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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thư viện được xem là một thiết chế văn hoá, giáo dục và thông tin khoa 

học đảm bảo việc tổ chức sử dụng tài liệu trong xã hội một cách hợp lý, tiết kiệm, 

có hiệu quả. Một trong những yếu tố cấu thành thư viện là tài liệu. Tài liệu là tài 

sản quý giá, là tiềm lực, là sức mạnh và là niềm tự hào của thư viện. Ở bình diện 

quốc gia tài liệu là di sản văn hoá của mỗi quốc gia, là bộ nhớ của dân tộc, là 

thước đo trình độ phát triển về mọi mặt của mỗi quốc gia. Ở bình diện quốc tế, tài 

liệu là bộ nhớ của toàn nhân loại. Bởi vậy từ khi mới xuất hiện thư viện cho đến 

nay tất cả các quốc gia trên thế giới đều quan tâm đến việc bảo vệ tài liệu- một 

loại di sản văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên, việc bảo quản, bảo tồn tài liệu chỉ được 

đặc biệt chú ý vào thế kỷ 20, khi mà việc bảo quản, bảo tồn tài liệu được tiến hành 

trên cơ sở khoa học. Các quốc gia Anh, Pháp, Mỹ,... đã có những chính sách bảo 

quản tài liệu trong các thư viện và ưu tiên bảo quản các tài liệu quý hiếm, có giá trị 

cao. Nhiều trung tâm bảo quản được thành lập với nhiều trang bị thiết bị kỹ thuật 

hiện đại phục vụ cho bảo quản, phục chế các tài liệu của thư viện. Các trung tâm 

này có nhiệm vụ xuất bản các tài liệu về bảo quản, tổ chức các hội thảo khoa học 

về bảo quản tài liệu. Một số trường đại học tại các nước Anh, Pháp, Mỹ,... đã có 

chương trình đào tạo chuyên ngành bảo quản, phục chế tài liệu với trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ. Các tổ chức quốc tế như UNESCO, IFLA cũng không ngừng 

thúc đẩy công tác bảo quản tài liệu trong thư viện ngày một phát triển và chia sẻ 

kinh nghiệm với các quốc gia trên thế giới.Cụ thể là Công ước bảo vệ di sản văn 

hóa của UNESCO năm 1972 là cơ sở cho các quốc gia trên thế giới trong việc xây 

dựng chính sách bảo quản di sản của quốc gia mình đặc biệt tài liệu - nguồn di sản 

văn hóa của quốc gia nói riêng và nhân loại nói chung. Chương trình PAC của 

IFLA đã được đề nghị thực hiện tại Hội nghị Quốc tế tại Viên (Áo) năm 1986. 

Mục tiêu hàng đầu của PAC là nỗ lực thúc đẩy những cố gắng trong bảo quản thư 
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viện trên thế giới đứng trước hiểm họa chung là tình trạng xuống cấp về chất 

lượng của tài liệu. Chương trình tăng cường hoạt động và trao đổi thông tin về bảo 

quản, xuất bản định kỳ Tạp chí tin tức bảo quản quốc tế (The International 

Preservation News); tổ chức tập huấn bảo quản tài liệu cho cán bộ thư viện; tổ 

chức các hội nghị hội thảo về bảo quản,... Có thể nói, công tác bảo quản ở các 

nước đã có nền tảng khoa học với nhiều đề tài, bài viết, dự án về bảo quản và phục 

chế tài liệu; các tiêu chuẩn về chất lượng giấy, điều kiện bảo quản tài liệu (như 

nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,...); ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo quản tài liệu 

như số hóa tài liệu,... Cán bộ bảo quản được đào tạo thành những chuyên gia bảo 

quản, phục chế chuyên nghiệp. Các trang thiết bị phục vụ cho bảo quản phục chế 

tài liệu đã được nghiên cứu và áp dụng trong bảo quản tài liệu của thư viện. 

Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới Việt Nam rất coi trọng vấn đề bảo 

quản tài liệu trong các thư viện. Cụ thể, Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản 

đề cập đến công tác bảo quản tài liệu trong thư viện như Luật Di sản văn hóa, 

Pháp lệnh thư viện, Danh mục trang thiết bị bảo quản, phục chế tài liệu thư viện, 

Chế độ độc hại dành cho nhân viên thư viện…Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng và 

Nhà nước, các thư viện Việt Nam đã triển khai công tác bảo quản liên tục, 

thường xuyên nhằm giảm thiểu tình trạng hư hỏng của tài liệu. Tuy nhiên, công 

tác bảo quản tài liệu ở nước ta chưa được xây dựng một chính sách bảo quản hợp 

lý nhằm thúc đẩy hoạt động này phát triển bền vững. Hầu hết các thư viện công 

cộng đều gặp khó khăn trong việc duy trì và phát triển hoạt động này. Bởi ngoài 

hai thư viện là Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Khoa học tổng hợp 

Thành phố Hồ Chí Minh có phòng bảo quản được trang bị các thiết bị bảo quản, 

phục chế tài liệu hiện đại, đội ngũ nhân viên được các chuyên gia nước ngoài tập 

huấn… các thư viện còn lại chưa có chính sách bảo quản tài liệu, nguồn kinh phí 

chưa ổn định, đội ngũ nhân viên chưa có chuyên môn bảo quản chuyên nghiệp, 

trang thiết bị chưa hiện đại nhằm duy trì, phát triển hoạt động bảo quản. Hơn 

nữa, Việt Nam là quốc gia có khí hậu nhiệt đới, gió mùa. Vì vậy điều kiện nhiệt 
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độ, độ ẩm, ánh sáng phức tạp đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc bảo quản tài 

liệu trong các thư viện. Thư viện các tỉnh ĐBSCL cũng không nằm ngoài thực 

trạng này. Đặc biệt do điều kiện địa lý, khí hậu phức tạp và lũ lụt thường xuyên 

nên các thư viện tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL đã phải gánh chịu nhiều tổn hại gây 

ra cho việc bảo quản tài liệu. Chỉ tính riêng lũ lụt, theo tài liệu đo đạc về thủy 

văn cho thấy, từ năm 1931 đến 1991 (61 năm), có 61 lần lũ xuất hiện ở ĐBSCL. 

Nếu tính thêm từ năm 1992 đến 2001 thì có thể ghi nhận thêm 10 lần lũ nữa. Đặc 

biệt chu kỳ của lũ lớn, trong vài thập niên gần đây đã có sự biến đổi theo chiều 

hướng xuất hiện thường xuyên hơn. Trước đây, chu kỳ lũ lớn là 7-8 năm nhưng 

dần dần chu kỳ đó rút ngắn xuống còn 2-3 năm hoặc có khi xuất hiện hàng năm. 

Điều đó cho thấy khu vực ĐBSCL quanh năm phải đối chọi với lũ lụt-yếu tố gây 

ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo quản tài liệu ở các thư viện vùng này. 

Bên cạnh điều kiện khí hậu, thiên tai, nhận thức và hiểu biết của con người 

đối với vấn đề bảo quản tài liệu cũng chưa được nâng cao. Đội ngũ cán bộ thư viện 

có trình độ chuyên môn bảo quản tài liệu còn nhiều hạn chế. Thậm chí, các thư viện 

tỉnh ĐBSCL chưa xây dựng được một chính sách bảo quản tài liệu phù hợp nhằm 

đảm bảo công tác này phát triển ổn định và bền vững. Điều đó cũng làm ảnh hưởng 

không nhỏ đến việc bảo quản tài liệu trong các thư viện tỉnh ĐBSCL.  

Từ những điều trình bày trên, có thể thấy đã đến lúc cần có những giải 

pháp cụ thể và hữu hiệu nhằm khắc phục những tình trạng trên. Vì vậy, tác giả 

lựa chọn vấn đề: “Bảo quản tài liệu tại các thƣ viện tỉnh Đồng bằng sông 

Cửu Long” làm đề tài luận án tiến sĩ. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 

2.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

* Bàn về khái niệm bảo quản tài liệu và các khái niệm liên quan 

Về khái niệm “Bảo quản tài liệu”, ở nước ngoài, tác giả Michael Roper 

[87] trong tài liệu “Các định nghĩa, nguyên tắc và tiêu chuẩn, lập kế hoạch, 

trang bị công cụ và nhân sự các dịch vụ bảo tồn và bảo quản tài liệu lưu trữ: 
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nghiên cứu RAMP với các hướng dẫn” đề cập những khái niệm về bảo quản, bảo 

tồn, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, đề xuất những tiêu chuẩn đảm bảo môi 

trường kho tài liệu bảo vệ tài liệu đồng thời đưa ra các yêu cầu của một cán bộ 

thư viện trong công tác bảo quản, lưu trữ hiện nay, đã viết “bảo quản là tất cả 

các tiêu chuẩn đối với việc duy trì, đảm bảo sự toàn vẹn của tài liệu và thông tin 

chứa đựng trong đó. Nó bao gồm tất cả những xem xét về quản lý và tài chính, 

kho lưu trữ và cung cấp các tiện nghi, trình độ nhân viên, các chính sách, công 

nghệ và các biện pháp bảo vệ kho sách của những cơ quan có chức năng lưu 

trữ”. Quan điểm này cũng được đề cập trong các tài liệu như “Xây dựng chính 

sách bảo quản” của M. Foot Mirjam [62]; “Mô hình đánh giá nhu cầu bảo quản 

trong các thư viện” của Eden P. E. AL [59]; “Các nguyên tắc chăm sóc và xử lý 

tài liệu thư viện” của IFLA [68]. Bảo quản tài liệu được xem như một hoạt động 

trong thư viện được thực hiện bao quát các vấn đề về quản lý, tài chính, nhân sự, 

chính sách, công nghệ, kỹ thuật nhằm bảo vệ tài liệu. Tác giả M. Foot Mirjam 

[62] trong tài liệu “Xây dựng chính sách bảo quản” còn nhấn mạnh “Bảo quản là 

nghệ thuật của việc “giữ an toàn”, “duy trì”, “giữ gìn” và “giữ cho tiếp tục tồn 

tại” của tài liệu”. 

