thể tiếp cận được nhanh chóng. Ngoài ra các tiện ích của 

mạng xã hội phổ biến khác như YouTube, Twitter, Google+, Zingme, Zalo… chưa 

được quan tâm sử dụng. Duy nhất chỉ có Thư viện Cần Thơ đã đưa tiện ích FanPage-

FaceBook cho hoạt động của Câu lạc bộ Những người yêu thích sách vào giao diện 

website của mình. Trang FanPage này đã thu hút được một số lượng NDT quan tâm, 

theo dõi FaceBook của Thư viện Cần Thơ và đã có những hiệu quả nhất định.  

Ngoài ra, các TVCC Việt Nam cũng cần tính đến việc phát triển các phiên bản 

website có giao diện mobile hỗ trợ các thiết bị cầm tay như điện thoại thông minh, 

máy tính bảng… Nhóm NDT là học sinh phổ thông và sinh viên thường xuyên sử 

dụng thiết bị cầm tay thông minh như máy tính bảng, điện thoại thông minh phục vụ 

cho sinh hoạt của mình sẽ phù hợp với loại hình dịch vụ này. Khảo sát cho thấy hiện 

mới chỉ có duy nhất Thư viện Khoa học tổng hợp Hồ Chí Minh đã thiết kế giao diện 

website hỗ trợ thiết bị cầm tay. Tuy nhiên trong phiên bản này vẫn tập trung chính vào 

giới thiệu thư viện, tra cứu tài liệu, giới thiệu các sản phẩm của thư viện mà chưa có 

tính năng kết nối NDT tới trực tiếp cán bộ TVCC. Việc triển khai tính năng mobile 
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cho website tương thích với mọi màn hình của thiết bị cầm tay sẽ giúp TVCC và NDT 

liên lạc thông suốt 24/7. Qua đó việc cung cấp thông tin, thông báo, cung cấp sản 

phẩm, tư vấn, tương tác giữa TVCC và NDT sẽ tận dụng được lợi thế của CNTT và 

Internet trong hoạt động TVCC. 

- Dịch vụ thông tin tham khảo: Số liệu phỏng vấn đại diện lãnh đạo TVCC cho 

thấy mức độ đáp ứng của các dịch vụ hướng dẫn tra tìm thông tin, trao đổi thông tin và 

tư vấn vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của NDT. Chính vì vậy, việc việc 

nghiên cứu và phát triển dịch vụ thông tin tham khảo cho NDT là việc làm cần thiết. 

Đối với các TVCC hiện nay, có 2 phương án có tính khả thi khi triển khai loại hình 

dịch vụ thông tin tham khảo này, đó là: tham khảo qua dịch vụ website và tham khảo 

trực tiếp tại bàn/quầy thông tin. 

Sử dụng dịch vụ thông tin tham khảo, NDT sẽ tương tác với nhân viên thư viện 

và các nguồn tài nguyên thư viện. Họ sẽ đến sử dụng để nhận thấy được tính chuyên 

nghiệp của nhân viên thư viện và các giá trị  mà họ cung cấp [74, tr.46]. Việc triển 

khai loại hình dịch vụ này, người cán bộ TVCC sẽ chủ động cung cấp, giới thiệu các 

tài nguyên thư viện với NDT, đồng thời cung cấp sơ bộ nội dung hoặc giá trị nội dung 

thông qua việc kết nối hoặc giao tiếp với NDT. 

Các TVCC có thể sử dụng khu vực tiền sảnh, nơi NDT dễ quan sát, tiếp nhận sự 

hỗ trợ của cán bộ thư viện để đặt các bàn/quầy thông tin tham khảo. Dịch vụ này có 

thể phù hợp với nhóm NDT là sinh viên và NDT lớn tuổi khi họ đã làm chủ được nhu 

cầu của mình và muốn có những tư vấn sâu để khai thác hiệu quả hơn nguồn lực thông 

tin của TVCC, đặc biệt là tài liệu chuyên ngành hoặc những vấn đề chuyên sâu. Tương 

tự như vậy đối với khu vực bố trí mục thông tin tham khảo trên website của TVCC. 

Khu vực này cần được thiết kế nhằm thu hút sự chú ý của NDT khi truy cập website 

của TVCC. Với những câu hỏi trao đổi được lặp lại nhiều lần, cán bộ TVCC có thể 

khai thác tính năng trả lời tự động qua website. Đây cũng là một lợi thế của việc sử 

dụng công nghệ hỗ trợ giải đáp dịch vụ thông tin tham khảo cho TVCC.  

Để thực hiện tốt việc tư vấn dịch vụ thông tin tham khảo này, bộ phận nhân viên 

thư viện phục vụ tại quầy/bàn thông tin tham khảo cần được hỗ trợ truy cập cơ sở dữ 
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liệu NDT để nắm được thông tin sơ bộ về NDT, NCT, sở thích đọc của họ qua việc 

đăng ký thẻ bạn đọc cũng như lịch sử quá trình sử dụng tài liệu và các giao dịch khác 

của NDT tại TVCC. 

Ngoài ra, mỗi buổi trực làm việc tại khu vực quầy/bàn thông tin tham khảo này 

cần có đại diện một cán bộ lãnh đạo/phụ trách các phòng cùng trực để có thể nắm bắt 

được nhu cầu và mong muốn cũng như giải đáp những thắc mắc của NDT khi sử dụng 

sản phẩm khai thác tài nguyên thông tin tại TVCC. 

Cuối cùng một phần của việc triển khai marketing thành công đó là cung cấp sản 

phẩm thích hợp cho các nhóm hoặc các phân đoạn NDT khác nhau [100, tr.8]. 

- Một số NDT cho rằng đôi lúc có các nhóm người sử dụng trao đổi gây tiếng ồn, 

ảnh hưởng đến việc sử dụng thư viện của người khác. Do vậy, dịch vụ cung cấp phòng 

thảo luận nhóm cần được các TVCC quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu của NDT. Mặc 

dù một vài TVCC đã triển khai loại dịch vụ này nhưng chưa phổ biến, chủ yếu tập 

trung vào các thư viện mới được cải tạo và xây mới. 

- Ngoài ra các TVCC cũng cần quan tâm tìm hiểu và cung cấp những dịch vụ 

khác theo nhu cầu của NDT như: các câu lạc bộ trao đổi, nói chuyện chuyên đề; các 

hoạt động ngoại khoá thăm quan thư viện, tăng diện tích cây xanh và bàn ghế ngoài 

trời, các hoạt động giải trí kích thích trí thông minh, giải khát, ăn nhanh… 

3.1.2. Hoàn thiện giá cả 

Cũng như tác giả Patricia H. Fisher viết trong cuốn "Cẩm nang cho kế hoạch 

marketing thư viện của bạn", Heesop Kim và Yongje Park trong bài viết "Phân tích 

marketing của dịch vụ thông tin và tham khảo tại các thư viện Hàn Quốc" tại Hội nghị 

IFLA năm 2006 chỉ ra việc tính giá được sử dụng trong thư viện thường được tính như 

thời gian di chuyển đến thư viện, cũng như thời gian và công sức dành cho việc tìm kiếm, 

kiểm tra tài liệu và chi phí cho hoạt động thay thế khi phải lựa chọn tài liệu khác [86, tr.19]. 

Cũng như nhiều nước trên thế giới, tất cả các sản phẩm TVCC Việt Nam về cơ 

bản được sử dụng miễn phí và không hạn chế số lượng, giới hạn truy cập của mọi đối 

tượng NDT. Đây là lợi thế cạnh tranh lớn nhất được các TVCC Việt Nam sở hữu. Do 
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vậy việc tính giá sản phẩm và phí làm thẻ, phí quá hạn hoặc các hình thức phạt/đền 

tiền… là vấn đề mà các TVCC cảm thấy khá nhạy cảm. Phần lớn cán bộ TVCC cho 

rằng việc tính giá cho một số dịch vụ phụ trợ (như sao chụp) cần được tính một mức 

chi phí nhỏ cho NDT. Tất các các chi phí này cần được tính vào ngân sách hoạt động 

của thư viện [61, tr.6]. Tuy nhiên việc tính giá và phí có thể đem lại cho thư viện khả 

năng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên cơ sở thu hồi chi phí. Ví dụ, NDT có khả 

năng không được tiếp cận máy in và sao chụp nếu phí không được tính trong trang trải 

chi phí của việc cung cấp dịch vụ [74, tr.85].  

Đối chiếu với thực tế hoạt động TVCC Việt Nam, tác giả đề xuất phương án có 

thể triển khai cách tính giá như sau: Thời gian phục vụ; Rút ngắn thời gian tìm kiếm và 

Phí sử dụng dịch vụ đặc biệt. 

- Thời gian phục vụ: Để NDT có điều kiện sử dụng thường xuyên sản phẩm của 

TVCC việc đầu tiên cần tính đến đó chính là thời gian phục vụ của các TVCC. 

Đối tượng NDT của TVCC Việt Nam rất đa dạng, từ học sinh mẫu giáo, học sinh 

tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh phổ thông trung học và mọi công dân đang 

sinh sống và làm việc trên địa bàn của thành phố. Chính vì vậy, thời gian trong năm, 

tần xuất sử dụng TVCC của các nhóm NDT cũng rất đa dạng. Do vậy, các TVCC cần 

có kế hoạch mở cửa phục vụ rất linh hoạt với nhiều khung giờ trong ngày mới thực sự 

tạo điều kiện cho mọi đối tượng NDT khai thác và sử dụng sản phẩm của TVCC. 

Thực tế cho thấy đối tượng NDT là sinh viên có thể chủ động sử dụng TVCC 

trong quỹ thời gian ban ngày không phải đến giảng đường học tập. Tuy nhiên nhóm 

học sinh phổ thông và người đi làm thường chỉ sử dụng TVCC vào buổi chiều tối và 

những ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ. Đây cũng là những khoảng thời gian các TVCC 

cần tăng cường phục vụ cho các nhóm NDT này.  

Điều đó cho thấy mặc dù cùng trong diện TVCC cấp thành phố trực thuộc trung 

ương nhưng mỗi TVCC lại có cách bố trí thời gian phục vụ NDT khác nhau. Do vậy, 

để có thể thống nhất trong công tác phục vụ NDT vào thời gian các ngày trong tuần, 

các TVCC cần có những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra cơ chế, chính sách hỗ 
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trợ cán bộ TVCC nhằm xây dựng được thời gian biểu phục vụ NDT tại TVCC của 

mình một cách đầy đủ và nhiều nhất có thể. 

Đồng thời các TVCC nên có kế hoạch tuyển cộng tác viên là những người cán 

bộ, viên chức đã nghỉ hưu và có tâm huyết với thư viện, yêu quý sách báo hoặc tình 

nguyện viên chính là những NDT thân thiết đã gắn bó, là bạn đọc của TVCC lâu năm. 

Đó chính là những người có thể hỗ trợ cho TVCC trong công tác trực các phòng phục 

vụ NDT, hay còn gọi là tự phục vụ. 

- Rút ngắn thời gian tìm kiếm và cung cấp tài liệu: Việc rút ngắn thời gian tìm 

kiếm tài liệu cùng với kết quả tìm kiếm chính xác sẽ hỗ trợ cho NDT giảm thiểu thời 

gian tiếp cận với thông tin mình cần. Đây chính là những chi phí về thời gian được 

tính vào yếu tố giá mà NDT cần nhận được từ TVCC. 