Ở trong nước, Kiều Văn Hốt và Nguyễn Tiến Hiển [20] trong tài liệu “Tổ 

chức và bảo quản tài liệu”, bàn các nội dung về tổ chức, sắp xếp kho và bảo 

quản tài liệu trong đó bảo quản tài liệu được nhận định: “bảo quản là tất cả 

những hoạt động đóng góp vào việc gìn giữ tài liệu”. Các hoạt động trong bảo 

quản được nêu cụ thể trong đề tài cấp Bộ của Lê Thị Tiến [35] “Xây dựng và bảo 

quản tài liệu trong thư viện công cộng Việt Nam”, trong đó đề tài nghiên cứu tình 

trạng hư hỏng tài liệu và xác định nguyên nhân gây hư hỏng tài liệu trong thư viện 

công cộng và đề xuất những giải pháp bảo quản tài liệu cho hệ thống thư viện này, 

cho rằng: “bảo quản chỉ những chính sách và hoạt động thực tiễn đặc thù nhằm 

bảo vệ các tài liệu thư viện và lưu trữ khỏi bị làm hư hỏng, gây thiệt hại và hủy 

hoại, bao gồm những phương pháp và kỹ thuật do đội ngũ chuyên môn đề ra”.  
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Về bảo quản dự phòng, đây là hình thức bảo quản được ưu tiên thực 

hiện giúp thư viện tiết kiệm kinh phí và kéo dài tuổi thọ của tài liệu. Ở nước 

ngoài, Hội đồng sưu tập di sản Văn hóa của Úc [103] trong tài liệu “Bảo dưỡng 

của reCollections đối với các bộ sưu tập trên khắp nước Úc: bảo dưỡng tài liệu 

văn hóa” nhấn mạnh giá trị của tài liệu di sản thành văn (tài liệu dạng giấy như 

sách, tranh, ảnh) qua đó hướng dẫn các thư viện của Úc các biện pháp bảo quản 

lưu trữ, trưng bày và sử dụng, cho rằng bảo quản dự phòng là thực hiện việc 

kiểm soát ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ, côn trùng, bụi bẩn, ô nhiễm giúp ngăn 

ngừa những hư hỏng đối với các tài liệu. Đồng quan niệm này có các chuyên 

gia bảo quản Mỹ với các tài liệu như “Phòng ngừa và đối phó với tai họa đối 

với các thư viện đặc biệt: cẩm nang thông tin” của B. KahnMiriam [82], hướng 

dẫn các thư viện viết kế hoạch bảo quản và trách nhiệm của các thư viện trong 

lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch; “NDT trong bảo tồn và bảo 

quản” của W. Manning Ralph và Virginie Kremp [95],... Cùng với xu thế phát 

triển khoa học công nghệ hiện nay, công nghệ RFID được xem là biện pháp bảo 

quản dự phòng hữu hiệu nhất trong thư viện hiện nay cụ thể như tài liệu của Lori 

Bowen Ayre “RFID trong thư viện: một bước tiến” [50] và Karen G. Schneider 

trong tài liệu “RFID và các thư viện: hai mặt của con Chip-RFID” [97] ,... Ở 

trong nước, tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11280:2015 “Hoạt động thư viện - Thuật 

ngữ và định nghĩa về tổ chức kho và bảo quản tài liệu” do Bộ Khoa học Công 

nghệ công bố, đã quy định các thuật ngữ và định nghĩa về tổ chức kho và bảo 

quản tài liệu trong đó khái niệm bảo quản dự phòng như một hoạt động làm giảm 

thiểu tốc độ hư hỏng của tài liệu.  

Khái niệm Bảo quản phục chế, ở nước ngoài, Hội đồng Bộ sưu tập di 

sản -Thư viện Quốc gia Úc [103] trong tài liệu “Chăm sóc của reCollections đối 

với các bộ sưu tập trên khắp nước Úc: chăm sóc cho tài liệu có giá trị văn hóa”, 

cho rằng bảo quản phục chế là sửa chữa hoặc làm ổn định khi  tài liệu bị nguy 

hiểm hoặc bị hư hại. Trong khi đó, theo Maraget Child [96] trong tài liệu “Đánh 
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giá và lập kế hoạch bảo quản” nhận định bảo quản phục chế là các kỹ thuật xử 

lý tài liệu bị hư hại bằng biện pháp chụp vi phim, số hóa tài liệu,... Tiếp theo đó, 

IFLA [65] trong tài liệu “Bảo quản và số hóa bộ sưu tập báo, tạp chí” đã nhấn 

mạnh số hóa là giải pháp bảo quản tài liệu hiệu quả hiện nay. Chi tiết hơn, tác giả 

Christiane Baryla [50] trong tài liệu “Bảo quản tài liệu số theo kinh nghiệm Dự 

án SPAR tại Thư viện Quốc gia Pháp”,... đã đưa ra những kinh nghiệm của thư 

viện trong việc số hóa tài liệu như quy trình số hóa, các biện pháp lưu trữ và 

khắc phục các sự cố khi mất dữ liệu số hóa,... tại Thư viện Quốc gia Pháp. Tất cả 

các tài liệu này là những bài học kinh nghiệm thực tế quý báu cho các thư viện 

chuẩn bị tiến hành số hóa tài liệu giúp duy trì, gìn giữ thông tin hiệu quả. 

Ở trong nước, theo Trần Thị Hoàn Anh trong tài liệu “Kỹ năng tổ chức 

kho và bảo quản tài liệu” cho rằng bảo quản phục chế bao gồm các hoạt động 

về sửa chữa tài liệu, phục chế tài liệu, chụp vi phim, số hóa tài liệu,... Việc số 

hóa tài liệu được đề cập đến trong tài liệu như “Triển khai giải pháp bảo quản 

số và khai thác tài liệu số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam” của Đặng Quốc 

Tuấn [40]; “Thực trạng và giải pháp số hóa tài liệu địa chí tại Thư viện thành 

phố Cần Thơ” của Hương Duyên và Ngọc Anh [14]. Bên cạnh đó,việc ứng 

dụng công nghệ trong bảo quản tài liệu được các chuyên gia thư viện quan tâm 

và bàn đến trong các bài viết và hội thảo khoa học. Tiêu biểu là hội thảo khoa 

học về “Giải pháp quản lý thư viện tự động bằng công nghệ RFID” tổ chức tại 

Hà Nội năm 2015. Việc tiến hành số hóa tài liệu trong thư viện đảm bảo việc 

bảo quản nội dung thông tin và nguồn tài nguyên số của thư viện được thực 

hiện tốt và hiệu quả.  

* Các yếu tố ảnh hƣởng đến bảo quản tài liệu trong thƣ viện 

Các chuyên gia bảo quản các nước có nghiên cứu, bàn luận và phân tích các 

điều kiện dành cho công tác bảo quản tài liệu trong thư viện như chính sách bảo 

quản tài liệu, cơ sở vật chất bảo quản, kinh phí bảo quản, nguồn nhân lực bảo quản. 

Ở nước ngoài, IFLA [68] với tài liệu “Những nguyên tắc chăm sóc và xử lý tài 
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liệu thư viện ”, đã xác định rõ các yếu tố ảnh hưởng đến tài liệu trong thư viện là 

chính sách bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực bảo quản và kinh phí 

bảo quản.  

Về chính sách bảo quản tài liệu, ở nước ngoài, Sherelyn Ogden [96] trong 

bài viết “Bảo quản tài liệu thư viện và lưu trữ: hướng dẫn sử dụng” hướng dẫn việc 

khảo sát tình trạng bảo quản tài liệu trong thư viện và quá trình xây dựng chính 

sách, lập kế hoạch bảo quản tài liệu trong thư viện, nhận định: “...  Xây dựng chính 

sách và lập kế hoạch bảo quản phải là một bộ phận trong tổng thể kế hoạch mang 

tính chiến lược trong hoạt động thư viện. Đây sẽ là cơ sở cho công tác bảo quản tài 

liệu được thực hiện và phát triển ổn định, bền vững”. Darling, Pamela W., và 

Duane E. Webster. [55] trong tài liệu “Xây dựng chương trình bảo quản: sổ tay tự 

học dành cho các thư viện”,... hướng dẫn các thư viện lập và thực hiện các chương 

trình bảo quản thông qua quá trình giáo dục và thu hút đông đảo nhân viên tham 

gia. Ở trong nước, hiện chưa có tài liệu hướng dẫn các thư viện quy trình xây dựng 

chính sách, lập kế hoạch bảo quản tài liệu trong thư viện thật cụ thể. 

Để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của tài liệu thì cơ sở vật chất gồm trụ sở thư 

viện và các thiết bị bảo quản tài liệu. Trụ sở và kho lưu trữ của thư viện cần được 

thiết kế và xây dựng hợp lý. Theo Cohen, Aaron, Elaine Cohen [54] trong bài viết 

“Thiết kế và hoạch định không gian cho các thư viện: Hướng dẫn thực hiện” đã có 

những hướng dẫn cụ thể trong thiết kế thư viện đặc biệt là lắp đặt các thiết bị 

chiếu sáng, phòng chống cháy, thiết bị an ninh và hệ thống HVAC phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của thư viện. Nhóm tác giả Freifeld, Roberta, Caryl Masyr [61] 

mặc dù chưa đưa ra một cách toàn diện các vấn đề về bảo quản, nhưng bài viết 

“Quy hoạch không gian” phân tích và cung cấp những thông tin hữu ích về xử lý 

ánh sáng tự nhiên và thiết bị chiếu sáng hạn chế ảnh hưởng đến tài liệu. Chi tiết 

hơn Freifeld, Roberta, Caryl Masyr đã cung cấp được những thông tin hữu ích về 

việc đánh giá các tòa nhà thư viện hiện có trước khi tiến hành nâng cấp hoặc xây 

dựng mới.  
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Bàn về kinh phí, trong tài liệu “Những điều cần làm của một tổ chức để 

khảo sát nhu cầu bảo quản”của Motylewski, Karen [88]; Tài liệu về “Chăm sóc 

tài liệu: làm gì khi cơ quan không có điều kiện tài chính để thực hiện”của 

Mibach, Lisa [85] nhấn mạnh: “Kinh phí bảo quản cần được duy trì ổn định như 

nguồn kinh phí hoạt động của thư viện hàng năm”.  

Bên cạnh đó, có thể nói con người là yếu tố quan trọng quyết định thành 

công của hoạt động bảo quản tài liệu trong thư viện. Theo Drewes, Jeanne M. và 

Julie Page [58] với tài liệu “Tăng cường nhận thức về công tác bảo quản tài liệu 

trong thư viện: tài liệu gốc của các bộ sách đặc biệt , sách trường hoc̣, sách giáo 

khoa, sách công cộng và sách khoa học ” giáo dục ý thức bảo quản cho NDT là 

cần thiết, cần được tăng cường thực hiện thường xuyên. Tài liệu cung cấp các ví 

dụ thực tế về việc tổ chức hướng dẫn NDT và cán bộ thư viện trong sử dụng tài 

liệu. Tác giả Jones, Maralyn [76] với tài liệu “Xử lý bảo tồ n sưu tâp̣ : tài liệu 

hướng dẫn chương trình phát triển và đào taọ kỹ thuâṭ viên bảo tồn ” đưa ra các 

yêu cầu và chương trình đào tạo cán bộ được tiến hành thường xuyên.  

Ở trong nước, hiện nay chưa có tài liệu bàn về các vấn đề như: Hướng dẫn 

đánh giá các tòa nhà thư viện hiện có trước khi tiến hành nâng cấp hoặc thiết kế 

xây dựng mới theo đúng chức năng của thư viện nhất là kho lưu trữ tài liệu; Kinh 

phí bảo quản tài liệu trong và ngoài thư viện; Đào tạo cán bộ bảo quản, các 

chuyên gia bảo tồn tài liệu trong thư viện. 

* Các yếu tố ảnh hƣởng đến tuổi thọ của tài liệu 

Ở nước ngoài, trong các tài liệu “Những ảnh hưởng của môi trường ô 

nhiễm trong bảo quản tài liệu lưu trữ và hồ sơ: nghiên cứu RAMP” của tác 

giả Psacoe M.W.[94], IFLA [70] với tài liệu “Kiểm tra và giám sát bụi”... 

Đây là những tài liệu đã nêu rõ yếu tố môi trường gây hư hại tài liệu phổ biến 

như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, bụi bẩn trong không khí, các loài vật (gián, 

chuột, mối mọt, nhậy,... ), nấm mốc,.. từ đó đưa ra các yêu cầu bảo quản tài 

liệu giúp các thư viện thực hiện công tác bảo quản hiệu quả hơn. Chuyên gia 
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John F. Dean [79] với những tài liệu về “Bảo quản ở những vùng khí hậu 

nhiệt đới: tổng quan”; “Chăm sóc bộ sưu tập khu vực Đông Nam Á: bảo tồn 

và nhu cầu thiết lập môi trường vi khí hậu”, “Chăm sóc và bảo quản tài liệu 

khu vực Đông Nam Á: một khởi đầu mới”, đã nêu những khó khăn của các thư 

viện ở các nước nhiệt đới, đã nhấn mạnh “yếu tố môi trường trong đó nhiệt độ 

và độ ẩm không đảm bảo đã ảnh hưởng rất lớn đến tài liệu của những thư 

viện thuộc vùng khí hậu nhiệt đới và các nước Đông Nam Á”. Đồng quan 

điểm này, IFLA [69] trong tài liệu “Bảo quản ở vùng nhiệt đới”,... đã phân 

tích điều kiện nhiệt độ, độ ẩm không đảm bảo đã gây ảnh hưởng đến tài liệu ở 

các khía cạnh vật lý, hóa học và sinh vật... nhưng chưa đề cập đến những yêu 

cầu bảo quản phù hợp với các thư viện ở khu vực này.  Riêng yếu tố lão hóa 

của tài liệu được tác giả S.A. Đobrusina, E.S.Chernina [17] trong tài liệu “Cơ 

sở lý thuyết về bảo quản” mô phỏng các chuỗi phản ứng hóa học làm thay đổi 

kết cấu, làm giảm tuổi thọ của giấy theo thời gian cộng thêm điều kiện nhiệt 

độ, độ ẩm không đảm bảo, đồng thời các thành phần hóa học của mực in cùng 

kỹ thuật in ấn, đóng tài liệu kém chất lượng góp phần làm cho tuổi thọ tài liệu 

suy giảm nhanh chóng. 

Vấn đề an toàn, an ninh (trộm cắp, chiến tranh, đánh bom, hỏa hoạn...)  và 

thiên tai (động đất, sóng thần, lũ lụt...) trong thư viện, những thiệt hại do các tai 

họa này gây ra vô cùng lớn, được minh chứng trong tài liệu “Hồi ức thế giới: hồi 

ức về các thư viện và cơ quan lưu trữ bị phá hủy ở thế kỷ 20”của UNESCO [107], 

đã thống kê những thiệt hại của thư viện các nước trên thế giới do các thảm họa từ 

chiến tranh, sóng thần, động đất, hỏa hoạn,… 

Ở Đông Nam Á, tài liệu của tác giả Katrina Simila [84] với bài viết 

“CollAsia 2010: Bảo tồn các sưu tâp̣ di sản văn hóa ở Đông Nam Á”; Hay tác giả 

Rujaya Abhakorn [45] với bài viết “Hồi ức bộ sưu tập của Đông Á trong lĩnh 

vực bảo quản tài liệu viết tay truyền thống ở Thái Lan, Lào và Myanmar” đã 

nhấn mạnh những yếu tố ảnh hưởng đến tài liệu đã trình bày ở trên. Các chuyên 
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gia bảo quản ở Đông Nam Á đã kế thừa các quan điểm này trong các nghiên cứu 

của mình. 

Ở trong nước, tài liệu của Nguyễn Tiến Hiển, Kiều Văn Hốt [20] trong tài 

liệu “Tổ chức và bảo quản tài liệu” và tài liệu của Trần Thị Hoàn Anh [2] với tài 

liệu “Kỹ năng tổ chức kho và bảo quản tài liệu” đã đề cập những cơ sở lý thuyết 

về bảo quản tài liệu trong thư viện cũng như các nghiên cứu về bảo quản có thể 

gồm các nội dung như môi trường bảo quản, nhà cửa và kho tàng bảo quản, Các 

tác nhân phá hại tài liệu, các phương pháp bảo quản và sửa chữa tài liệu, các quy 

trình và thao tác bảo quản tài liệu, chuyển dạng tài liệu để bảo quản. Trong công 

trình nghiên cứu cấp Bộ của Lê Thị Tiến [35] “Xây dựng và bảo quản vốn tài liệu 

của các thư viện công cộng Việt Nam”, nghiên cứu thực trạng xây dựng và bảo 

quản tài liệu trong thư viện công cộng Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp xây dựng 

và bảo quản tài liệu. Về bảo quản, công trình này nghiên cứu các nội dung như các 

yếu tố hủy hoại tài liệu trong thư viện công cộng, những hạn chế về quản lý trong 

công tác bảo quản, các biện pháp bảo quản tài liệu; Đồng thời đề xuất giải pháp 

lập kế hoạch bảo quản, đảm bảo các yêu cầu trong xây dựng và vận hành thư viện, 

xây dựng những quy định chuẩn cho công tác bảo quản tài liệu, tăng cường các 

phương pháp bảo quản hiện đại. Tuy nhiên, công trình cấp Bộ của Lê Thị Tiến 

chưa đề cập đến các nội dung như đề xuất việc xây dựng chính sách bảo quản tài 

liệu một cách toàn diện trong thư viện công cộng nhất là những thư viện thuộc các 

vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long; chưa làm rõ các yếu 

tố ảnh hưởng đến công tác bảo quản tài liệu trong thư viện từ đó đề xuất các giải 

pháp nâng cao chất lượng của công tác này một cách bền vững và toàn diện. 

* Vai trò của bảo quản tài liệu 

Ở nước ngoài, theo Colin Webb [53], trong bài viết “Vai trò của công tác 

bảo quản và thư viện trong tương lai” tại Consal 2000 tổ chức ở Singapore có 

nhấn mạnh “bảo quản là một phần công việc cốt yếu trong hoạt động thư viện 

nhằm hướng tới duy trì vốn tài liệu của thư viện được tiếp tục sử dụng”. Tương 



15 
 

tự, Thư viện Quốc gia Anh [31] với tài liệu “Sự tập trung quốc gia vào công tác 

bảo quản và an ninh trong các thư viện” đề cập đến việc thành lập Trung tâm 

bảo quản quốc gia Anh, một số hướng dẫn về kiểm soát điều kiện môi trường 

bảo quản, nhất là lập kế hoạch phòng ngừa an ninh trong thư viện, cũng khẳng 

định “công tác bảo quản tài liệu trong các thư viện là công tác rất quan trọng 

đối với ngành Thư viện”. 

Ở trong nước, Võ Công Nam trong bài viết “Thực trạng và những mục tiêu 

cần hướng tới của vấn đề đào tạo chuyên gia bảo quản tài liệu ở Việt Nam” tại hội 

thảo bảo quản tài liệu quý hiếm do Vụ Thư viện tổ chức năm 2002, cho rằng “Qua 

thời gian, nguồn vốn tài liệu được thư viện lưu giữ, tích lũy trong từng thời kỳ lịch 

sử sẽ ngày một tăng giá trị về nội dung và hình thức. Vốn tài liệu này giúp con 

người hiện tại và tương lai nhìn thấy được quá khứ. Chính vì thế, bảo quản tài liệu 

không thể thiếu trong hoạt động thư viện hiện nay và cả trong tương lai” [44, 

tr.134]. Tại hội thảo này, Chu Ngọc Lâm trong bài viết “Bảo quản, giữ gìn và phát 

huy vốn tài liệu địa chí Thăng Long - Hà Nội” cũng cho rằng: “Bảo quản tài liệu xét 

về phương diện tổng thể chỉ là một khâu trong quy trình nghiệp vụ của các cơ quan 

thông tin, thư viện song lại có vai trò hết sức quan trọng.” [44, tr.24]. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu ở các nước và các tổ chức 

UNESCO, IFLA đã nhận diện đầy đủ có hệ thống về các hoạt động bảo quản tài 

liệu trong thư viện. Tất cả các công trình nghiên cứu đều thống nhất chính sách 

bảo quản tài liệu trong thư viện được xây dựng giúp công tác này phát triển ổn 

định, bền vững. Hoạt động bảo quản thực hiện hai hình thức bảo quản dự phòng 

và bảo quản phục chế. Các điều kiện bảo quản về cơ sở vật chất, kinh phí, nguồn 

nhân lực được phân tích cụ thể. Các yếu tố ảnh hưởng đến tài liệu được nhận 

diện, phân tích, đánh giá chi tiết trong các công trình nghiên cứu. Đây là cơ sở 

nền tảng cho thư viện các nước khu vực Đông Nam Á trong nghiên cứu, vận dụng 

các yêu cầu nhằm nâng cao hiệu quả bảo quản tài liệu và những vận dụng đều trên 

cơ sở phù hợp với điều kiện vị trí địa lý, nhân lực, vật lực và tài lực của các thư 
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viện đó, thư viện ở Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, những giải pháp 

đưa ra phù hợp với điều kiện của từng quốc gia khu vực Đông Nam Á như điều 

kiện khí hậu, vị trí địa lý, nhất là nguồn lực, vật lực còn hạn chế... thì vẫn chưa 

được bàn đến thật cụ thể trong các tài liệu này.  

Ở trong nước, có thể thấy có nhiều công trình nghiên cứu đã phân tích về 

các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bảo quản tài liệu, yếu tố ảnh hưởng đến tài 

liệu, bảo quản dự phòng, bảo quản phục chế, các điều kiện bảo quản tài liệu 

trong thư viện một cách hệ thống và thống nhất. Tuy nhiên hầu hết các công 

trình nghiên cứu chưa bàn đầy đủ và khắc phục những ảnh hưởng hoạt động bảo 

quản tài liệu trong thư viện như chính sách bảo quản, trụ sở và cơ sở vật chất, 

kinh phí bảo quản và bảo tồn, nguồn nhân lực; Chưa có nghiên cứu điều kiện 

nhiệt độ, độ ẩm,... các ứng phó khi có thảm họa sóng thần, lũ lụt,... theo vùng 

một cách cụ thể như vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng,...; 

Chưa đánh giá công tác bảo quản một cách toàn diện theo các yêu cầu đánh giá 

trên cũng như chưa có những giải pháp cụ thể cho những ảnh hưởng từ lũ lụt, 

điều kiện nhiệt độ, độ ẩm cũng như về nhận thức bảo quản của con người,... Vì 

vậy trong luận án này tác giả sẽ giải quyết tiếp những vấn đề đã nêu. 

3. Giả thuyết khoa học của đề tài  

Tình trạng bảo quản vốn tài liệu của các thư viện tỉnh ĐBSCLchưa được 

quan tâm thực hiện tốt. Bởi thiếu chính sách, kế hoạch và các tiêu chuẩn bảo 

quản. Bên cạnh đó, các hoạt động khác như: bảo quản dự phòng; bảo quản phục 

chế cũng như các điều kiện dành cho bảo quản: nhân sự, kinh phí, ý thức bảo 

quản tài liệu của NDT,… vẫn còn ở mức độ hạn chế.  