Mong muốn thực sự của NDT trong việc tìm kiếm và hỗ trợ tìm kiếm thông tin 

cũng như việc tư vấn phục vụ tốt để NDT có được những thông tin hữu ích, chính xác 

và được phục vụ nhanh chóng là điều mà các TVCC cần nghiên cứu và thay đổi trong 

thời gian tới. Một số NDT cho biết những thông tin thu thập được trong quá trình sử 

dụng TVCC đạt được giá trị cao so với yêu cầu họ đặt ra. Những thông tin này được 

cung cấp nhanh, độ chính xác của thông tin là đáng tin cậy so với những nguồn cung 

cấp thông tin khác. 

- Phí sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng: Hiện tại, qua khảo sát mới có Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hoạt động cấp thẻ với mức phí 

gấp nhiều lần so với mức phí cấp thẻ thông thường ở các TVCC cùng cấp Việt Nam.  

Theo quy chế đã dẫn về nguồn thu sự nghiệp đối với TVCC cấp tỉnh, thành phố, 

TVCC được thu từ các hoạt động cung ứng dịch vụ thư viện - thông tin [50, tr.126]. 

Mặt khác, lệ phí có thể đem lại cho thư viện khả năng cung cấp các dịch vụ giá trị gia 

tăng trên cơ sở thu hồi chi phí [74, tr.85]. Vận dụng linh hoạt quy chế nguồn thu từ văn 

bản đã được áp dụng, kết hợp khả năng triển khai đầu tư trang thiết bị, công nghệ cao, 

công sức cho sản phẩm đặc biệt của TVCC, Thư viện TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức 

thành công việc cung ứng loại hình dịch vụ cao cấp này. 
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Kết quả khảo sát cho thầy nhu cầu của NDT mong muốn được sử dụng sản phẩm 

chất lượng cao là khá lớn. Tại biểu đồ 2.2, tỉ lệ 72% số NDT trả lời sẵn sàng trả thêm 

kinh phí cho các sản phẩm chất lượng cao cho thấy các TVCC có cơ sở để tham khảo 

và thực hiện đề án thành lập các hoạt động dịch vụ có thu tương tự như Thư viện Khoa 

học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thành công. 

3.1.3. Mở rộng kênh phân phối 

Phân phối trực tiếp 

Thực tế cho thấy hình thức phân phối trực tiếp tại TVCC hiện nay vẫn phát huy 

được thế mạnh. TVCC được xây dựng ở trung tâm của các thành phố có lợi thế về địa 

điểm đối với việc mọi đối tượng NDT khi di chuyển đến sử dụng.  

Với lợi thế của việc phân phối trực tiếp, NDT có thể trực tiếp tương tác với cán 

bộ TVCC và cảm nhận về sản phẩm của TVCC khi trực tiếp được tiếp nhận tại chỗ. 

Xét về góc độ tâm lý, NDT sẽ cảm thấy yên tâm hơn với giá trị sản phẩm thông tin 

được cung cấp. Tuy nhiên, bên cạnh ưu thế về địa điểm đã hỗ trợ cho hình thức phân 

phối trực tiếp, một bộ phận NDT vẫn chưa đánh giá cao sự thuận tiện của địa điểm. 

Điều này có thể hiểu những nhóm NDT ở xa TVCC, hoặc thời gian mở cửa thư viện 

chưa phù hợp với thời gian biểu cá nhân. Do vậy đối với hình thức phân phối trực tiếp 

này, một số TVCC nên nghiên cứu mở rộng thêm thời gian phục vụ của mình nhằm 

đáp ứng thêm nhu cầu được phục vụ trực tiếp tại TVCC. Đồng thời chia khu phục vụ 

hợp lý cho các đối tượng NDT của mình. Đối tượng NDT thiếu nhi nên được phục vụ 

ở những địa điểm dễ quan sát, tránh bố trí ở khu tầng cao. Phòng đọc báo, tạp chí được 

NDT lớn tuổi sử dụng nhiều cũng cần được bố trí ở nơi yên tĩnh, tầng thấp. 

Đồng thời các TVCC cũng có thể nghiên cứu những phương án phân phối trực 

tiếp tại cộng đồng với việc kết hợp với các tổ chức chính trị xã hội tại từng khu dân cư. 

Việc phối hợp này đem lại nhiều lợi ích cho cả hai tổ chức và NDT. Thông qua các tổ 

chức như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội  Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên… 

TVCC sẽ xây dựng được hình ảnh của mình đối với quần chúng nhân dân tại địa 

phương cũng như hỗ trợ việc phân phối thông tin trực tiếp tới NDT. 
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Phân phối trực tuyến 

Qua phân tích số liệu cho thấy hình thức phân phối này chưa thực sự phát huy 

được thế mạnh tại các TVCC so với những ưu thế mà nó có thể mang lại cho TVCC 

như hiện nay. Việc giao dịch, chuyển thông tin qua mạng Internet, Website của TVCC 

chưa thực sự phát huy được thế mạnh về sự tiện lợi, tiết kiện thời gian và chi phí.  

Điều này có thể một phần do những thông tin tại Phiếu đăng ký bạn đọc của 

TVCC còn rất đơn giản. Với những thông tin trên Phiếu đăng ký bạn đọc chủ yếu là 

các thông tin cá nhân và địa chỉ cơ quan, nơi cư trú, điện thoại mà không có mục ghi 

địa chỉ email, trang website cá nhân hay các "nick name" của họ tại các trang mạng xã 

hội phổ biến hiện nay như FaceBook, Zalo, Google+... Hơn nữa, việc thiết kế website 

TVCC có thể tương tác với NDT chưa được chú trọng. Hầu hết các website của TVCC 

đều đang thể hiện nội dung thông tin một chiều. Khả năng NDT muốn tiếp cận cán bộ 

TVCC thông quan kênh phân phối trực tuyến là rất thấp. Điều này không chỉ gây khó 

khăn cho NDT thông thường mà còn chưa hỗ trợ được cho nhóm NDT khuyết tật.  

Chính vì vậy việc thu thập thông tin, dữ liệu về NDT cần có sự thay đổi cập nhật 

chi tiết hơn. Việc xây dựng thiết kế website cần tính đến khả năng tương tác giữa cán 

bộ TVCC và NDT giúp cho việc phân phối trực tuyến, cung cấp thông tin, hỗ trợ NDT 

dễ dàng được thực hiện 24/7. Đặc biệt là cung cấp thông tin qua việc sử dụng các tính 

năng của miễn phí của mạng xã hội. 

3.1.4. Nâng cao hiệu quả truyền thông 

Kết quả khảo sát cho thấy việc NDT tiếp cận TVCC qua tự tìm hiểu và bạn bè 

giới thiệu chiếm tỷ lệ cao hơn các hình thức khác với mức chênh lệch khá lớn. Mặc dù 

ý thức việc quảng cáo là rất cần thiết, cụ thể trong các báo cáo cho thấy hoạt động 

truyền thông vận động đã được kết hợp trong các sự kiện, chương trình hoạt động của 

TVCC. Tuy nhiên NDT đánh giá mức độ tiếp cận của họ với TVCC chưa cao. Do vậy 

để hoạt động quảng cáo đạt hiệu quả cao, TVCC cần tính đến việc xây dựng kế hoạch 

quảng cáo phù hợp với mục tiêu hướng tới; lựa chọn hình thức quảng cáo, nội dung 

thông điệp, tài liệu quảng cáo; đo lường tác động của quảng cáo. 
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3.1.4.1. Mục tiêu quảng cáo 

Việc xác định rõ mục tiêu hướng tới giúp TVCC xác định rõ đối tượng NDT 

trọng tâm của hoạt động quảng cáo và sản phẩm cần giới thiệu, thuyết phục NDT tiếp 

cận và sử dụng.  

NDT của TVCC rất đang dạng với các độ tuổi khác nhau và nhu cầu sử dụng 

TVCC, nhu cầu sử dụng sản phẩm TVCC cũng có những khác biệt nhất định. Chính vì 

vậy các TVCC không thể triển khai các hoạt động truyền thông, quảng cáo kết hợp cho 

mọi đối tượng NDT của mình cũng như giới thiệu cụ thể sản phẩm đến với mọi đối 

tượng. Việc làm ấy có thể dẫn đến tình trạng nhóm NDT cần tiếp cận thì không tiếp 

cận được thông tin, sản phẩm không hướng đến được nhóm đối tượng mục tiêu. 

Tác giả Robin Osborne cũng là cán bộ thư viện đã thừa nhận trong cuốn "Tiếp 

cận cộng đồng thanh thiếu niên ở mọi nơi : các chiến lược marketing thông minh cho 

thư viện của bạn" chúng ta (các thư viện) chưa đạt được mục tiêu đề ra. Tác giả cho 

nhấn mạnh rằng việc xác định sự cần thiết phải chuyển trọng tâm phát triển dịch vụ 

đặc biệt dành cho nhóm NDT cụ thể [97, tr.xi-xii]. Chính vì vậy, để đạt được hiệu quả 

cao, các TVCC cần tính đến việc xác định mục tiêu cụ thể trong mỗi chương trình, kế 

hoạch truyền thông đề xây dụng phương án tiếp cận trực tiếp cộng đồng, hướng tới 

nhóm NDT mục tiêu của mình. 

3.1.4.2. Hình thức quảng cáo 

Lựa chọn hình thức quảng cáo sẽ giúp TVCC chuyển tải thông tin đến đúng NDT 

mà mình quan tâm. Các hình thức và nội dung tài liệu chuyển tải thông tin, quảng cáo 

đến NDT được các TVCC sử dụng khá đa dạng và phong phú. Các thư viện đã từng 

lựa chọn hình thức quảng cáo qua phương tiện như truyền hình, radio, các phuơng tiện 

in ấn như báo chí, tạp chí, quảng cáo ngoài trời như bảng tin, băng rôn, quảng cáo trên 

internet… mỗi phương tiện đều có những ưu điểm và hạn chế riêng khi thể hiện các 

thông điệp. Do vậy, khi lập kế hoạch về phương tiện quảng cáo, cán bộ TVCC cần 

xem xét những yếu tố như mục tiêu quảng cáo, ngân sách dành cho quảng cáo, đặc 

điểm NDT mục tiêu dự kiến hướng tới, phạm vi và mức độ của chương trình, chi phí 

quảng cáo trên mỗi loại hình/phương tiện…  
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Việc thiết kế tờ rơi, tờ gấp chủ yếu nhằm mục đích giới thiệu về thư viện hoặc 

các sản phẩm dịch vụ mà thư viện cung cấp. Do vậy, các thông tin, hình ảnh cần được 

thiết kế cô đọng, dễ nhớ cùng những hình ảnh bắt mắt, có tính nghệ thuật, gây ấn 

tượng với NDT.  

Xây dựng các clips hoặc những phần trình bày powerpoint đòi hỏi người cán bộ 

TVCC có kỹ năng tin học thành thạo, có óc sáng tạo và biên tập nội dung theo trật tự 

logic. Tuy loại hình truyền thông nay đòi hỏi nhiều công sức nhưng bùi lại kết quả đạt 

được thường rất ấn tượng, ghi lại trong trí não NDT mục tiêu được lâu bền những 

thông điệp, hình ảnh cần chuyển tải.  