Nếu các thư viện tỉnh ĐBSCL thực hiện việc xây dựng chính sách và áp 

dụng một cách có hiệu quả các biện pháp bảo quản dự phòng, bảo quản phục chế 

và tăng cường các điều kiện dành cho bảo quản thì công tác bảo quản tài liệu của 

các thư viện tỉnh ĐBSCL sẽ đạt kết quả tốt hơn, góp phần gìn giữ được các giá 

trị văn hóa thành văn của địa phương nói riêng và quốc gia nói chung. 
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4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu: Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh ĐBSCL. 

* Phạm vi không gian, thời gian 

Đề tài nghiên cứu hoạt động bảo quản tài liệu tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng 

sông Cửu Long bao gồm: Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, 

Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà 

Mau. Thời gian nghiên cứu trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2016. 

* Phạm vi vấn đề nghiên cứu     

Luận án không nghiên cứu tất cả các loại hình tài liệu trong 13 thư viện 

tỉnh ĐBSCL mà chỉ tập trung nghiên cứu tài liệu dạng giấy vì đây là dạng tài 

liệu chiếm số lượng lớn, có dấu hiệu xuống cấp rất nhanh. Nếu không kịp thời có 

những giải pháp cho việc bảo quản thì không thể tránh khỏi mất mát, hư hỏng 

gây thiệt hại nặng nề cho kho tài liệu của các thư viện tỉnh ĐBSCL. Các dạng tài 

liệu khác như: tài liệu quý hiếm, tài liệu hiện đại được tìm hiểu, nghiên cứu sơ 

bộ và chỉ đưa ra những biện pháp bảo quản cơ bản.  

5. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài được thực hiện nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo 

quản tài liệu tại các thư viện tỉnh ĐBSCL, từ đó tạo cơ sở, nền móng vững chắc 

cho bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh ĐBSCL phát triển bền vững, ổn định. 

5.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, đề tài tập trung thực hiện các 

nhiệm vụ sau:          

- Nghiên cứu lý luận về bảo quản tài liệu trong thư viện công cộng. 

- Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng bảo quản tài liệu tại các thư 

viện tỉnh ĐBSCL, tìm ra các nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động đến 

tình trạng bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh ĐBSCL. 
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- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả bảo quản tài liệu 

phù hợp với điều kiện của vùng ĐBSCL. 

6. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 

6.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài 

- Luận án góp phần làm sáng tỏ hơn cơ sở lý luận về bảo quản tài liệu 

trong các thư viện.Trên cơ sở đó khẳng định vai trò quan trọng của bảo quản tài 

liệu trong thư viện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện trong 

xu thế phát triển hiện nay. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

- Đề tài đóng góp những căn cứ khoa học làm cơ sở tham khảo cho 

các cấp lãnh đạo trong việc hoạch định chính sách bảo quản tài liệu nói 

chung và bảo quản tài liệu ở các thư viện tỉnh ĐBSCL nói riêng. 

- Nâng cao chất lượng bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh ĐBSCL ngày 

một phát triển bền vững và ổn định. 

- Luận án là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ quản lý, các thư 

viện tỉnh ĐBSCL trong việc nâng cao hiệu quả bảo quản tài liệu cũng như các cơ 

sở đào tạo, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực bảo quản tài liệu. 

7. Phƣơng pháp luâṇ và phƣơng pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp luâṇ 

Luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 

nghĩa duy vật lịch sử đồng thời dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nước về 

công tác thư viện nói chung và bảo quản tài liệu nói riêng để thực hiện nhiệm vụ 

nghiên cứu. 

7.2. Phương pháp nghiên cứu 

* Thu thập, phân tích và tổng hợp tài liệu 

Luận án thu thập, phân tích và tổng hợp các tài liệu có liên quan đến đề tài 

gồm có sách, bài trích báo-tạp chí, luận án, luận văn khoa học và các kỷ yếu hội 
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thảo, hội nghị… có liên quan đến bảo quản tài liệu trong thư viện; các số liệu 

điều tra, khảo sát. 

* Phương pháp thống kê 

Phương pháp này được sử dụng để thống kê số liệu điều tra và thu thập 

được từ các nguồn khác. 

* Phương pháp điều tra xã hội học  

Tác giả tiến hành khảo sát công tác bảo quản tài liệu bằng phiếu hỏi để thu 

thập các số liệu/thông tin có liên quan đến đề tài. Việc khảo sát sẽ được thực 

hiện với 13 thư viện thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long: Long An, Tiền 

Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, An 

Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.  

Phiếu điều tra bằng bảng hỏi được xây dựng gồm hai phiếu:  

Phiếu số 1: là phiếu điều tra về tình hình bảo quản tài liệu tại thư viện 

tỉnh, thành phố; được gửi đến lãnh đạo của 13 thư viện tỉnh, thành phố khu vực 

ĐBSCL. Số phiếu gửi đến các thư viện ĐBSCL là 13 phiếu, thu về 100%. 

Phiếu số 2: là phiếu điều tra cán bộ thư viện đánh giá về bảo quản tài liệu 

trong thư viện. Mỗi thư viện gửi 10 phiếu điều tra cán bộ thư viện ở các phòng 

gồm phòng nghiệp vụ, phòng đọc, phòng báo tạp chí, phòng hành chính,... Số 

phiếu gửi đến CBTV ở các thư viện tỉnh ĐBSCL là 130 phiếu. Số phiếu thu về là 

121 phiếu, chiếm tỷ lệ 93%. 

Phiếu số 3: là phiếu điều tra NDT đánh giá về bảo quản tài liệu trong quá 

trình sử dụng tài liệu tại thư viện. Mỗi thư viện gửi 100 phiếu điều tra đánh giá 

đến NDT. Tổng cộng có 1.300 phiếu điều tra đánh giá của NDT ở 13 thư viện 

tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Số phiếu thu về 1.089 phiếu chiếm tỷ lệ 85,3%. 

Cụ thể số phiếu hỏi phát ra cho các nhóm đối tượng sau: Học sinh,sinh viên (25 

phiếu phát ra, 25 phiếu thu về, đạt tỷ lệ 100%);Giáo viên (25 phiếu phát ra, 22 

phiếu thu về, đạt tỷ lệ 88%); Công chức, viên chức (25 phiếu phát ra, 20 phiếu 
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thu về, đạt tỷ lệ 80%); Công nhân (25 phiếu phát ra, 19 phiếu thu về, đạt tỷ lệ 

76%); Đối tượng khác (25 phiếu phát ra, 19 phiếu thu về, đạt tỷ lệ 76%).  

Các hình thức triển khai điều tra, khảo sát qua phiếu hỏi theo 3 cách: Gửi 

phiếu hỏi qua đường bưu điện, gửi phiếu hỏi qua e-mail và phát trực tiếp cho NDT. 

* Phương pháp quan sát hoạt động bảo quản tại các thư viện 

Tác giả lựa chọn ngẫu nhiên 3 thư viện đại diện cho 3 vùng của ĐBSCL 

để đặt thiết bị theo dõi điều kiện nhiệt độ và độ ẩm trong kho tài liệu để từ đó có 

thể rút ra những kết luận đúng đắn về điều kiện cần như nhiệt độ và độ ẩm đối 

với việc bảo quản tài liệu trong các kho tài liệu.3 vùng của ĐBSCL gồm: 

-Vùng trũng thường xuyên ngập nước theo mùa.  

-Vùng ven biển, có nhiều kênh rạch, sông ngòi và thời gian qua đã bị ảnh 

hưởng nhiều do biến đổi khí hậu như hạn hán, ngập mặn, sạt lở,... 

- Vùng có địa bàn ranh giới tận cùng phía Đông của ĐBSCL gần với miền 

Đông Nam Bộ. 

 Kết quả chọn mẫu ngẫu nhiên được thực hiện ở 3 thư viện. Đó là thư 

viện tỉnh Đồng Tháp đại diện cho các thư viện tỉnh An Giang, Cần Thơ, Vĩnh 

Long, Hậu Giang; thư viện tỉnh Cà Mau đại diện Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc 

Trăng, Trà Vinh và thư viện tỉnh Long An đại diện cho các tỉnh Tiền Giang, 

Bến Tre. 

Đồng thời, tác giả tiến hành điều tra lấy mẫu ngẫu nhiên các tài liệu tại 

13 thư viện các tỉnh ĐBSCL nhằm đánh giá tình trạng hư hỏng tài liệu. Số lượng 

vốn tài liệu đã được tác giả điều tra ngẫu nhiên là 23.197 bản/2.319.675 bản, 

chiếm tỷ lệ 1% trên tổng số vốn tài liệu. 

Tác giả tiến hành khảo sát tài liệu dạng giấy và chỉ dựa trên các yếu tố cơ 

bản như chất lượng giấy in tài liệu, bìa, mực in, kỹ thuật đóng để đánh giá tình 

trạng của tài liệu trong thư viện. Mỗi yếu tố được đánh giá ở 3 mức độ: tốt, 

tương đối tốt và chưa tốt. 
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Tác giả chọn mẫu ngẫu nhiên điều tra bằng cách: chọn mỗi kệ sách 5 cuốn 

ở các vị trí, các loại khác nhau như theo thời gian xuất bản khác nhau, theo môn 

loại khác nhau, theo số đăng ký cá biệt khác nhau,… tại các kho: đọc, mượn, tra 

cứu,... Qua quan sát để đánh giá chất lượng bìa, chất lượng đóng và chất lượng 

mực in.  

Đối với việc đánh giá chất lượng giấy thì thực hiện cách thức sau: gấp một 

góc nhỏ của trang giấy không chữ phía sau sách và gấp 1-2 lần giấy gãy là giấy 

chưa tốt, 3-4 lần giấy gãy là giấy tương đối tốt và 5-6 lần giấy gãy hoặc gấp nếp 

không gãy là giấy tốt.  

Đối với việc đánh giá chất lượng bìa: Tốt: bìa không bị rách, không bị 

mềm, ẩm mốc; Tương đối tốt: bìa có hư hỏng nhưng còn sử dụng được; Chưa 

tốt: bìa rách, đã bị bám bụi bẩn, ố, ngả màu. 

Đánh giá chất lượng kỹ thuật đóng: Tốt: tài liệu còn chắc chắn, nguyên 

chỉ, hồ dán, không bị bong giấy hoặc vải dán gáy; Tương đối tốt: tài liệu hỏng 

gáy nhưng vẫn còn giữ cho tài liệu sử dụng được; Chưa tốt: tài liệu đứt chỉ, lỏng 

gáy, rời trang. 

Đánh giá chất lượng mực in của tài liệu: Tốt: chữ còn nguyên vẹn, rõ 

ràng, sáng, chưa phai mực; Tương đối tốt: chữ còn nguyên vẹn nhưng phai màu 

mực; Chưa tốt: chữ không còn nguyên vẹn, mờ nhạt. 

Ngoài ra, tác giả quan sát các trang thiết bị hiện đại được các thư viện tỉnh 

ĐBSCL sử dụng hoặc một số thư viện đã được xây dựng mới. Qua đó căn cứ vào 

các tiêu chuẩn xây dựng trụ sở và kho tàng bảo quản tài liệu, tác giả đánh giá 

tính hiệu quả của trụ sở, trang thiết bị ở các thư viện.  