Loại hình truyền thông qua sách đối với các TVCC là khá tốn kém, phạm vi phổ 

biến hẹp, tuy nhiên khi được biên tập nghiêm túc, giá trị sử dụng của loại hình này là 

khá lâu bền và tạo dựng được sự tin tưởng lớn.  

Loại hình truyền thông qua intertnet là dạng thức mà các TVCC cần phát huy tối 

đa những tính năng, sức lan toả mạnh mẽ của nó. Đó chính là mạng xã hội. Tại Việt 

Nam hiện nay các mạng xã hội đang được sử dụng phổ biến như: FaceBook, Flick'r, 

YouTube, LinkedIn, MySpace, Google Plus,… 

Ngoài ra các TVCC hoặc cá nhân cán bộ TVCC có thể tạo lập các trang blog cá 

nhân miễn phí được cộng đồng NDT hay dùng. Các dạng blog này khá đơn giản để 

thiết kế và chia sẻ với cộng đồng NDT có trong danh sách những thông điệp, tin nhắn 

hay những thông báo… hơn nữa loại hình truyền thông nay còn hỗ trợ tương tác qua 

lại giữa cán bộ TVCC và NDT, tạo sự gắn kết, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời. 

Sau khi việc sử dụng email trở nên phổ biến, loại hình gửi thư truyền thống đã 

dần dần giảm đi. Với ưu điểm nhanh, miễn phí, có thể gửi kèm được nhiều định dạng 

file dữ liệu, loại hình email đã hỗ trợ tích cực cán bộ TVCC trong hoạt động truyền 

thông, giao dịch với NDT. 

Một loại hình truyền thông khác mà thời gian gần đây ít được sử dụng trong các 

thư viện đó là việc sử dụng áp phích, các câu khẩu hiệu… qua trao đổi với các đồng 

nghiệp đến từ một nước vài quốc gia trong khu vực cho thấy cán bộ thư viện nước bạn 
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rất chủ động trong việc bố trí các bản áp phích trong khuôn viên thư viện, họ treo, dán 

ở những nơi thoáng, rộng và dễ quan sát. Các hình vẽ, câu chữ thường đơn giản nhưng 

gây ấn tượng mạnh đối với NDT. Ưu điểm của loại hình này là chi phí thấp, thời gian 

triển khai nhanh. 

Hình thức khuyến mại và quà tặng hiếm khi được áp dụng ở các TVCC Việt 

Nam vì chi phí cao. Một số trường hợp khi có các đơn vị tài trợ, hỗ trợ TVCC bằng 

việc cho phép truy cập các nguồn tin miễn phí trong khoảng thời gian nhất định. Đây 

cũng là cơ hội để các TVCC tiếp cận, giới thiệu với NDT, tạo ấn tượng và thiện cảm 

với họ qua những sản phẩm và thông tin thực sự hữu ích. 

Quan hệ công chúng (public relations: PR) là những nỗ lực được đặt kế hoạch, 

duy trì để hình thành, củng cố sự thiện chí, hiểu biết lẫn nhau giữa một tổ chức và 

công chúng của nó (Viện PR của Anh - IPR). Người cán bộ thư viện khi đảm nhận 

công việc này cần hiểu rõ vai trò của mình đó là quảng bá sự hiểu biết về thư viện và 

các hoạt động của thư viện, kể cả các sản phẩm của thư viện đối với cán bộ tại thư 

viện lẫn bạn đọc và công chúng. Khi đó người cán bộ thư viện cần trang bị cho mình 

những khả năng linh hoạt nhằm tạo dựng mối quan hệ tốt, hài hòa trong đội ngũ cán bộ 

làm việc tại thư viện. Có được như vậy mới xây dựng được nội bộ đoàn kết cùng phát 

triển bền vững. Họ cần tạo ra những cảm nhận về trách nhiệm trong mỗi cán bộ thư 

viện với xã hội và cộng đồng thông qua các hoạt động cụ thể như công đoàn, đoàn 

thanh niên, từ thiện, gây quỹ… 

Đối với bạn đọc và công chúng, người cán bộ thư viện làm công tác quan hệ 

công chúng ngoài việc tạo sự thân thiện, hiểu biết chia sẻ cùng các hoạt động của thư 

viện, họ còn là cầu nối khắc phục những nhiểu nhầm, định kiến, sự đơn điệu nhàm 

chán của bạn đọc và công chúng đối thư viện. Đồng thời đưa ra những thông điệp rõ 

ràng nhằm nhanh chóng thay đổi tình thế bất lợi đối với thư viện. 

Tổ chức toạ đàm, hội nghị bạn đọc với những chủ để nóng hổi của xã hội sẽ giúp 

TVCC có được uy tín trong đông đảo NDT. Tại diễn đàn này, TVCC cần chọn thời 

điểm phù hợp, mời các diễn giả, người thuyết trình có uy tín trong xã hội sẽ thu hút 

được đông đảo NDT quan tâm tham dự. 
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Việc kết hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành đoàn thể trong 

khu vực trụ sở TVCC sẽ đem lại những lợi ích nhất định cho TVCC. Việc phối kết hợp 

này sẽ làm tôn thêm giá trị và tầm ảnh hưởng của các tổ chức. Đồng thời gây được sự 

quan tâm chú ý của NDT trong khu vực. Qua đó TVCC có thể có thêm những thành 

viên tiềm năng và cũng là cơ hội để TVCC nắm bắt nhu cầu thực tế của NDT để cải 

thiện quá trình phục vụ của mình. 

Nội dung, hình thức thiết kế trình bày cũng cần được tính đến nội dung thông 

điệp đơn giản, ngắn gọn, dễ nhớ và tạo ấn tượng với từng nhóm đối tượng NDT. Khi 

một thông điệp được gửi đi, người cán bộ TVCC cần kiểm soát 3 vấn đề là nội dung 

thông điệp, cấu trúc thông điệp và hình thức của thông điệp. Nội dung của thông điệp 

cần ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu. Cấu trúc của thông điệp phải logic và hình thức phải 

ưa nhìn và cuốn hút. Với mỗi nhóm đối tượng, cán bộ thư viện cần sáng tạo, tạo ra các 

thông điệp ấn tượng sẽ gặt hái được thành công trong việc chinh phục NDT. 

Bên cạnh đó, các TVCC cũng cần tính đến việc ứng dụng các tiện ích của các 

mạng xã hội đang rất phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam hiện nay được đông đảo 

quần chúng nhân dân và NDT sử dụng, đó là mạng xã hội Facebook, Zalo, Google+… 

Hiện tại các trang chủ website của các TVCC đều chưa tích hợp các tiện ích mạng xã 

hội này. Việc chưa sử dụng tính năng tiện ích của mạng xã hội cho thấy các TVCC 

đang bỏ lỡ cơ hội tiếp cận những NDT của mình, điều mà hầu hết các TVCC ở các 

nước trong khu vực đã sử dụng khá phổ biến và không thể thiếu trên các website của 

mình. Ngay tại website của Hiệp hội Thư viện Quốc tế (IFLA) cũng đã ứng dụng 6 

mạng xã hội khác nhau: News feed, Facebook, Twitter, Flick'r, Vimeo, You Tube để 

hỗ trợ, liên lạc giữa người sử dụng và tổ chức. 

3.1.4.3. Đo lường tác động của quảng cáo 

Đo lường và đánh giá tác động của các hoạt động quảng cáo đối với NDT thực sự 

quan trọng. Tác động của các hình thức quảng cáo và thông điệp đến đúng đối tượng 

NDT, họ tiếp nhận như thế nào và có ảnh hưởng gì đến thói quen, tập quán sử dụng 

thông tin. Với kết quả đo lường ấy, TVCC thu được những thông tin phản hồi thể điều 

chỉnh giá trị của sản phẩm và phát huy, điều chỉnh kế hoạch quảng cáo trong tương lai. 



138 
 

Mặc dù các hình thức quảng cáo cũng như tài liệu quảng cáo được các TVCC 

linh hoạt sử dụng khá đa dạng và triển khai trong nhiều hoạt động của mình, tuy nhiên 

cho thấy kết quả của các hoạt động đó chưa thực sự hiệu quả. Nguyên nhân có thể do 

việc đo lường, đánh giá tác động của hoạt động quảng cáo chưa được triển khai. Tiếp 

nhận thông tin phản hồi là công đoạn hết sức quan trọng đánh giá kết quả của việc 

cung cấp thông tin có đạt được kết quả như mong hay không. Từ việc thời gian NDT 

nhận được thông điệp đến phản ứng của NDT khi họ tiếp nhận giá trị từ thông điệp 

chuyển tải đến. Qua đó, người cán bộ thư viện xâu chuỗi và đánh giá được toàn bộ quá 

trình xây dựng kế hoạch truyền thông marketing của mình. 

3.1.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Đối với cán bộ TVCC, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý nhất thiết cần tham gia 

khoá tập huấn, đào tạo marketing ngắn hạn. Vì đối với hoạt động marketing TVCC 

nếu ban giám đốc, nhân viên TVCC không hiểu rõ về marketing thì sẽ điều hành, triển 

khai công việc marketing đi không đúng hướng hoặc không hiệu quả. Với nhận thức 

đúng đắn về hoạt động marketing, người lãnh đạo TVCC mới đưa ra những quyết định 

chính xác nhất. Đồng thời họ cũng nên tham khảo thực tế những tổ chức đã áp dụng 

marketing thành công để từ đó vận dụng vào tổ chức của mình. 

Quan phỏng vấn cán bộ lãnh đạo TVCC cho thấy phần lớn họ đều cho rằng trong 

tương lai sẽ có kế hoạch đào tạo kiến thức về hoạt động marketing cho cán bộ TVCC. 

Hiện nay các trung tâm đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hoạt động marketing tại các thành 

phố lớn được giới thiệu khá nhiều chương trình đào tạo marketing, marketing online… 

và thời gian đạo tạo với lệ phí đăng ký phù hợp cho cán bộ TVCC đăng ký tham gia. 

Ngoài ra để có thể tư vấn tốt tại các quầy/bàn thông tin dịch vụ tham khảo, cán 

bộ TVCC cũng cần được trang bị, bổ sung kiến thức về tâm lý học và các kỹ năng bổ 

trợ. Việc trang bị, hoàn thiện các kỹ năng giúp cán bộ TVCC tạo hình ảnh mới về thư 

viện với NDT như: Tạo sự tín nhiệm, nâng cao năng lực, tạo dựng niềm tin, thái độ 

nhã nhặn, nhiệt tình, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm. 

Đối với đội ngũ cán bộ thư viện, nhóm cán bộ làm công tác phục vụ NDT và công tác 
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bổ sung nguồn lực thông tin luôn cần có các hoạt động tiếp xúc và tìm hiểu NCT của 

NDT. Từ đó điều chỉnh cách thức phục vụ và bổ sung tài liệu đúng nội dung NCT của 

NDT. Hơn nữa, TVCC cũng cần lưu ý đến hình thức, đồng phục của cán bộ TVCC 

trực tiếp phục vụ NDT. 

Ngoài ra các TVCC cũng cần định kỳ tổ chức các lớp/buổi đào tạo, trang bị kiến 

thức, kỹ năng tìm tin cho NDT. Đó cũng là một hình thức chăm sóc khách hàng và dễ 

tạo được sự tin tưởng, thiện cảm từ NDT. 

3.1.6. Hoàn thiện quy trình 

Đối với các TVCC, trước tiên cần phải đảm bảo chất lượng sản phẩm cung cấp 

phải đồng nhất, đồng thời tiêu chuẩn dịch vụ cũng cần thực hiện theo quy trình đồng 

bộ ở tất cả các địa điểm, kênh phân phối thuộc thương hiệu doanh nghiệp. Thực hiện 

tốt quy trình này sẽ giảm thiểu được các sai sót, phối hợp hiệu quả cung ứng sẽ thu về 

phản ứng tốt từ phía khách hàng. Chính vì vậy việc thiết lập và tổ chức xây dựng quy 

trình quản lý chất lượng theo ISO sẽ đem lại hiệu quả cao khi áp dụng vào lĩnh vực thư 

viện. Để tổ chức thành công quy trình quản lý chất lượng, các TVCC cần: 

- Tìm hiểu tiêu chuẩn và xác định phạm vi áp dụng trong tổ chức của mình. Bước 

đầu tiên khi bắt tay vào việc xây dựng và áp dụng hệ thống theo tiêu chuẩn ISO là phải 

thấy được ý nghĩa trong việc duy trì và phát triển tổ chức. Ban lãnh đạo thư viện cần 

định hướng cho các hoạt động của hệ thống, xác định mục tiêu và phạm vi áp dụng để 

hỗ trợ cho các hoạt động quản lý của mình đem lại lợi ích thiết thực cho thư viện. 

- Lập ban chỉ đạo thực hiện dự án/đề án ISO. Ban chỉ đạo ISO tại thư viện, bao 

gồm đại diện lãnh đạo và đại diện cán bộ thư viện của các bộ phận nằm trong phạm vi 

áp dụng ISO. 

- Triển khai các hoạt động đánh giá thực trạng của thư viện và so sánh với tiêu 

chuẩn. Đối chiếu với các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO, từ đó xác định xem yêu cầu 

nào không áp dụng, những hoạt động nào thư viện đã có, mức độ đáp ứng đến đâu. 

Các hoạt động nào chưa có để bàn bạc, đề xuất và xây dựng kế hoạch chi tiết để thực 

hiện. Sau khi đánh giá thực trạng, TVCC có thể xác định được những gì cần thay đổi 

và bổ sung để hệ thống chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn. 
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- Nhóm cán bộ triển khai sẽ thiết kế và lập văn bản hệ thống chất lượng theo ISO. 

Thực hiện những thay đổi hoặc bổ sung đã xác định trong đánh giá thực trạng để hệ 

thống chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO.  

- Áp dụng hệ thống theo ISO; Đánh giá nội bộ và chuẩn bị cho đánh giá chứng 

nhận; Tiến hành đánh giá chứng nhận; Duy trì hệ thống sau khi chứng nhận.  

Việc xây dựng hệ thống ISO là do chính cán bộ thư viện xây dựng nên, do vậy 

trong quá trình vận hành nếu có những bất cập hạn chế trong quy trình nào, người cán 

bộ thư viện cần có báo cáo điều chỉnh quy trình nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống 

tiêu chuẩn đáp ứng công việc ngày một hiệu quả hơn. 

3.1.7. Nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật 

Để các TVCC có điều kiện hoạt động tốt thì việc đầu tiên cần tính đến là các 

nguồn tài chính cho thư viện hoạt động. Hiện nay cơ sở vật chất, trụ sở của các TVCC 

được đầu tư tương đối tốt. Để có được những trang thiết bị tốt phục vụ NDT, các thư 

viện cần tranh thủ sự quan tâm của các ban ngành và lãnh đạo tỉnh, thành phố đề xuất 

xin kinh phí đầu tư cho trang thiết bị hiện đại phục vụ NDT. Từ đó tạo ra các sản phẩm 

mới thu hút đông đảo NDT quan tâm sử dụng.  

Các trang thiết bị sử dụng trong TVCC thường là các thiết bị công nghệ cao do 

nước ngoài sản xuất. Những trang thiết bị này thường có niên hạn sử dụng. Chính vì 

vậy, cán bộ phòng hành chính của các TVCC cần có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ và 

có kế hoạch báo cáo lên cấp trên khi trang thiết bị sắp hết thời gian sử dụng, khấu hao. 

Yếu tố môi trường mà TVCC cần quan tâm đó là tiếng ồn. Các TVCC tại Việt 

Nam thường không sử dụng thảm nên việc di chuyển của NDT trong các phòng đọc dễ 

gây ra tiếng ồn. Độ ẩm và độ thoáng khí trong các phòng phục vụ của TVCC và hệ 

thống kho là vẫn đề cần được xem xét bố trí điều hoà không khí và hút bụi bẩn. 

Để tạo văn hoá công sở và nét văn hoá trong marketing TVCC, Ban lãnh đạo và 

cán bộ TVCC cũng cần tính đến việc sử dụng đồng phục trong giờ hành chính và thẻ 

tên cán bộ. Có được vậy hình ảnh cán bộ TVCC trở nên duyên dáng, chuyên nghiệp 

hơn trong mắt NDT.  



141 
 

Tóm lại các điều kiện về tài chính tác động không nhỏ đến các hoạt động của 

TVCC. Tuy nhiên tuỳ tình hình thực tế mà cán bộ TVCC cần linh hoạt trong công tác 

của mình để công việc đạt hiệu quả cao nhất. 

3.2. Đảm bảo các điều kiện cho việc hoàn thiện hoạt động marketing theo 

mô hình 7Ps 

Qua quá trình nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực trạng hoạt động marketing của 

các TVCC tại Việt Nam, tác giả đã phát hiện ra một số những thuận lợi và khó khăn 

cũng như các ưu điểm và những tồn tại trong hoạt động marketing TVCC. Từ đó đề 

xuất các giải pháp nhằm xây dựng mô hình marketing TVCC tại Việt Nam. 

3.2.1. Thành lập bộ phận chịu trách nhiệm hoạt động marketing  

Cũng giống như các tổ chức hoạt động sản xuất và kinh doanh, TVCC Việt Nam 

rất cần thiết có một đơn vị phòng/ban marketing trực thuộc ban giám đốc của TVCC. 

Ban này sẽ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động marketing. 

Việc làm này thực sự quan trọng khi TVCC ngày nay luôn phải đối mặt với các đối thủ 

cạnh tranh NDT. Bộ phận này sẽ tham mưu cho ban giám đốc TVCC trong các kế 

hoạch, chiến lược marketing ngắn và dài hạn cho TVCC và thậm chí là cho từng sản 

phẩm cụ thể. Bộ phận marketing cũng là đầu mối kết nối với các đơn vị phòng/ban 

khác trong TVCC thiết lập các nhóm công tác phối hợp triển khai các hoạt động 

marketing thực sự hiệu quả, đầy đủ thành phần. Đặc biệt là việc lập kế hoạch cho hoạt 

động marketing, gắn marketing với chiến lược phát triển chung của TVCC. Đồng thời 

nâng cao nhận thức cho cán bộ TVCC về việc ứng dụng hoạt động marketing mà cụ 

thể là hoạt động marketing 7Ps.  

3.2.1.1. Chức năng của bộ phận chịu trách nhiệm hoạt động marketing  

- Lập kế hoạch hoạt động marketing căn cứ vào sứ mệnh và tầm nhìn của tổ 

chức.Trong kế hoạch cần vạch rõ: mục tiêu, cách thức, nguồn lực và thời gian để thực 

hiện mục tiêu. 

-Tổ chức thực hiện hoạt động marketing. 

-Chỉ đạo/điều hành hoạt động marketing. 

-Kiểm tra và đánh giá hoạt động marketing. 



142 
 

3.2.1.2. Nhiệm vụ của bộ phận chịu trách nhiệm hoạt động marketing 

- Phân tích và đánh giá các yếu tố bên trong với những điểm mạnh, hạn chế, cơ 

hội và thách thức đối với TVCC (SWOT). 

- Phân tích và đánh giá các yếu tố bên ngoài có khả năng là cơ hội hoặc thách 

thức đối với TVCC (PEST). 

- Tập hợp các dữ liệu về thị trường, đề xuất chiến lược marketing sản phẩm 

TVCC, chiến lược phát triển thị trường với các kế hoạch cụ thể, chiến lược giá cả, 

chiến lược phân phối, chiến lược truyền thông… 

- Xây dựng mối quan hệ tốt với các tổ chức truyền thông. 

- Xây dựng văn hoá marketing trong TVCC. 

3.2.1.3. Cơ cấu tổ chức 

Đối với các TVCC hiện nay, tuỳ thuộc vào số lượng nhân sự, phạm vi hoạt động, 

mục tiêu của TVCC cũng như cơ sở vật chất, kỹ thuật… mà đưa ra số lượng cán bộ 

hoạt động tại phòng/ban marketing. Tuy nhiên xét đề nội dung và mức độ công việc 

cần xử lý, triển khai, TVCC cần có những tiêu chí nhất định để chia cơ cấu hoạt động 

của bộ phận và tuyển dụng/điều động nhân sự phù hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Mô hình cơ cấu tổ chức có phòng/ban marketing trong thư viện công cộng  
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HỘI ĐỒNG 
KHOA HỌC 



143 
 

Trường hợp chưa có điều kiện thành lập phòng marketing, các TVCC có thể 

thành lập các ban marketing với nhân sự được lấy ra từ cán bộ các phòng, ban chức 

năng của TVCC như: phòng bổ sung, phục vụ bạn đọc, công nghệ thông tin, hoạt động 

nghiệp vụ và phòng trào cơ sở, hội đồng khoa học… Đây cũng là những đầu mối quan 

trọng để giúp ban marketing triển khai các hoạt động được thuận lợi.  

3.2.2. Đào tạo cán bộ thư viện công cộng hoạt động marketing  

Trong xã hội hiện đại, những lao động có chuyên môn sâu là một trong số nhân 

tố quyết định sự thành công hay thất bại trong quá trình cạnh tranh việc làm. Chính vì 

vậy, quá trình đào tạo, tự đào tạo luôn được quan tâm, đặc biệt là việc cán bộ TVCC 

được trang bị kiến thức về marketing. 

Kết quả khảo sát cho thấy, một bộ phận cán bộ TVCC chưa nắm rõ các khái niệm 

cơ bản của marketing. Điều này càng trở nên nghiêm trọng khi cán bộ lãnh đạo thư 

viện và cán bộ lãnh đạo cấp phòng có những nhầm lẫn, hiểu không đầy đủ về 

marketing.  

TVCC cần có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về marketing cho cán bộ của mình 

thông qua các lớp tập huấn ngắn hạn. Tổ chức các buổi thuyết trình, nói chuyện 

chuyên đề về marketing, trong đó mời diễn giả là các chuyên gia marketing tại các 

trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp trong khu vực. 

Ngoài ra cán bộ TVCC cũng cần tự đào tạo và trang bị thêm các kỹ năng: Kỹ 

năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng lắng nghe; Kỹ năng đặt câu hỏi; Kỹ 

năng phản hồi; Kỹ năng nắm bắt tâm lý NDT. 

3.2.3. Đầu tư kinh phí cho hoạt động marketing 

Hiện tại các TVCC tại Việt Nam chưa thành lập phòng/ban marketing. Các hoạt 

động marketing phần lớn mang tính tự phát, không có kế hoạch và không thường 

xuyên. Do vậy việc tính kinh phí cho hoạt động marketing thường rất khó xác định.  