* Phương pháp thống kê số liệu điều tra 

Các phiếu điều tra được xử lý thông qua phần mềm SPSS qua đó có số 

liệu điều tra phục vụ cho luận án, đồng thời thu thập từ các nguồn thông tin khác. 
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9. Kết cấu của luâṇ án  

Luận án ngoài phần Mở đầu,Kết luận, Tài liệu tham khảo và phần phụ lục 

được kết cấu thành 3 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo quản tài liệu trong thư viện 

công cộng 

Chƣơng 2. Thực trạng bảo quản tài liệu trong các thƣ viện tỉnh Đồng 

bằng sông Cửu Long 

Chƣơng 3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo quản tài liệu trong 

các thƣ viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU 

TRONG THƢ VIỆN CÔNG CỘNG 

1.1. Cơ sở lý luận về bảo quản tài liệu trong thƣ viện công cộng 

1.1.1. Khái niệm bảo quản tài liệu và các khái niệm liên quan  

* Tài liệu 

Cùng với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, khái niệm về tài liệu 

cũng liên tục được mở rộng với nhiều định nghĩa khác nhau. 

Theo các nhà tài liệu học Pháp thì tài liệu là tất cả mọi yếu tố tri thức hoặc 

nguồn thông tin cố định trên một vật thể có thể sử dụng làm chứng cứ [39, tr.120].  

Nhấn mạnh khía cạnh sáng tạo, các nhà tài liệu học Nga nhận định: tài 

liệu là những thông tin được hình thành bằng các sáng tạo của con người, 

thông tin đó được ghi trên những vật chất với mục đích sử dụng, truyền bá và 

bảo quản [39, tr.120]. 

Ở Việt Nam, Pháp lệnh Thư viện cũng chỉ rõ: “tài liệu là một dạng vật 

chất đã ghi nhận những thông tin ở dạng thành văn, âm thanh, hình ảnh nhằm 

mục đích bảo quản và sử dụng” [9, tr.21]. Với các nhà thông tin học thì “tài liệu 

là một vật thể cung cấp những chỉ dẫn và thông tin. Đó là cái giá vật chất mang 

tri thức của nhân loại. Các thông tin chỉ có thể lưu giữ và truyền qua không gian 

và thời gian nếu được ghi lại trên các giá vật chất, với nhiều dạng và hình thức 

khác nhau” [28, tr.108]. Đồng thời, tài liệu còn là vật mang tin, trên đó ghi cố 

định thông tin và được xem như một đối tượng xử lý trong quá trình xử lý thông 

tin và tư liệu theo như Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10274:2013 (áp dụng cho 

các hoạt động thông tin, thư viện, lưu trữ) [38, tr.6].  

Như vậy, dù được nhìn nhận là “vật thể mang tin”, “một dạng vật chất đã ghi 

nhận thông tin” hay “vật mang tin” thì về bản chất, tài liệu có hai đặc trưng cơ bản 



24 
 

là hình thức của tài liệu (là dạng vật chất của tài liệu) và thông tin chứa đựng trong 

nó. Vì thế, bảo quản tài liệu cần hướng tới bảo quản cả về hình thức lẫn nội dung 

của tài liệu. 

Ngoài ra, với sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật hiện đại, tài liệu có rất 

nhiều loại hình khác nhau như tài liệu truyền thống là sách, báo, tạp chí… dạng 

giấy; các tài liệu hiện đại vi phim, vi phiếu, băng từ, đĩa quang (CD-ROM, DVD)…   

* Trạng thái kỹ thuật của tài liệu 

Sách, báo, tạp chí trong thư viện được hình thành gồm 3 yếu tố: chữ viết, 

vật liệu tạo thành sách, báo và kỹ nghệ in. Chất liệu tạo thành sách, báo chủ yếu 

là dạng giấy. Cấu trúc của giấy được tạo thành bởi 3 yếu tố chất kết dính, sợi 

cellulose, chất phụ da. Những sợi celluose được kết dính với nhau như một tấm 

phên nhờ các chất kết dính (keo) vì thế tờ giấy không được bền vững, dễ hút ẩm, 

dễ mục nát, dễ phát sinh nấm mốc và dễ cháy gây khó khăn trong việc bảo quản 

giấy. [17, tr. 4] 

Cùng với giấy, yếu tố thứ hai để tạo thành sách báo, tạp chí (các loại tài 

liệu trên giấy nói chung) đó là mực in. Mực là dung dịch có màu, dùng để thể 

hiện những nét chữ trên mặt giấy. Ngoài ra, những hóa chất chủ yếu để tạo nên 

màu sắc trong quá trình thực hiện kỹ nghệ in, thường dễ bị ánh sáng phân hủy. 

Vì vậy không nên phơi tài liệu ra nắng, tránh tuyệt đối việc để ánh sáng (tia 

nắng) trực tiếp chiếu vào tài liệu. [35, tr.50] 

Theo tác giả, có thể nói tình trạng kỹ thuật của tài liệu chính là tình trạng 

vật lý của tài liệu. Do vậy, nếu trình trạng vật lý của tài liệu tốt sẽ giữ được lâu 

độ bền của tài liệu và ngược lại. Đối với tài liệu giấy được hình thành từ 3 yếu tố 

gồm chữ viết, vật liệu tạo thành sách, báo và kỹ nghệ in. Nếu các yếu tố này tốt 

sẽ giữ được lâu độ bền của giấy và ngược lại. 

* Bảo quản và bảo quản  tài liệu 

Trước khi tìm hiểu khái niệm “bảo quản tài liệu” trong thư viện, ta cần 

làm rõ thuật ngữ “bảo quản”. Trong từ điển Oxford của Anh, bảo quản là hành 
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động bảo vệ một sự vật ở trạng thái nguyên bản [110]. Ngắn gọn hơn, trong từ 

điển Tiếng Việt, bảo quản là giữ gìn cho khỏi hư hỏng hoặc hao hụt [41, tr. 38]. 

Trong thư viện, khái niệm “bảo quản tài liệu” được nhận định ở nhiều góc 

độ khác nhau. Cụ thể có quan điểm cho rằng bảo quản tài liệu được xem như là 

hoạt động trong cơ quan thông tin thư viện, lưu trữ. Ví dụ, các chuyên gia bảo 

quản ở Châu Âu cho rằng “bảo quản tài liệu là hoạt động gồm các chính sách, 

nhân sự, kỹ thuật nhằm duy trì tài liệu lâu dài trong thư viện” [46, tr.2]. Hay theo 

ALA cho rằng “bảo quản tài liệu là những hoạt động liên quan đến việc bảo trì 

tài liệu thư viện…” [73, tr.161]. Ở Việt Nam, hai tác giả Kiều Văn Hốt và 

Nguyễn Tiến Hiển cũng đề cập, “bảo quản tài liệu là tất cả những hoạt động 

đóng góp vào việc gìn giữ tài liệu” [20, tr.88]. Quan điểm khác lại cho rằng: bảo 

quản tài liệu là những chính sách về bảo quản trong thư viện. Ví dụ, ông 

Jyotshna Sahoo-Thư viện Bảo tàng quốc gia Bhubaneswar Ấn Độ đã nhận định 

“bảo quản tài liệu là những chính sách về tất cả các hoạt động được thực hiện 

nhằm kiểm tra và làm chậm sự hư hại của tài liệu” [81, tr.6]; Bảo quản tài liệu 

là những biện pháp bảo vệ tài liệu. Ví dụ bà Susan Dulh-chuyên gia bảo quản 

Mỹ định nghĩa “bảo quản tài liệu là biện pháp phòng chống một cách có hệ 

thống, nhằm kéo dài tuổi thọ tài liệu thư viện…” trong tài liệu tập huấn của 

mình [98, tr.12]. IFLA nhận định “bảo quản tài liệu là tất cả các suy xét về 

quản lý và tài chính, kho lưu trữ và các thiết bị, dự phòng, trình độ nhân viên, 

các chính sách, công nghệ và các phương pháp liên quan đến bảo quản các tài 

liệu thư viện và thông tin chứa đựng trong đó” [68, tr.5]. Ở Việt Nam, tác giả 

Phạm Bằng trong bài viết cho Tạp chí khoa học kỹ thuật cũng cho rằng bảo 

quản tài liệu trong kho thư viện nghĩa là “thực hiện những biện pháp có liên 

quan tới việc ngăn ngừa thất lạc, hư hỏng tài liệu” [5, tr.22]. Hay “bảo quản tài 

liệu chỉ những chính sách và hoạt động thực tiễn đặc thù nhằm bảo vệ các tài 

liệu thư viện và lưu trữ khỏi bị làm hư hỏng, gây thiệt hại và hủy hoại, bao gồm 

những phương pháp và kỹ thuật do đội ngũ chuyên môn đề ra” như nhận định 
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của tác giả Nguyễn Thế Đức [18, tr.3] và tác giả Lê Thị Tiến trong đề tài cấp 

Bộ. Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11280:2015 có nêu, bảo quản là “tất cả 

các biện pháp, bao gồm cả quyết định tài chính và chiến lược, để duy trì tính 

toàn vẹn và kéo dài tuổi thọ của tài liệu hoặc các sưu tập.” [36, tr.6] 

Cụ thể hơn, có quan điểm cho rằng bảo quản tài liệu bao hàm hai hoạt 

động bảo quản dự phòng và bảo quản phục chế. Chẳng hạn, theo UNESCO, 

IFLA, các chuyên gia bảo quản ở Châu Âu, Mỹ và Thư viện Quốc gia Úc cũng 

cho rằng “Bảo quản tài liệu bao gồm cả hai hoạt động sửa chữa hoặc xử lý tài liệu 

hư hỏng và các hoạt động ngăn chặn hoặc trì hoãn tình trạng hư hỏng tài liệu (bảo 

quản dự phòng)” [104, tr.11].  

Ở nghĩa rộng, lại có quan điểm cho rằng: khái niệm bảo quản có ý nghĩa 

rộng hơn, bao quát mọi vấn đề có liên quan đến việc bảo quản và duy trì tài liệu, 

phục chế tài liệu, bao gồm cả bảo tồn. Ví dụ, theo quan điểm của UNESCO:“Bảo 

quản tài liệu bao hàm bảo tồn tài liệu. Bảo tồn tài liệu được xem như những hoạt 

động gồm các can thiệp về kỹ thuật nhằm đảm bảo ngăn chặn tối thiểu những 

thiệt hại nhiều hơn nữa đối với tài liệu gốc” [105, tr.12]. Và IFLA khẳng định, 

trong khi bảo tồn tài liệu trực tiếp can thiệp vào cấu trúc vật lý làm giảm thiểu 

hoặc làm chậm lại hư hại của tài liệu thư viện thì bảo quản tài liệu bao gồm cả 

hai hành động trực tiếp và gián tiếp. Vì vậy, bảo quản tài liệu là khái niệm rộng 

hơn và bao gồm cả bảo tồn tài liệu [68, tr.7].  

Ở khu vực Đông Nam Á, hầu hết các thư viện đều sử dụng định nghĩa về 

bảo quản tài liệu đồng nhất với quan điểm của IFLA. 