Để xác định mức đầu tư kinh phí cho hoạt động marketing, trước hết cần rà soát 

và căn cứ vào các hoạt động triển khai theo kế hoạch marketing dự kiến: 

- Kinh phí chi trả cho việc khảo sát thông tin nhân khẩu tại địa bàn TVCC; 
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- Kinh phí chi trả cho quá trình nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh; 

- Kinh phí chi trả cho khảo sát NCT của NDT; 

- Kinh phí chi trả cho các hoạt động truyền thông marketing; 

- Kinh phí chi trả cho hoạt động đào tạo và tự đào tạo marketing; 

- Kinh phí chi trả cho các trang thiết bị, thiết bị công nghệ hỗ trợ marketing; 

Hiện nay nguồn kinh phí chính của TVCC phục thuộc vào các khoản đầu tư của 

Nhà nước và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Các thu từ các loại hình dịch vụ 

không nhiều do vậy việc chủ động hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động xây dựng kế 

hoạch marketing là rất khó khăn và hạn chế. 

3.2.4. Hợp tác trong và ngoài nước về hoạt động marketing 

Hiện nay có nhiều cá nhân, tổ chức có những ảnh hưởng tích cực trong xã hội, 

được nhiều đối tượng NDT biết đến và yêu quý, tin tưởng. Đây cũng chính là những 

đối tác tiềm năng mà các TVCC có thể phối hợp, hợp tác trong nhiều hoạt động nhằm 

gây ảnh hưởng tốt đến đông đảo NDT của TVCC, đặc biệt trong hoạt động truyền 

thông, vận động NDT tiếp cận, làm quen và sử dụng TVCC.  

Với các đối tác nước ngoài, có thể tiếp cận TVCC tại những nước đã ứng dụng 

hoạt động marketing để cùng hợp tác, trao đổi về việc lập kế hoạch marketing cho 

TVCC, phương pháp và cách thức triển khai hoạt động nghiên cứu NCT của NDT. 

Với việc hợp tác này, các TVCC sẽ lựa chọn được cách thức tiếp cận và triển khai hoạt 

động marketing phù hợp với tình hình thực tế của TVCC và phù hợp với nhóm NDT 

tại địa phương. Đồng thời có thêm được những kinh nghiệm và kiến thức về 

marketing, hạn chế được những rủi ro trong việc đầu tư tài chính, thời gian và công 

sức của cán bộ TVCC đối với hoạt động marketing. 

3.3. Tăng cường công tác nghiên cứu nhu cầu tin và đào tạo người dùng tin 

Hoạt động nghiên cứu nhu cầu tin cũng được các TVCC triển khai định kỳ. Đây 

cũng chính là những số liệu hỗ trợ cho cán bộ TVCC nẵm bắt được nhu cầu của NDT 

để bổ sung cho nguồn lực thông tin của thư viện nhằm đáp ứng NCT đa dạng của NDT 
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tại TVCC. Tuy nhiên để hỗ trợ tích cực cho công tác tìm kiếm, rút ngắn thời gian NDT 

có thể tiếp cận tài liệu, các TVCC cần đa dạng hoá hình thức thu thập thông tin về nhu 

cầu của NDT. Ngoài việc phát phiếu điều tra định kỳ, các TVCC có thể tận dụng sự 

linh hoạt của yếu tố CNTT bằng việc đặt hộp tiếp thu ý kiến, khảo sát nhu cầu NDT 

trên website của mình. Đến nay mới chỉ có duy nhất Thư viện Khoa học Tổng hợp 

Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt Thăm dò ý kiến của NDT trên website của mình. Tuy 

nhiên nội dung của "Phiếu khảo sát ý kiến bạn đọc" tại website của Thư viện Khoa học 

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ dừng lại ở việc khảo sát thông tin về nghề 

nghiệp, tần xuất đến thư viện, phòng phục vụ thường sử dụng và loại hình tài liệu nào 

được NDT quan tâm sử dụng. Điều cần hơn cả đó chính là nội dung thông tin, NCT 

thực sự của NDT lại chưa được triển khai khảo sát và đánh giá mức độ đáp ứng của 

nguồn lực thông tin tại thư viện đối với NDT. Hiện nay, công cụ khảo sát được Google 

cung cấp miễn phí cho mỗi tài khoản Gmail, đó là công cụ Google Forms. Chính điều 

này tạo cơ hội cho các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động khảo sát, điều tra một 

cách thuận tiện, đơn giản mang lại hiệu quả cao, đặc biệt tiết kiệm chi phí và thời gian.  

Đào tạo kỹ năng tìm kiếm thông tin cho cán bộ TVCC và NDT; trang bị kiến 

thức thông tin bao gồm khả năng nhận dạng nhu cầu thông tin, định vị, đánh giá và sử 

dụng thông tin mình cần một cách hiệu quả [16, tr.14], khai thác tốt tài nguyên TVCC 

là điều cán bộ TVCC cần thiết phải được trang bị và đào tạo NDT. Để làm được việc 

này, cán bộ TVCC cần tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ thông tin thư 

viện để cập nhật kỹ năng về kiến thức thông tin. Mời các chuyên gia nói chuyện 

chuyên đề về kỹ năng tìm kiếm thông tin đến tập huấn cho cán bộ TVCC từ đó triển 

khai các hoạt động định kỳ tập huấn, đào tạo cho NDT của TVCC. 

Tổ chức những buổi nói chuyện chuyên đề, lựa chọn các chủ đề mang tính thời 

sự, hoặc những chủ đề mang tính định hướng của TVCC đối với NDT. Thông qua các 

chủ để đó có thể giới thiệu nguồn lực thông tin liên quan đến chủ đề trao đổi đối với 

NDT của TVCC. Hoạt động này cũng giúp NDT nắm bắt được sâu hơn những giá trị 

về nguồn lực thông tin hiện TVCC đang sở hữu. 
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Định kỳ tổ chức những cuộc thi nghiệp vụ nội bộ hằng năm nhằm giúp cán bộ 

TVCC có kỹ năng khai thác thông tin, nẵm vững nguồn lực thông tin của TVCC để có 

thể tư vấn NDT khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin của TVCC. 

3.4. Khuyến nghị các cơ quan quản lý ngành 

3.4.1. Khuyến nghị đối với tổ chức quản lý nhà nước 

UBND thành phố:  

- Tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị cho TVCC. 

- Cân đối việc điều chỉnh ngân sách tăng hợp lý so với mức tăng trưởng kinh tế 

của địa phương và cả nước. 

- Tạo điều kiện để TVCC làm đầu mối cung cấp thông tin cho các cơ quan, ban 

ngành trong địa bàn. 

- Tạo điều kiện về mọi mặt cho cán bộ TVCC tham gia học tập nâng cao trình độ. 

Vụ Thư viện:  

- Vụ Thư viện là cơ quan tham mưu, xúc tiến việc hoàn thiện dự thảo Luật Thư 

viện trình Quốc hội để đưa vào ban hành áp dụng trong hoạt động thư viện trên cả nước. Tại 

Điều 20, mục 3 của bản Dự thảo Luật Thư viện [26, tr.11] đã đưa nội dung giới thiệu tài liệu 

thư viện trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển lãm, trưng bày tài liệu tại thư viện 

hoặc ngoài thư viện. Đây chính là một nội dung quan trọng trong hoạt động marketing. 

Điều này cho thấy bản dự thảo Luật Thư viện đã nhìn nhận nội dung quảng cáo, truyền 

thông thực sự quan trọng trong việc thúc đẩy thư viện chủ động hơn trong việc  tổ chức sử 

dụng tài liệu thư viện, giới thiệu nguồn lực của thư viện tới đông đảo NDT. 

- Chú trọng đến các vấn đề về đầu tư phát triển; các vấn đề về tài chính; công tác 

thi đua khen thưởng. 

- Sửa đổi điều chỉnh văn bản quy định về xếp hạng thư viện, khuyến khích các 

thư viện tỉnh, thành phố đầu tư phát triển sự nghiệp thư viện. 

- Bổ sung và điều chỉnh các chính sách đối với cán bộ thư viện, đặc biệt là cán bộ 

thư viện làm công tác phong trào ở cơ sở. 



147 
 

- Có tham mưu đề xuất với lãnh đạo cấp trên thực hiện chính sách hỗ trợ, đầu tư 

phù hợp đối với thư viện trọng điểm. 

- Thúc đẩy văn hoá đọc trên toàn quốc. 

3.4.2. Khuyến nghị đối với các tổ chức nghề nghiệp  

Thư viện Quốc gia Việt Nam:  

- Hợp tác với các thư viện cùng khối ngành hay khu vực để nghiên cứu về chính 

sách marketing; lập kế hoạch, chiến lược marketing và đào tạo, hội thảo, tập huấn về 

marketing thư viện: Thư viện Quốc gia Việt Nam là thư viện đứng đầu hệ thống 

TVCC của cả nước. Mọi hoạt động của thư viện được xem là chuẩn mẫu cho các thư 

viện thành viên học tập. Do vậy, đứng trước sự thay đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận 

thông tin hiện nay, hệ thống TVCC rất cần Thư viện Quốc gia Việt Nam dẫn đầu trong 

việc triển khai marketing một cách có chủ đích và có kế hoạch. Từ đó các TVCC cấp 

dưới sẽ học tập để triển khai tại địa phương. 

- Chia sẻ sản phẩm với các TVCC cấp dưới: Về lý thuyết, Thư viện Quốc gia 

Việt Nam là nơi có đầy đủ các loại hình sản phẩm thư viện nhất cả nước. Chính vì vậy 

hoạt động chia sẻ nguồn lực thông tin cần được tiến hành thường xuyên hơn. Đặc biệt 

là việc chia sẻ các sản phẩm cho các TVCC cấp dưới. 

Các thư viện công cộng khác 

- Mời chuyên gia marketing đến giảng dạy, tập huấn, đào tạo ngắn hạn về 

marketing cho cán bộ TVCC. Các TVCC trong cùng khu vực có thể liên kết với nhau 

mời chuyên gia marketing đến giảng dạy nhằm cung cấp cho cán bộ TVCC kiến thức 

marketing căn bản có thể áp dụng trong lĩnh vực thư viện. 

- Nâng cao nhận thức của xã hội, chính quyền địa phương và các ngành các cấp 

về vai trò chức năng và tác dụng của thư viện: Các TVCC cần chủ động và tích cực 

hơn nữa trong việc tiếp cận cộng đồng để xây dựng hình ảnh TVCC tốt đẹp trong ý 

thức của mỗi người dân trong địa bàn. Từ đó tạo tiền đề cung ứng những sản phẩm thư 

viện cho đông đảo tầng lớp nhân dân. 
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- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, củng cố, xây dựng và nâng cao hiệu 

quả hoạt động của thư viện: Xu hướng trong tương lai gần, việc ứng dụng công nghệ 

cao trong lĩnh vực thư viện là tất yếu. Do vậy trong các đề án, kinh phí phát triển 

TVCC cần có những nội dung trang bị những thiết bị công nghệ thông tin mới vào sử 

dụng và phục vụ cán bộ thư viện và NDT. 

- TVCC trong khu vực cùng nhau chia sẻ nguồn lực thông tin, các sản phẩm: 

Nguồn lực thông tin là vô hạn, do vậy TVCC rất cần có những hoạt động chia sẻ 

nguồn lực thông tin hiện đó và tiếp nhận sự chia sẻ tương tự từ các thư viện bạn. Điều 

nay gián tiếp làm tăng nguồn lực thông tin của TVCC lên nhiều lần, và NDT sẽ được 

hưởng lợi từ các hoạt động này. 

- Phối hợp tổ chức các buổi toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghiệp vụ 

với các TVCC trong khu vực: Các TVCC cần có những buổi toạ đàm định kỳ để chia 

sẻ kinh nghiệm, giao lưu và hợp tác trên nhiều phương diện. Từ đó xây dựng hình ảnh 

và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của thư viện mình cũng như thư viện bạn. 

- Tổ chức soạn thảo quy trình quản lý chất lượng theo ISO nhằm tối ưu hoá các 

hoạt động TVCC: Quy trình ISO giúp tối ưu hoá mọi hoạt động, đồng thời tiết kiệm 

thời gian, công sức lao động, mang lại giá trị hoạt động chuyên nghiệp cho TVCC. 

Hội Thư viện Việt Nam:  

- Hội Thư viện Việt Nam với quyền hạn của mình cần tích cực hơn nữa trong 

việc đẩy mạnh tuyên truyền tới các cá nhân, tổ chức quan tâm đến hoạt động thư viện, 

huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp thư viện ngày càng phát triển. 

- Hội Thư viện Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng bồi dưỡng nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, giúp hội viên đạt tiêu chuẩn nghề 

nghiệp và duy trì hoạt động nghề nghiệp ở trình độ cao. 

- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ liên kết hoạt động giữa các loại hình 

thư viện, các mạng lưới thư viện trong cả nước nhằm phát huy thế mạnh của toàn ngành. 
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Tiểu kết 

Để triển khai hoạt động marketing trong thư viện công cộng Việt Nam, tại 

chương 3, luận án đã đề xuất lựa chọn mô hình marketing 7Ps làm giải pháp nhằm 

hoàn thiện hoạt động marketing.  

Đối với sản phẩm của TVCC hiện nay, ngoài việc nâng cao chất lượng va đa 

dạng hoá các loại sản phẩm, các TVCC cần chú trọng nâng cấp các dịch vụ thông qua 

website. Việc kết nối NDT với cán bộ TVCC thông qua website TVCC để cung cấp 

thông tin, tư vấn và phân phối thông tin thực sự hiệu quả trong tình hình hiện nay khi 

tốc độ Internet ở Việt Nam ngày càng được cải thiện. Đồng thời phát triển website 

giao diện mobile sẽ giúp các nhóm NDT có thể kết nối tới cán bộ TVCC một cách 

thuận tiện, mọi lúc và mọi nơi. Bên cạnh đó là việc chú trọng phát triển dịch vụ thông 

tin tham khảo tại các bàn/quầy thông tin. Đây có thể nói là nơi NDT có thể tiếp cận 

cán bộ TVCC một cách trực tiếp và nhanh nhất khi tới sử dụng TVCC. Qua đó, những 

nhu cầu, mong muốn của NDT có thể được tư vấn và giải đáp bởi những cán bộ TVCC 

chuyên nghiệp, tạo được ấn tượng ban đầu, góp phần xây dựng hình ảnh tốt về TVCC 

trong mỗi NDT. Đối với việc hoàn thiện vấn đề giá cả, luận án đã đề xuất hoàn thiện 

với ba nội dung đối với tình hình hiện tại đó là mở rộng khung giờ phục vụ NDT đối 

với những ngày trong tuần và các ngày lễ, Tết. Nội dung thứ hai để hoàn thiện mức giá 

đó là việc rút ngắn thời gian tìm kiếm và cung cấp tài liệu. Để thực hiện việc này, luận 

án đã đề xuất các phương án định kỳ khảo sát NCT, đào tạo kỹ năng tìm kiếm thông 

tin cho NDT, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề cũng như tổ chức các cuộc thi, 

giao lưu nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề của cán bộ TVCC. Đối 

với việc hoàn thiện kênh phân phối, luận án cho thấy một bộ phận NDT ở xa trụ sở của 

TVCC nên mong muốn khung giờ mở cửa thư viện được nới rộng giúp họ có thể sử 

dụng được thư viện thuận tiện hơn. Đặc biệt việc phát triển kênh phân phối trực tuyến 

hiện nay rất quan trọng. Hầu hết NDT đều có những tài khoản thư điện tử hay các tài 

khoản tham gia các mạng xã hội phổ biến. Do vậy việc hướng tới kênh phân phối trực 

tuyến sử dụng công nghệ website và Internet sẽ mang tính khả thi cao. Đối với việc 

hoàn thiện và nâng cao hiệu quả truyền thông, luận án đề xuất việc xác định rõ mục 
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tiêu đối với mỗi chương trình truyền thông. Do vậy việc truyền thông theo cách nào và 

hướng đến nhóm đối tượng đích nào đối với mỗi chương trình, kế hoạch truyền thông 

sẽ đem lại hiệu quả hơn khi triển khai quảng cáo dàn trải hoặc đối tượng tiếp nhận quá 

rộng. Cùng với việc xác định đối tượng truyền thông hướng tới thì hình thức quảng 

cáo cũng cần được xem xét cho phù hợp với nhóm NDT và điều kiện kinh phí của mỗi 

TVCC. Công đoạn sau triển khai quảng cáo đó là việc đo lường tác động của quảng 

cáo tới hoạt động của TVCC cũng cần được triển khai. Qua đó cán bộ TVCC có được 

những thông số như việc tăng số lượng bạn đọc mục tiêu đối với TVCC hay việc NDT 

được tiếp cận và sử dụng sản phẩm chất lượng cao…Đối với việc nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, việc đào tạo cán bộ có kiến thức về marketing được đặt lên hàng đầu. 

Ngoài ra là việc cải thiện các kỹ năng nghề, kỹ năng mềm cho cán bộ TVCC cũng cần 

được cải thiện cùng với việc định tổ chức các khóa tập huấn trang bị kiến thức, kỹ 

năng. Đối với yếu tố quy trình, việc nghiên cứu ứng dụng chuẩn ISO trong hoạt động 

sẽ giúp TVCC tối ưu hóa được các công đoạn của các quy trình theo tiêu chuẩn nghiệp 

vụ và các công đoạn hoạt động chung của thư viện. Đối với việc nâng cấp cơ sở vật 

chất của TVCC, trong tình hình hiện tại, các trang thiết bị công nghệ hiện đại thường 

có giá thành khá cao, do vậy luận án đề xuất TVCC cần tranh thủ sự ủng hộ của cấp 

trên để nhận được sự hỗ trợ về tài chính đối với việc trang bị các thiết bị này. Đồng 

thời chú trọng việc cải thiện môi trường, không gian và tạo hình ảnh TVCC với nét 

văn hóa riêng, ấn tượng. cũng là yếu tố quan trọng mang lại thành công cho hoạt động 

marketing trong TVCC. 

Một trong số nội dung để hoạt động marketing trong TVCC Việt Nam thực sự 

hiệu quả, một nội dung quan trọng cần tính đến đó là hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân 

sự, cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động marketing. Việc thành lập bộ phận chịu 

trách nhiệm về hoạt động marketing sẽ giúp TVCC xây dựng kế hoạch, thiết kế 

chương trình hành động cho hoạt động marketing hiệu quả hơn và chuyên nghiệp hơn. 

Bộ phận này sẽ làm đầu mối liên kết các đơn vị trong TVCC để thực hiện các nhiệm 

vụ trong nội dung hoạt động marketing TVCC và làm trung gian báo cáo nội dụng 

hoạt động marketing đã triển khai cũng như thực hiện các chỉ đạo từ lãnh đạo TVCC 
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liên quan đến hoạt động marketing. Cuối cùng là những khuyến nghị với các tổ chức 

lãnh đạo cấp trên và các TVCC cùng hệ thống. Với sự ủng hộ của cấp trên và sự chia 

sẻ của các tổ chức cùng hệ thống sẽ tạo động lực và sáng tạo giúp các TVCC triển khai 

một cách có chủ đích và gặt hái thành công hoạt động marketing trong thư viện công 

cộng Việt Nam. 
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KẾT LUẬN 

 

Trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, hoạt động của các tổ chức thư 

viện đang gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức. Các TVCC tại Việt Nam cũng phải 

đối diện với nhiều những thách thức của sự biến đổi đó. Đặc biệt với sự phát triển 

nhanh, mạnh của các thiết bị khoa học công nghệ và Internet, điều này làm cơ hội tiếp 

cận thông tin của mỗi người dân ngày càng trở nên thuận tiện và nhanh chóng. Chính 

vì vậy một bộ phận không nhỏ NDT chuyển hướng sang sử dụng Internet, sử dụng các 

thiết bị công nghệ cao để truy cập và sử dụng các nguồn thông tin khác ngoài thư viện. 

Tuy nhiên, nguồn lực thông tin, sản phẩm tại các thư viện có nhiều giá trị cao mà các 

thông tin trên Internet không dễ dàng có được. Do đó việc triển khai các hoạt động 

nhằm thu hút NDT sử dụng thư viện, tiếp cận và khai thác các tài nguyên thông tin 

trong thư viện là điều hết sức cần thiết. Trong số các hoạt động thu hút NDT sử dụng 

thư viện, hoạt động ứng dụng hoạt động marketing được xem là một giải pháp mà 

nhiều thư viện trên thế giới áp dụng và đã có những thành công nhất định. 

Để làm rõ các ý nghĩa của hoạt động marketing trong TVCC, luận án đã nghiên 

cứu làm rõ cũng như hệ thống hoá cơ sở lý luận về hoạt động marketing nói chung và 

hoạt động marketing khi triển khai trong các tổ chức thư viện và TVCC nói riêng. Từ 

đó làm rõ việc ứng dụng hoạt động marketing trong các TVCC Việt Nam là điều hết 

sức cần thiết, cấp bách. So sánh các nội dung hoạt động marketing được triển khai tại 

các TVCC trên thế giới, luận án đã hệ thống lại các hoạt động marketing TVCC để từ 

đó xem xét, đối chiếu và đánh giá giá thực trạng marketing theo mô hình 7Ps tại 12 

TVCC cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng như nhận diện các yếu tố ảnh 

hưởng đến hoạt động marketing trong TVCC Việt Nam. Với các kết quả khảo sát thực 

tế của các TVCC Việt Nam, luận án đã thể hiện một số hoạt động marketing nhất định 

mà các TVCC đã thực hiện một cách rời rạc, tập trung chủ yếu vào hoạt động quảng 

cáo và truyền thông vận động. Từ đó đưa ra các đề xuất giải pháp áp dụng hoạt động 
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marketing một cách chủ động hơn, có chủ đích và qoàn diện hơn cho các TVCC Việt 

Nam. Luận án cũng thể hiện thực trạng mô hình marketing 7Ps được phân tích qua các 

hoạt động của TVCC để thấy rằng khi áp dụng có chủ đích, hoạt động marketing trong 

TVCC Việt Nam sẽ có được các kết quả khả quan, đem lại giá trị cho TVCC và cho 

cộng đồng NDT.  