* Bảo tồn và bảo tồn tài liệu 

Trong từ điển Oxford của Anh, bảo tồn là hành động bảo vệ sự vật, sự việc 

đặc biệt như bảo quản và sửa chữa những nơi có tính khảo cổ, lịch sử, văn hóa và 

những tạo tác do con người tạo nên,… [112]. Nói ngắn gọn như từ điển tiếng Việt, 

bảo tồn là giữ lại không để cho mất đi [42, tr. 30]. 
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Trong thư viện, nhìn nhận ở góc độ là các hoạt động nghiệp vụ mang tính kỹ 

thuật, bảo tồn tài liệu được IFLA nhận định: là những thực tiễn đặc thù làm chậm 

lại sự hư hại và kéo dài đời sống của tài liệu bằng cách trực tiếp can thiệp vào cấu 

trúc vật lý làm giảm thiểu hoặc làm chậm lại hư hại của tài liệu thư viện” [68, tr.4]. 

Theo chuyên gia người Mỹ, Kenneth E Hariss cũng nhận định “bảo tồn tài liệu bao 

gồm sự ổn định, củng cố, phục chế bằng những phương pháp đặc biệt, tập trung vào 

việc duy trì sự tồn tại của tài liệu càng lâu càng tốt” [85, tr.1]. 

Ở góc độ quản lý, bảo tồn tài liệu là những chính sách - nhận định của 

Michael Roper (chuyên gia bảo quản ở Thư viện Đông Bắc Mỹ) và thực tiễn đặc 

thù gồm ngăn chặn, làm chậm và thay đổi các hư hại, phá hủy đối với tài liệu, 

gồm những phương pháp, kỹ thuật có tính thụ động và chủ động” [87, tr.5]. Tác 

giả Nguyễn Thế Đức trong bài “Bảo tồn tài liệu trong thư viện” cũng có đề cập, 

“bảo tồn tài liệu bao gồm tất cả những suy xét về quản lý và tài chính liên quan 

đến việc tàng trữ, cung cấp tiện nghi, biên chế, chính sách, kỹ thuật và các 

phương pháp được sử dụng để bảo tồn các tài liệu thư viện, lưu trữ cùng với 

những thông tin chứa đựng trong đó” [18, tr.3]. 

Ở nghĩa rộng hơn, khái niệm “bảo tồn tài liệu” theo Agrawall, O. P trong 

tài liệu “Preservation of Art objects and Library materials-Bảo quản tài liệu thư 

viện và các tác phẩm nghệ thuật” thì thuật ngữ “Bảo tồn được định nghĩa là 

những hành động nhằm nâng cao nhận thức về bảo quản và kiểm soát các 

nguyên nhân gây hư hỏng tài liệu đảm bảo các điều kiện bảo quản tốt hơn như 

xử lý và sửa chữa, trụ sở thư viện,… Bảo tồn được dùng với nghĩa chung hơn 

và bao quát hơn, bảo quản được dùng với nghĩa chuyên sâu hơn. Bảo tồn bao 

hàm cả bảo quản và phục chế” [47, tr.6].  

Cùng quan điểm này, tác giả Nguyễn Thế Đức trong bài viết “Bảo tồn tài 

liệu trong thư viện” trong Tập san Thư viện cho rằng thuật ngữ bảo quản và bảo 

tồn được sử dụng thay thế lẫn nhau trong các tài liệu chuyên môn. Hiện nay, 
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người ta dùng thuật ngữ bảo tồn với nghĩa chung hơn, bao quát hơn trong khi đó 

bảo quản và phục chế được định nghĩa một cách chuyên sâu hơn [18, tr.3]. 

Khái niệm “bảo quản tài liệu” và “bảo tồn tài liệu” mặc dù còn có quan 

điểm trái chiều nhau. Tuy nhiên, có thể thấy hầu hết các chuyên gia và các tổ 

chức về bảo quản tài liệu, di sản văn hóa đều cho rằng bảo quản tài liệu là khái 

niệm mang tính bao quát thực hiện hai hoạt động là sửa chữa, xử lý tài liệu bị 

hư hỏng và các hành động nhằm trì hoãn sự hư hại của tài liệu. Bảo tồn tài liệu 

là hoạt động có tính chuyên sâu về kỹ thuật, tác động trực tiếp vào tài liệu 

nhằm giảm thiểu hoặc làm chậm sự hư hại của tài liệu trong thư viện.  

Tóm lại, từ những vấn đề trình bày trên, tác giả cho rằng bảo quản là 

hành động trông coi, gìn giữ một sự vật khỏi bị hao hụt, mất mát. Bảo tồn là 

hành động giữ lại sự vật không để cho mất đi. Có thể nói, tài liệu là cơ sở vật 

chất quan trọng và thiết yếu nhất đối với các thư viện trong đó có TVCC, cần 

được bảo quản và bảo tồn trong thư viện. Chính vì vậy, Thông tư 13/2016/TT-

BVHTTDL ngày 09/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nêu: “Thư 

viện công cộng các cấp do Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thành lập, có 

chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng vốn tài liệu, bao gồm 

tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật”. 

Nên theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11280:2015 có nêu, bảo quản là “tất 

cả các biện pháp, bao gồm cả quyết định tài chính và chiến lược, để duy trì tính 

toàn vẹn và kéo dài tuổi thọ của tài liệu hoặc các sưu tập.” Theo tác giả, bảo quản 

tài liệu trong thư viện nhất là TVCC không chỉ liên quan đến tài chính và chiến lược 

mà cần nhiều hoạt động khác giúp cho công tác này đạt hiệu quả cao nhằm duy trì 

và kéo dài tuổi thọ của tài liệu. 

Với ý nghĩa đó, trong nghiên cứu này, tác giả đồng nhất quan điểm với 

IFLA và sử dụng định nghĩa của IFLA: “Bảo quản tài liệu là tất cả các suy xét về 

quản lý và tài chính, kho lưu trữ và các thiết bị, dự phòng, nhân sự, các chính sách, 
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công nghệ và các phương pháp liên quan đến bảo quản các tài liệu thư viện…” làm 

cơ sở cho nghiên cứu của luận án. Như vậy, bảo quản tài liệu trong TVCC là thực 

hiện các hoạt động về chính sách, quản lý, tài chính, kho lưu trữ, công nghệ và các 

phương pháp kỹ thuật trong sửa chữa tài liệu nhằm bảo quản hình thức và nội dung 

thông tin của tài liệu. Bảo tồn tài liệu là kỹ thuật chăm sóc về mặt vật chất của tài 

liệu, là một trong những hoạt động của bảo quản tài liệu. Như vậy, bảo quản tài 

liệu bao gồm cả bảo tồn tài liệu. 

1.1.2. Khái niệm bảo quản dự phòng  

Theo Christiane Baryla, Giám đốc phụ trách Bảo quản-Thư viện Quốc gia 

Pháp, Trưởng tiểu ban IFLA-PAC, “bảo quản dự phòng là nắm được những kỹ 

thuật và những biện pháp phòng ngừa có tác động tới những đặc tính của một đối 

tượng (môi trường, phòng kho, thao tác bằng tay, …)” [101, tr.8]. 

Nói một cách cụ thể, theo tiến sĩ Magaret Child - nguyên cố vấn về công 

tác bảo quản tài liệu, Washington DC của Mỹ cho rằng: “bảo quản dự phòng, là 

các hoạt động mà mỗi thư viện vẫn thường làm như: bổ sung, đóng sách, xử lý 

các tư liệu, đưa tài liệu lên giá, đưa tài liệu ra phục vụ và lau chùi, vệ sinh cả cơ 

sở vật chất của thư viện, lẫn sửa chữa nhỏ, kể cả hạn chế sử dụng nếu cần thiết” 

[91, tr.9].  

Ở Việt Nam, trong tài liệu của Trần Thị Hoàn Anh có nêu “Bảo quản dự 

phòng nhằm ngăn chặn sự xuống cấp của toàn bộ tư liệu nói chung trong  quá 

trình phục vụ và sử dụng, tránh đến mức thấp nhất có thể những yếu tố thiên tai” 

[2, tr.56]. Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11280:2015: “Bảo quản dự phòng là 

hoạt động nhằm làm giảm thiểu hoặc làm chậm tốc độ hư hỏng và ngăn chặn phá 

hủy toàn bộ bộ sưu tập.” [36, tr.7] 

Như vậy, theo tác giả, bảo quản dự phòng là công việc đầu tiên trong 

công tác bảo quản tài liệu nhằm kéo dài tuổi thọ của tài liệu gồm các hoạt 

động như khử trùng tài liệu trước khi lưu trữ và phục vụ, bao bìa sách khi mới 
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bổ sung, chống ẩm, phòng chống loài vật gây hại, vệ sinh (gồm trụ sở, kho 

tàng, tài liệu, giá kệ,...), bố trí kho tàng hợp lý, sắp xếp tài liệu lên giá, đưa tài 

liệu ra phục vụ, giáo dục ý thức bảo quản tài liệu cho NDT và cán bộ thư 

viện, phòng chống an ninh và thảm họa,... Các hoạt động này được thực hiện 

hiệu quả sẽ góp phần không nhỏ trong tiết kiệm kinh phí, thời gian và công 

sức bảo quản cho thư viện. 

1.1.3. Khái niệm bảo quản phục chế  

Theo Thư viện Quốc gia Úc nhận định “bảo quản phục chế là việc kéo dài 

đời sống có ích của vật chất tài liệu bằng cách làm ổn định hoặc sửa chữa khi vật 

chất vốn tài liệu bị nguy hiểm hoặc bị hư hại”[102, tr.12]. Hay có thể nói, “bảo 

quản phục chế là các công việc kỹ thuật xử lý tài liệu bị hư hại hoặc bằng biện 

pháp chụp vi phim, số hóa tài liệu,... đòi hỏi đảm bảo quy trình xử lý chuyên 

nghiệp của các chuyên gia bảo quản”[91, tr.5]. 

Ở Việt Nam, theo Trần Thị Hoàn Anh trong tài liệu “Kỹ năng tổ chức kho 

và bảo quản tài liệu” cho rằng “Bảo quản phục chế là nhằm sửa chữa phục hồi 

lại tình trạng xuống cấp về mặt lý tính và hóa tính của tài liệu”[2, tr.56]. 

Chuyên sâu hơn, theo nhận định của Christiane Baryla,“Phục chế là các 

kỹ thuật can thiệp trực tiếp để đảm bảo bảo quản được tài liệu nhưng vẫn tôn 

trọng nguyên bản của tài liệu” [32, tr.8]. Như vậy, khái niệm “phục chế” mặc dù 

được định nghĩa ngắn gọn nhưng đặt ra một vấn đề rất lớn cho các cơ quan thông 

tin thư viện, lưu trữ. Đây là công việc đòi hỏi nguồn tài chính dồi dào, ổn định, 

nhân sự có chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại và đặc biệt hơn cả đó chính là 

đảm bảo không làm thay đổi hoàn toàn tài liệu gốc. Đối tượng phục chế chủ yếu 

là những tài liệu quý hiếm, có tính lịch sử. 