Những năm gần đây, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã đầu tư nhiều hơn 

cho các TVCC về cơ sở vật chất, các khoản kinh phí mua sắm trang thiết bị kỹ thuật 

cũng như quan tâm đến hoạt động của TVCC. Bên cạnh đó, các TVCC cũng có những 

thay đổi trong nhận thức khi phục vụ, đáp ứng NCT của NDT. Những thay đổi này 

nhằm mang lại những lợi ích và giá trị cốt lõi trong tiếp cận thông tin đối với đông đảo 

thành phần NDT của mình. Tuy nhiên để thực hiện việc này đạt hiệu quả cao đòi hỏi 

các TVCC cần có sự nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên 

môn, trang bị kiến thức về hoạt động marketing. Đồng thời nghiên cứu mô hình 

marketing 7Ps, áp dụng thử nghiệm đối với những chương trình ngắn hạn với kế hoạch 

marketing vừa và nhỏ. Từ đó đúc rút kinh nghiệm nhằm triển khai cho những hoạt 

động marketing có kế hoạch lớn hơn, dài hạn hơn, bám sát nội dung chiến lược phát 

triển chung của TVCC và đáp ứng được nhu cầu thực tiễn xã hội yêu cầu. 

Cuối cùng, việc phối kết hợp đồng bộ với các tổ chức tại địa phương cùng với sự 

quan tâm của các tổ chức nghề nghiệp, các cơ quan chủ quản tại địa phương và các cơ 

quan quản lý cấp Bộ, cấp Nhà nước sẽ đem lại hiệu quả tích cực, đồng bộ cho các 

TVCC Việt Nam triển khai tốt hoạt động marketing. 
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Phụ lục 1: 

    

Thư 

viện 

Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng TP.Hồ Chí Minh Cần Thơ 

Thời 

gian 

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 

Sáng x x x x x x  x x x x x x  x x x x x x   x x x  x x x x x x x x x 

Chiều x x x x x x  x x x x x x  x x x x x x   x x x  x x x x x x x x x 

Tối               x x x x x x         x x x x x   

Ngày 

lễ 

                            x x x x x   

Ngày 

Tết 

                            x x x x x   
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Thư 

viện 

Hà Giang Yên Bái Thanh Hoá Gia Lai Bình Định 

Thời 

gian 

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 

Sáng x x x x x x  x x x x x   x x x x x x  x x x x x x  x x x x x x x 

Chiều x x x x x x  x x x x x   x x x x x x  x x x x x x  x x x x  x x 

Tối                                    

Ngày 

lễ 

                                   

Ngày 

Tết 
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 Bà Rịa-Vũng tàu Cà Mau                      

Thời 

gian 

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN                      

Sáng x x x x x x  x x x x x x                       

Chiều x x x x x x  x x x x x x                       

Tối                                    

Ngày 

lễ 

                                   

Ngày 

Tết 

                                   

Thời gian phục vụ tại các thư viện công cộng (Nguồn: Website thư viện công cộng năm 2016) 

Ghi chú: 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN viết tắt của Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhậ t
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Phụ lục 2: 
PHIẾU PHỎNG VẤN 

ĐẠI DIỆN BAN LÃNH ĐẠO THƯ VIỆN CÔNG CỘNG 

HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG VIỆT NAM 

Kính thưa quý vị, hiện nay chúng tôi đang tiến hành một nghiên cứu nhận thức 

về hoạt động marketing trong thư viện công cộng nhằm đề xuất các giải pháp 

marketing phù hợp đối với thư viện công cộng Việt Nam. Để có được thông tin cho 

công trình nghiên cứu, chúng tôi rất mong quý vị cùng trả lời và trao đổi về những nội 

dung sau. 

1. TVCC nơi Ông / Bà đang quản lý có phòng / ban marketing hay không? 

2. Theo Ông / Bà, thư viện công cộng có cần thiết triển khai hoạt động marketing hay không? 

3. Thư viện của Ông / Bà đã triển khai hoạt động marketing chưa, ở mức nào?  

4. Thư viện của Ông / Bà có lập kế hoạch, chiến lược marketing không? 

5. Thư viện của Ông / Bà có chủ động dành kinh phí cho hoạt động marketing không? 

6. Thư viện của Ông / Bà có kế hoạch đào tạo cho nhân viên thư viện công cộng kiến 

thức và kỹ năng marketing không? 

7. Thư viện của Ông / Bà có kế hoạch tuyển dụng nhân viên chuyên ngành marketing không? 

8. Mức độ cam kết của Ông / Bà khi hoạt động marketing được triển khai như thế nào? 

9. Tuyên bố về Tầm nhìn, Sứ mệnh của thư viện công cộng có được nghiên cứu và thể 

hiện hay không? 

10. Thư viện của Ông / Bà có định kỳ khảo sát NCT của NDT không? 

11. Ông / Bà nhận định xu hướng mới của NDT trong việc sử dụng sản phẩm của thư 

viện công cộng? 

12. Ông / Bà có xem xét việc huy động NDT tham gia vào hoạt động marketing thư 

viện công cộng không? 

13. Ông / Bà cho biết tinh thần và thái độ phục vụ NDT của cán bộ TVCC nơi mình 

đang quản lý? 

14. Ông / Bà cho biết chính sách và cách tính giá thành sản phẩm của TVCC nơi mình 

đang quản lý? 
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15. Theo Ông / Bà, các yếu tố sau có ảnh hưởng đến hoạt động marketing trong TVCC 

không? (Kích đúp hai lần liên tiếp nút trái chuột vào ô vuông. Tại mục Default Value 

chọn Checked rồi bấm OK nếu lựa chọn phương án đó. Nếu không chọn thì để trống.) 

Các yếu tố vĩ mô: 

 Nhân khẩu.   Vì sao:   

 Chính trị.     Vì sao:  

 Kinh tế.     Vì sao:  

 Xã hội.     Vì sao:  

 Công nghệ.    Vì sao:  

 Yếu tố khác:   Vì sao:  

Các yếu tố vi mô: 

 Cơ cấu tổ chức.    Vì sao:  

 Cơ sở vật chất.    Vì sao:  

 Người dùng tin.    Vì sao:  

 Cạnh tranh khác:…….  Vì sao:  

 Yếu tố khác:   Vì sao: 

16. Ông / Bà cho biết sản phẩm thư viện đang triển khai và mức độ đáp ứng? 

17. Ông / Bà cho biết hình thức phân phối thư viện đang triển khai và mức độ đáp 

ứng? 

18. Ông / Bà cho biết việc thực hiện và hoàn thiện các quy trình tại thư viện? 

Xin trân trọng cảm ơn quý vị! 
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Phụ lục 3: 

PHIẾU KHẢO SÁT 

CÁN BỘ THƯ VIỆN CÔNG CỘNG 

HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG VIỆT NAM 

Kính thưa quý vị, hiện nay chúng tôi đang tiến hành một nghiên cứu nhận thức 
về hoạt động marketing trong thư viện công cộng nhằm đề xuất các giải pháp 
marketing phù hợp đối với thư viện công cộng Việt Nam. 

Để có được thông tin cho công trình nghiên cứu, chúng tôi rất mong quý vị đọc 
và trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát này. Quý vị hãy khoanh tròn các chữ (hoặc 
số) ở đầu phương án trả lời thích hợp; hoặc đánh dấu  vào các ô của phương án 
thích hợp; đối với các câu hỏi có tính mở, đề nghị cho biết ý kiến riêng của mình. 

Xin trân trọng cảm ơn quý vị! 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: __________________________________________________________ 

Địa chỉ: ____________________________________________________________ 

Điện thoại: ______________ Email:__________________________________ 

Giới tính: 1. Nam   2. Nữ 

Tuổi:   ____________ 

Trình độ: 1.Đại học    2.Thạc sĩ 

  3.Tiến sĩ   4. Khác: ___________________________ 

Ngôn ngữ: a. Tiếng Việt   b. Tiếng Anh   
c. Khác:_________________ 

Thu nhập:  1. Mức trung bình  2.Dư giả 

  3.Mức khá   4. Mức khác: (ghi)___________________ 

 

NỘI DUNG 

 

Q1. Theo Anh/Chị, marketing là gì? (có thể chọn nhiều phương án) 

a. Marketing là quảng cáo   

b. Marketing là bán hàng 

c. Marketing là việc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và tìm cách thỏa mãn nhu cầu đó 
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Q2. Anh/chị cho biết thư viện công cộng (sau đây xin được viết tắt là TVCC) nơi 
anh/chị công tác đã áp dụng hoạt động marketing chưa? 

 a. Đã áp dụng (chọn phương án a, chỉ trả lời phần A) 

 b. Chưa áp dụng (chọn phương án b, chỉ trả lời phần B) 

A1. Các sản phẩm đã triển khai và đánh giá chất lượng? 

Sản phẩm 

Kém  
(1) 

Trung 
bình  
(2) 

Tốt  
(3) 

1. Hệ thống mục lục 1 2 3 

2. Thư mục 1 2 3 

3. Tổng luận 1 2 3 

4. Cơ sở dữ liệu 1 2 3 

5. Bản tin điện tử 1 2 3 

6. Tạp chí tóm tắt 1 2 3 

7. Mượn/trả tài liệu 1 2 3 

8 Phổ biến thông tin chọn lọc 1 2 3 

9. Hướng dẫn tra tìm thông tin 1 2 3 

10. Trao đổi thông tin 1 2 3 

11. Tư vấn 1 2 3 

12. Cung cấp dịch vụ tại nơi cư trú 1 2 3 
 

A2. Anh/chị cho biết TVCC đã  thu phí các sản phẩm nào dưới đây? 

 

Sản phẩm 

Chưa 
thu phí 

(1) 

Đã thu 
phí (2) 

Nếu đã thu phí, A/C đánh 
giá về mức độ 

a. Rẻ   b. Trung bình   c. Đắt 

1. Hệ thống mục lục 1 2 a b c 

2. Thư mục 1 2 a b c 

3. Tổng luận 1 2 a b c 

4. Cơ sở dữ liệu 1 2 a b c 

5. Bản tin điện tử 1 2 a b c 

6. Tạp chí tóm tắt 1 2 a b c 

7. Mượn/trả tài liệu 1 2 a b c 

8 Phổ biến thông tin chọn lọc 1 2 a b c 
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9. Hướng dẫn tra tìm thông tin 1 2 a b c 

10. Trao đổi thông tin 1 2 a b c 

11. Tư vấn 1 2 a b c 

12. Cung cấp dịch vụ tại nơi 
cư trú 

1 2 a b c 

 

A3. Anh/ Chị vui lòng đánh giá về hình thức phân phối? 

 

Hình thức phân phối 

Kém 
(1) 

Trung bình 
(2) 

Tốt 
(3) 

1. Phân phối tại thư viện 1 2 3 

2. Phân phối trực tuyến 1 2 3 

3. Phân phối thông qua một tổ 
chức đại diện độc lập 

1 2 3 

4. Thư viện tự thiết lập một đại 
diện phân phối riêng 

1 2 3 

5. Hình thức khác: ___________ 1 2 3 
 

A4. TVCC đã có những hình thức truyền thông nào và đánh giá về hình thức 
truyền thông? 

 

Hình thức truyền thông 

Kém 
(1) 

Trung bình 
(2) 

Tốt 
(4) 

1. Tờ rơi, tờ gấp 1 2 3 

2. Catalog 1 2 3 

3. Video clips 1 2 3 

4. Powerpoint 1 2 3 

5. In sách 1 2 3 

6. Viết báo/tạp chí 1 2 3 

7. Viết báo/tạp chí mạng 1 2 3 

8. Website 1 2 3 

9. Đài, radio 1 2 3 

10. Truyền hình 1 2 3 
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A5. Quy trình và đánh giá về các quy trình? 

 

Quy trình 

Kém 
(1) 

Trung bình 
(2) 

Tốt 
(3) 

1. Hoàn thiện quy trình tra cứu tin 1 2 3 

2. Hoàn thiện quy trình mượn, trả tài 
liệu 

1 2 3 

3. Hoàn thiện quy trình tư vấn, hỏi đáp, 
thông tin tham khảo 

1 2 3 

4. Áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng theo ISO 

1 2 3 

5. Quy trình khác: _______ 1 2 3 
 

A6. Cơ sở vật chất kỹ thuật và đánh giá về cơ sở vật chất kỹ thuật? 

 

Cơ sở vật chất kỹ thuật 

Kém 
(1) 

Trung bình 
(2) 

Tốt 
(3) 

1. Nâng cấp toà nhà thư viện 1 2 3 

2. Nâng cấp các trang thiết bị 1 2 3 

3. Cải tạo môi trường tại thư viện 1 2 3 

4. Nội dung khác: _______ 1 2 3 

    

B. TV CHƯA ÁP DỤNG HOẠT ĐỘNG MARKETING: 
 

B1. Nếu TVCC của anh chị chưa áp dụng hoạt động marketing, vui lòng cho biết 
có cần ứng dụng marketing? 

 a. Có     b. Không 

 Vì sao? ____________________________________________________ 

B2. Có cần thiết phải thành lập bộ phận chuyên trách marketing trong TVCC 
hay không? 

 a. Có     b. Không  

 Vì sao? ____________________________________________________ 

B3. Trong các nội dung thể hiện dưới đây, những nội dung nào sẽ phù hợp với 
hoạt động marketing trong TVCC của Anh/Chị trong tương lai (có thể chọn 
nhiều p/án) 

a. Phát triển các sản phẩm và dịch vụ thư viện chất lượng cao 
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b. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý và phù hợp đối với NDT 

c. Xây dựng hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm và dịch vụ tới NDT  

d. Quảng bá hình ảnh TV tới NDT  

e. Đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn về marketing  

f. Xây dựng quy trình quản lý chất lượng hoạt động của TV 

g. Tạo môi trường thuận lợi nhất cho NDT khi họ sử dụng TV 

h. Ý kiến khác/hoặc diễn giải khác, vui lòng ghi rõ: _________________ 

B4. Cảm nhận của Anh/Chị về sự hài lòng của NDT đối với TVCC? (chọn 1) 

 a. Hài lòng  b. Bình thường  c. Chưa hài lòng 

 d. Khác (ghi): _______________________________________________ 
 
B5. Anh/Chị có kiến nghị gì đối với các tổ chức quản lý nhà nước?  

______________________________________________________________ 
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Phụ lục 4: 

PHIẾU KHẢO SÁT 

NGƯỜI DÙNG TIN 

HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG VIỆT NAM 

Kính thưa quý vị, hiện nay chúng tôi đang tiến hành một nghiên cứu nhận thức 
về hoạt động marketing trong thư viện công cộng nhằm đề xuất các giải pháp 
marketing phù hợp đối với thư viện công cộng Việt Nam. 

Để có được thông tin cho công trình nghiên cứu, chúng tôi rất mong quý vị đọc 
và trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát này. Quý vị hãy khoanh tròn các chữ (hoặc 
số) ở đầu phương án trả lời thích hợp; hoặc đánh dấu  vào các ô của phương án 
thích hợp; đối với các câu hỏi có tính mở, đề nghị cho biết ý kiến riêng của mình. 

Xin trân trọng cảm ơn quý vị! 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: __________________________________________________________ 

Địa chỉ: ____________________________________________________________ 

Điện thoại: _______________________ Email:____________________________ 

Giới tính: 1. Nam   2. Nữ 

Tuổi: ____________ 

Trình độ học vấn: 1. Đại học  2. Thạc sĩ 

 3. Tiến sĩ 4. Khác: (ghi)_______________________ 

Ngôn ngữ: a. Tiếng Việt b. Tiếng Anh  c. Khác: (ghi)______ 

Thu nhập:  1. Mức trung bình  2. Dư giả 

  3. Mức khá   4. Mức khác: __________ 

 

NỘI DUNG 

 

1. Theo Anh/Chị, marketing là gì? (có thể chọn nhiều phương án) 

a. Marketing là quảng cáo   

b. Marketing là bán hàng 

c. Marketing là việc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và tìm cách thỏa mãn nhu cầu đó 
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2. Theo Anh/Chị, thư viện công cộng (sau đây xin gọi tắt là TV) có cần ứng dụng 
marketing? 

a. Có     b. Không 

Vì sao? (ghi)______________________________________________________ 

 

3. Anh/Chị có sẵn lòng hỗ trợ TVCC trong một số hoạt động marketing không?  

a. Có     b. Không 

Vì sao? (ghi) _____________________________________________________ 

 

4. Anh/Chị biết đến TVCC và các hoạt động của TVCC qua các hình thức nào? 
(có thể chọn nhiều phương án): 

a. Tự tìm hiểu   b. Bạn bè   c. Cán bộ TVCC 

d. Tờ rơi của TVCC   e. Băng rôn, áp phích  f. Hội nghị, hội 
thảo  

g. Sự kiện do TVCC tổ chức h. Website của TVCC  i. Email của TVCC  

j. Thư tín TVCC gửi đến k. Các buổi hướng dẫn sử dụng l. Loa phường, Radio  

m. Sinh hoạt cộng đồng  n. Truyền hình địa phương   o. Báo địa phương  

p. Khác (ghi rõ): _____________________________________________________ 

 

5. Nơi Anh/Chị thường tìm thông tin phục vụ nhu cầu của bản thân? Mức độ 
thường xuyên sử dụng (từ mức 1-3)? 

 

Nơi tìm tài liệu             

Không 

Thường xuyên 
(1) 

Tương đối 
thường xuyên 

(2) 

Thường 
xuyên (3) 

1/ Thư viện KHTH thành 
phố: 

1 2 3 

2/ Thư viện quận, huyện: 1 2 3 

3/ Hiệu sách: 1 2 3 

4/ Cửa hàng âm nhạc, video: 1 2 3 

5/ Nhà xuất bản tại thành 
phố: 

1 2 3 

6/ Báo chí: 1 2 3 

7/ Café sách: 1 2 3 

8/ Bạn bè, đồng nghiệp: 1 2 3 

9/ Tủ sách gia đình: 1 2 3 

10/ Thư viện tư nhân: 1 2 3 
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11/ Internet: 1 2 3 

12/ Khác (ghi rõ): 1 2 3 

 

6. Mức độ đáp ứng NCT tại nơi Anh/Chị tìm kiếm thông tin? Hiệu quả mang lại 
(từ mức 1-3)? 

 

Nơi tìm tài liệu       

Kém (1) Trung bình 
(2) 

Tốt 

(3) 

1/ Thư viện KHTH thành 
phố: 

1 2 3 

2/ Thư viện quận, huyện: 1 2 3 

3/ Hiệu sách: 1 2 3 

4/ Cửa hàng âm nhạc, video: 1 2 3 

5/ Nhà xuất bản tại thành 
phố: 

1 2 3 

6/ Báo chí: 1 2 3 

7/ Café sách: 1 2 3 

8/ Bạn bè, đồng nghiệp: 1 2 3 

9/ Tủ sách gia đình: 1 2 3 

10/ Thư viện tư nhân: 1 2 3 

11/ Internet: 1 2 3 

12/ Khác (ghi 
rõ)___________ 

1 2 3 

 

7. Anh/Chị thường sử dụng sản phẩm, dịch vụ nào tại TVCC? Hiệu quả mang lại 
(mức 1-3)? 

 

Sản phẩm       

Kém (1) Trung bình 
(2) 

Tốt (3) 

1/ Hệ thống mục lục: 1 2 3 

2/ Thư mục: 1 2 3 

3/ Tổng luận: 1 2 3 

4/ Cơ sở dữ liệu: 1 2 3 

5/ Bản tin điện tử: 1 2 3 

6/ Tạp chí tóm tắt: 1 2 3 

1/ Mượn/trả tài liệu: 1 2 3 

2/ Phổ biến thông tin chọn lọc: 1 2 3 

3/ Hướng dẫn tra tìm thông tin: 1 2 3 
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4/ Trao đổi thông tin: 1 2 3 

5/ Tư vấn: 1 2 3 

6/ Sao chụp, in ấn: 1 2 3 

7/ Phòng thảo luận nhóm: 1 2 3 

8/ Internet: 1 2 3 

9/ Cung cấp dịch vụ tại nơi cư 
trú: 

1 2 3 

  

8. Hãy lựa chọn những yếu tố và đánh giá chất lượng đáp ứng khi Anh/Chị tìm 
kiếm và sử dụng thông tin tại TVCC? Hiệu quả mang lại (từ mức 1-3)? 

 

Các yếu tố          

Kém (1) Trung bình 
(2) 

Tốt (3) 

1/ Sản phẩm, dịch vụ đa dạng : 1 2 3 

2/ Sản phẩm, dịch vụ tốt : 1 2 3 

3/ Chi phí, giá cả hợp lý: 1 2 3 

4/ Quảng cáo hấp dẫn: 1 2 3 

5/ Địa điểm thuận tiện: 1 2 3 

6/ Phục vụ tốt, chuyên nghiệp: 1 2 3 

7/ Quy trình tìm kiếm hiệu quả: 1 2 3 

8/ Cơ sở vật chất: trang thiết bị: 1 2 3 

9/ Cơ sở vật chất: phòng phục 
vụ: 

1 2 3 

10/ Internet : 1 2 3 

11/ Website TVCC: 1 2 3 

12/ Thời gian phục vụ phù hợp: 1 2 3 

13/ Không gian đẹp: 1 2 3 

14/ Ánh sáng : 1 2 3 

15/ Nhiệt độ : 1 2 3 

16/ Độ ồn : 1 2 3 

17/ Khác (ghi 
rõ)_____________ 

1 2 3 

 

9. Anh/Chị có sẵn sàng trả thêm kinh phí cho các sản phẩm và dịch vụ chất lượng 
cao? 

a. Có   b. Không 
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10. Đại diện cán bộ TVCC và Anh/Chị có thường xuyên trao đổi, liên lạc nhằm 
giải đáp và đáp ứng NCT không?  (chọn 1 phương án): 

 a. Có    b. Hiếm khi    c. Không  

 

11. Đại diện cán bộ TVCC và Anh/Chị liên lạc bằng cách nào? (có thể chọn nhiều 
phương án): 

a. Trực tiếp      b. Điện thoại       c. Thư         

d. Email  e. Cách khác (ghi): _____________________________ 

 

12. Anh/Chị vui lòng cho biết sự khác biệt của TVCC nơi anh đang sử dụng với 
những tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ 
khác?______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

13. Anh/Chị có cảm thấy hài lòng về sự đáp ứng NCT của mình tại TVCC? (chọn 
1 phương án) 

a. Hài lòng   b. Bình thường   c. Chưa hài lòng 

d. Khác (ghi): ____________________________________________________ 

 

14. Anh/Chị có đề xuất gì cho hoạt động của TVCC hiện nay? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 