Tóm lại, qua các nhận định trên theo tác giả, bảo quản phục chế được xem 

là một hoạt động đòi hỏi kỹ thuật sửa chữa có tính chuyên môn cao, khôi phục 

trạng thái ban đầu của tài liệu về mặt vật chất và thẩm mỹ một cách tối đa. Nó 

bao gồm các công việc như đóng bìa, đóng gáy, làm hộp bảo quản tài liệu, vá tài 
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liệu bị rách, làm phẳng tài liệu, xử lý tài liệu bị ướt, bị nấm mốc, nhiễm axit, 

khôi phục tài liệu bị hư hỏng về trạng thái gần với nguyên bản... hoặc xử lý bằng 

kỹ thuật chụp vi phim, số hóa tài liệu. Chuyên sâu hơn, các tài liệu quý hiếm,có 

tính lịch sử bị hư hỏng đòi hỏi phải tiến hành phục chế. Đây là công việc đòi hỏi 

kinh phí cao và chuyên gia bảo tồn được đào tạo chuyên nghiệp. 

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới bảo quản tài liệu trong thư viện công cộng 

1.1.4.1. Chính sách bảo quản tài liệu 

Chính sách bảo quản là kim chỉ nam giúp cho việc bảo quản tài liệu trong 

TVCC được phát triển, ổn định và bền vững. Việc xây dựng chính sách bảo quản là 

“quá trình xác định các yêu cầu chung và cụ thể đối với việc bảo vệ các tài liệu thu 

thập được, xác định các trường hợp ưu tiên, xác định rõ các nguồn kinh phí thực 

hiện công việc này, xác định được một quy trình hoạt động cho phép cơ quan đó lập 

một chương trình bảo quản cho cả hiện tại và tương lai” [33, tr.4]. Nếu chính sách 

bảo quản trong TVCC chưa được thực hiện thì việc bảo quản tài liệu trong thư viện 

thiếu tính bền vững và tài liệu hư hỏng nhanh chóng ảnh hưởng trực tiếp đến chất 

lượng phục vụ của thư viện. 

Như vậy, chính sách bảo quản tài liệu trong TVCC là rất cần thiết. Nên việc 

xây dựng chính sách bảo quản tài liệu trong TVCC cần xác định sự cần thiết của 

việc bảo quản tài liệu, chính sách của quốc gia về bảo quản tài liệu, các văn bản về 

chế độ bảo quản (như kinh phí, nguồn nhân lực,...) và bảo vệ tài liệu, đối tượng 

cần được bảo quản và ưu tiên được bảo quản, quy trình về bảo quản trong thư 

viện. Đây là cơ sở cho quản tài liệu trong thư viện phát triển ổn định và bền vững. 

1.1.4.2. Nguồn nhân lực bảo quản  

Những hư hại do tác nhân con người cũng góp phần suy giảm nhanh tuổi 

thọ tài liệu. Trong thư viện công cộng, có hai đối tượng thường xuyên tiếp xúc 

trực tiếp đối với tài liệu là cán bộ thư viện và NDT. Hai đối tượng này trong quá 

trình tiếp xúc, sử dụng tài liệu vô hình gây hư hỏng tài liệu. 
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* Cán bộ thư viện 

Cán bộ thư viện trong TVCC nhất là CBTV bảo quản tài liệu cần có 

những kiến thức cơ bản trong tiếp xúc và sửa chữa tài liệu đúng cách, đúng kỹ 

thuật; sử dụng các dụng cụ sửa chữa đảm bảo chất lượng; có thể kiểm soát điều 

kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, bụi bẩn, loài vật gây hại,...) trong 

kho tài liệu. Ngoài ra, CBTV cần nhận thức được tầm quan trọng của bảo quản 

tài liệu trong thư viện và xem bảo quản tài liệu là một công tác quan trọng như 

các hoạt động khác trong thư viện.  

Nếu CBTV chưa nhận thức được tầm quan trọng của bảo quản tài liệu và 

chưa được trang bị kiến thức bảo quản nhất định thì có thể có những hành động 

vô ý trong quá trình tiếp xúc và xử lý tài liệu như tình trạng sử dụng tùy tiện kim 

kẹp bằng kim loại kẹp vào tài liệu gây bẩn vì kim loại bị gỉ sét theo thời gian; Sử 

dụng các dụng cụ sửa chữa tài liệu chưa thích hợp như dùng băng keo trong để 

dán bìa tài liệu, vá phần bị rách trong nội dung tài liệu…; Dán những ghi chú lên 

tài liệu dễ gây mất chữ khi gỡ chúng ra hoặc làm rách tài liệu; Lấy tài liệu khỏi 

giá kệ chưa đúng cách; Xếp tài liệu lên giá quá chặt, không dùng tấm chắn sách 

(bookend) dễ gây gãy gáy hoặc lỏng các mối nối của tài liệu; Di chuyển tài liệu 

như mang vác quá nhiều làm rơi tài liệu trong quá trình di chuyển, chưa sử dụng 

các dụng cụ bảo vệ tài liệu phù hợp khi vận chuyển ngoài trời,. 

Cán bộ thư viện trong các TVCC ở nước ta hiện nay được đào tạo ở mức 

độ nhận thức về tầm quan trọng của bảo quản tài liệu trong thư viện nhưng chưa 

được đào tạo chuyên sâu, chưa được thực hành phục chế, sửa chữa tài liệu 

chuyên nghiệp do vậy việc bảo quản tài liệu trong các thư viện hiện nay chủ yếu 

là duy trì hoạt động.  

Theo Võ Công Nam [8, tr.38] cán bộ bảo quản tài liệu trong thư viện cần 

đảm bảo các kỹ năng sau: 

- Khả năng phân tích cấu tạo vật lý của tài liệu: tài liệu trong thư viện hiện 

nay được sản xuất bằng rất nhiều chất liệu khác nhau. Việc phân tích tính năng 
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vật lý của từng loại tài liệu là điều kiện tối cần thiết để áp dụng những chế độ 

bảo quản thích hợp. 

- Khả năng tạo lập môi trường bảo quản: phải xác định được thế nào là 

một môi trường bảo quản phù hợp. Nó liên quan đến rất nhiều yếu tố như: vị trí, 

không gian của kho tàng và các điều kiện môi trường cần kiểm soát như nhiệt 

độ, độ ẩm, ánh sáng, sự lưu thông không khí…trong đó. 

- Khả năng phát hiện và phòng chống những tác nhân gây hại đến tài liệu 

để có những biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả. 

- Khả năng phục chế những tài liệu bị hư hỏng: gồm những kỹ thuật phục 

hồi nguyên trạng tài liệu, gia cố độ bền chắc của tài liệu để kéo dài tuổi thọ của 

nó mà không ảnh hưởng đến cường độ sử dụng tài liệu. 

- Khả năng bảo quản sự toàn vẹn của tài liệu về mặt nội dung: trình độ 

phát triển của công nghệ hiện đại cho phép thực hiện nhiều biện pháp chuyển 

dạng tài liệu để bảo quản nội dung thông tin. Cần có kiến thức để lựa chọn giải 

pháp tối ưu đối với từng loại tài liệu cụ thể và khả năng sử dụng các thiết bị đó. 

Như vậy, theo tác giả cán bộ bảo quản tài liệu trong TVCC cần nhận thức 

về tầm quan trọng của bảo quản tài liệu và trang bị cho mình các khả năng về 

phân tích cấu tạo vật lý của tài liệu, tạo lập môi trường bảo quản, phục chế 

những tài liệu bị hư hỏng, bảo quản sự toàn vẹn của tài liệu về mặt nội dung của 

tài liệu trong TVCC. Bởi vì, các điều kiện này phù hợp với khả năng và điều 

kiện các cán bộ TVCC Việt Nam hiện nay. 

* Người dùng tin 

Người dùng tin là một trong những nhân tố quan trọng hỗ trợ thư viện 

trong việc thực hiện mục tiêu bảo quản tài liệu. Bởi vì, ngoài ý thức của NDT 

trong quá trình sử dụng tài liệu thì sự tham gia tích cực của NDT trong các hoạt 

động tuyên truyền giáo dục ý thức bảo quản tài liệu của TVCC, thông báo tình 

trạng hư hỏng tài liệu đến cán bộ thư viện kịp thời,... giúp hoạt động bảo quản 

tài liệu của thư viện đạt hiệu quả cao. 
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Người dùng tin vẫn còn thiếu ý thức trong sử dụng tài liệu phổ biến qua 

những hành vi như gập tài liệu, gấp góc tài liệu để đánh dấu trang,…; Vừa đọc 

vừa ăn làm cho các vụn thức ăn rơi vào tài liệu, là mồi nhử cho kiến, các loài 

côn trùng tấn công tài liệu; Dùng sách che mưa, lót chỗ ngồi; Cắt xé tài liệu 

hoặc cố tình lấy cắp tài liệu; Dùng nước hoặc nước bọt lật từng trang tài liệu; 

Không sử dụng giá đỡ khi đọc đối với những tài liệu dày và quá khổ…. vô tình 

gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo quản tài liệu trong thư viện. 

1.1.4.3. Cơ sở vật chất bảo quản và phục chế 

* Trụ sở và kho tài liệu 

Trụ sở và kho tài liệu của TVCC là cái vỏ quan trọng giúp bảo vệ tài liệu 

được an toàn, do vậy vị trí của thư viện, tòa nhà thư viện và kho tài liệu trong 

TVCC cần được bố trí hợp lý, phù hợp với chức năng bảo vệ tài liệu không bị 

ảnh hưởng của các yếu tố gây hại đến tài liệu như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, loài 

vật gây hại, thiên tai,...  

Vị trí của thư viện ngoài việc thuận lợi cho NDT đến đọc tài liệu còn 

đảm bảo bảo quản tài liệu trong thư viện. Vùng đất xây dựng thư viện đảm bảo 

không gây ra tình trạng thâm nhập của mối, độ ẩm cao, an ninh và những nguy 

cơ tiềm ẩn do ngập lụt, thiên tai,... Nếu trụ sở thư viện được đặt ở những vùng 

có vị trí thấp hoặc gần sông thì không tránh khỏi nguy cơ ngập lụt thường 

xuyên. Hoặc vị trí của thư viện được đặt ở những nơi ô nhiễm như công ty, nhà 

máy, xí nghiệp, trục đường có nhiều tiếng ồn, khói bụi,... gây ô nhiễm thư viện 

và khó khăn trong bảo quản tài liệu.  

Ngoài ra, theo chuyên gia bảo quản người Mỹ Karen Brown “để kéo dài tuổi 

thọ của tài liệu thì tòa nhà lưu giữ chúng cần phải được thiết kế và xây dựng thật 

hợp lý, đảm bảo đúng yêu cầu khắt khe về bảo quản” [33, tr.109].  Thậm chí, tòa 

nhà thư viện được xây dựng kiên cố, chắc chắn bảo đảm đúng chức năng của cơ 

quan thư viện thì việc bảo quản tài liệu trong thư viện được đảm bảo tốt nhất. 

Nếu các mái nhà, tường của thư viện bị dột, ẩm thấp gây tăng độ ẩm trong thư 
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viện đặc biệt là kho tài liệu sẽ làm tài liệu nhanh chóng bị suy yếu và tạo môi 

trường cho sự phát triển của côn trùng, mối mọt. Tương tự, hệ thống cửa chính, 

cửa sổ được xây dựng kín, an toàn không tạo các kẻ hở cho các loài vật gây hại, 

bụi bẩn thâm nhập vào thư viện. Vì vậy, trụ sở thư viện an toàn với kết cấu chắc 

chắn là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho việc bảo quản tài liệu được 

tốt hơn, an toàn hơn và tiết kiệm kinh phí bảo quản rất nhiều. 

Kho tài liệu trong thư viện luôn đảm bảo được ngăn nắp, bố trí giá kệ hợp 

lý giúp việc bảo quản tài liệu được thuận lợi. Diện tích trong kho đảm bảo độ 

thông thoáng nhất định.Mật độ tài liệu trên diện tích kho không nên quá dày dẫn 

đến tình trạng không lưu thông không khí, làm tăng độ ẩm. Tài liệu được bố trí 

trên giá kệ được sắp xếp với mật độ vừa phải, không quá chật dễ gây ẩm và tăng 

mức độ lây lan nấm mốc, axit đối với tài liệu khác. Các giá kệ bằng gỗ là nguy 

cơ tiềm ẩn của mối xuất hiện và tấn công tài liệu. Do đó, giá kệ trong kho tàng 

có khoảng cách nhất định đối với tường và trần nhà kho nhằm tránh gây ẩm và 

sự tấn công của mối đối với tài liệu.  

Có thể nói, trụ sở và kho lưu trữ trong TVCC không tốt có ảnh hưởng 

không nhỏ đến việc bảo quản tài liệu trong thư viện như trụ sở thư viện được đặt 

ở những vị trí có nguy cơ gây ngập lụt, thiên tai, vùng đất chưa được xử lý mối, 

đặc biệt là kết cấu của tòa nhà thư viện bị dột mái, ẩm tường, kho tàng bố trí 

thiếu hợp lý gần nơi dễ bị chiếu ánh sáng mặt trời làm tăng nhiệt độ kho, tài liệu 

xếp trên giá kệ quá dày dễ gây ẩm tài liệu,... Do đó, trụ sở thư viện an toàn, chắc 

chắn, kho tàng được bố trí hợp lý giúp việc bảo quản tài liệu trong thư viện được 

thuận lợi hơn.  

* Thiết bị bảo quản dự phòng 

Thiết bị bảo quản dự phòng là công cụ hữu hiệu giúp thư viện tạo ra 

môi trường bảo quản tài liệu tốt nhằm kéo dài tuổi thọ của tài liệu cụ thể các 

thiết bị như máy điều hòa, quạt thông gió, ánh sáng, khử trùng, máy hút bụi, 

camera, xe vận chuyển tài liệu trong thư viện, báo cháy tự động, chữa cháy tự 
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động,... Nếu các thiết bị này chưa được trang bị hoặc trang bị chưa đầy đủ, 

chưa hiện đại thì việc bảo quản tài liệu trở nên khó khăn hơn.  

Ở Việt Nam, các thư viện tham khảo và vận dụng theo công văn số 

111/NVĐP của Cục Lưu trữ Nhà nước ngày 04/04/1995 về hướng dẫn bảo quản tài 

liệu lưu trữ và Thông tư 09/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 26/11/2007 hướng 

dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng đảm bảo các yêu cầu về địa điểm xây kho; quy mô 

kho, hướng nhà kho, tường kho và tường ngăn, cửa kho, sàn kho,…; hệ thống điện, 

hệ thống nước trong kho, hệ thống thoát nước,… [13, tr.1-5]. 

Các thiết bị ánh sáng, điều hòa nhiệt độ, hệ thống thông gió, hệ thống 

không khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy,… Thư viện có thể sử dụng nhiệt kế 

và ẩm kế hoặc hệ thống thông gió và điều hòa không khí HVAC trong kho tài 

liệu. Hệ thống này được vận hành nhằm đảm bảo điều kiện nhiệt độ, độ ẩm lý 

tưởng và đảm bảo sự cân bằng [78, tr.17].  

Riêng ánh sáng, hiện nay các thư viện sử dụng nguồn ánh sáng nhân tạo là 

đèn huỳnh quang. Đèn huỳnh quang được dùng phổ biến trong hầu hết thư viện 

nhưng có nhược điểm sinh ra bức xạ cực tím, để an toàn cần bọc kín đầu ống tuýp 

[93, tr. 99]. 

Ở Việt Nam, các trang thiết bị về ánh sáng, điều hòa nhiệt độ, hệ thống 

thông gió, hệ thống khí đã được quy định trong Thông tư 09/2007/TT-BNV kho 

lưu trữ chuyên dụng của Bộ Nội vụ ngày 26/11/2007; Và danh mục thiết bị bảo 

quản và phục chế tài liệu thư viện của Bộ Văn hóa, Thông tin ban hành theo 

quyết định 889/QĐ-KH ngày 23/4/1997 [9, tr.89]. 

Các thiết bị an ninh, phòng cháy chữa cháy trong thư viện, nên lắp đặt các 

thiết bị như hệ thống phát hiện hỏa hoạn, báo động và vòi phun cứu hỏa tự động 

cũng như lắp đặt các thiết bị an ninh thiết yếu trong thư viện, bình chống cháy 

bằng hóa chất… 

Hệ thống giá kệ trong thư viện phải đảm bảo “bảo vệ được vốn tài liệu 

của thư viện; có thể chứa được nhiều tài liệu nhưng đảm bảo có thể lấy tài liệu 
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dễ dàng, không khí thông thoáng; sử dụng chất liệu kim loại như sắt hoặc thép; 

chiều cao giá kệ đảm bảo có khoảng cách nhất định với trần nhà kho; ngăn cuối 

cùng của giá kệ cách mặt đất 10 cm đến 15 cm; đảm bảo an toàn cho người sử 

dụng” [75, tr.3]. 

* Thiết bị bảo quản phục chế 

Trong bảo quản phục chế ở thư viện đòi hỏi cần có 3 dạng thiết bị gồm 

thiết bị dùng sửa chữa phục chế tài liệu dạng giấy, thiết bị dùng chuyển dạng nội 

dung tài liệu sang vi phim, vi phiếu và thiết bị số hóa tài liệu. Các thiết bị dùng 

sửa chữa phục chế tài liệu dạng giấy như máy khử axit, máy phát hiện khuyết tật 

giấy, máy cắt dán giấy, máy đổ khuôn giấy, máy cán dát giấy, thiết bị chưng cất, 

thiết bị khử axit, máy ép, máy hun khói,…và các dụng cụ chuyên biệt khác.... 

Thiết bị dùng chuyển dạng nội dung tài liệu như máy chụp vi phim, vi phiếu, 

máy sản xuất đĩa CD-ROM, máy photocopy,... Các trang thiết bị dùng số hóa tài 

liệu như máy scan, máy vi tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu,... 

1.1.4.4. Kinh phí bảo quản và phục chế 

* Kinh phí bảo quản 

Kinh phí bảo quản tài liệu cần được TVCC quan tâm nhiều hơn nữa. 

Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy việc bảo quản tài liệu của thư viện ngày 

một phát triển và đảm bảo chất lượng. Do đó, các TVCC nên phân bổ kinh phí 

bảo quản tài liệu hàng năm như tất cả các hoạt động khác của thư viện vì đây 

cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Tỷ lệ phân bổ kinh phí bảo 

quản cần được duy trì thường xuyên, ổn định. 

* Kinh phí phục chế  

Kinh phí dành cho phục chế tài liệu trong TVCC là rất lớn trong khi điều 

kiện kinh phí hoạt động của các thư viện ở nước ta hiện nay còn hạn chế dẫn đến 

tình trạng tài liệu chưa được sửa chữa, phục chế kịp thời và hư hỏng nhanh chóng 

hơn, việc bảo quản tài liệu trong thư viện càng khó khăn hơn. Công tác phục chế 
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thường được tiến hành theo dự án kèm theo nguồn kinh phí khá lớn. Hầu hết, các 

TVCC thường tận dụng nguồn kinh phí tài trợ từ bên ngoài của các tổ chức hoặc 

gây quỹ… 

Như vậy, kinh phí bảo quản và phục chế tài liệu trong TVCC là yếu tố 

quan trọng ảnh hưởng đến việc thúc đẩy hoặc kìm hãm phát triển và nâng cao 

chất lượng việc bảo quản tài liệu trong thư viện. Nguồn kinh phí dành cho bảo 

quản và phục chế tài liệu được duy trì thường xuyên, ổn định giúp cho việc 

bảo quản tài liệu được hiệu quả hơn nữa. 

1.1.4.5. Kỹ thuật bảo quản dự phòng và phục chế 

* Kỹ thuật bảo quản dự phòng 

Tài liệu trước khi được sửa chữa hoặc đưa vào kho lưu trữ cần được tiến 

hành làm sạch và khử trùng. Để thực hiện hiệu quả công việc khử trùng nên chọn 

phương pháp có khả năng diệt được nấm mốc và côn trùng gây hại. Ngoài ra, 

những sửa chữa cơ bản trong TVCC như bao bìa sách mới trước khi lưu trữ và 

phục vụ, làm lại bìa, tệp bị long, tẩy vết bẩn,… được thực hiện theo một quy 

trình nhất định, thường xuyên. 

* Kỹ thuật bảo quản phục chế 

Kỹ thuật xử lý cơ bản tài liệu bị hư hỏng như vá tài liệu, đóng lại bìa, gáy 

tài liệu do bị long tệp, bong gáy, đứt chỉ may, tháo lớp băng keo trong dán trên 

tài liệu nhất là ở phần gáy và nội dung của tài liệu... bằng các dụng cụ chuyên 

dụng được tiến hành thường xuyên, kịp thời. 

Kỹ thuật xử lý tài liệu bị ẩm hoặc ướt, thư viện thực hiện các phương 

pháp làm khô bằng không khí, làm lạnh chân không, làm lạnh, làm khô bằng 

nhiệt trong chân không. Tùy vào khối lượng tài liệu bị ẩm ướt nhiều hay ít các 

thư viện lựa chọn phương pháp phù hợp. 

Kỹ thuật xử lý tài liệu bị nhiễm nấm mốc, Khi tài liệu bị nhiễm nấm mốc, 

hiện nay có hai phương pháp xử lý hóa chất và không hóa chất bằng cách làm 
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lạnh, bức xạ gamma và tia cực tím. Theo chuyên gia Beth Lindblom Patkus xử lý 

tài liệu bị nấm mốc có thể sử dụng hóa chất để diệt nấm mốc là chất Lysol hoặc 

dung dịch cồn. Máy hút bụi hai chiều được sử dụng để hút sạch các bào tử nấm 

mốc chết, tránh tình trạng tái nhiễm trở lại. Việc xử lý tài liệu nấm mốc cần được 

tuân thủ theo quy trình nhất định tránh tình trạng các bào tử nấm mốc gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe của cán bộ thư viện và tái xuất hiện trở lại [92, tr.154].  

Kỹ thuật bồi, vá, tôn nền, tài liệu được thực hiện bằng máy hoặc bằng nhiệt. 

Để gia cố tài liệu, người ta dùng cách bồi thêm hoặc xen vào giữa hai tờ giấy một 

lớp bảo vệ. Trước khi bồi thêm cần vá các lỗ thủng trên giấy bằng thủ công hoặc 

bằng bằng máy. Việc cán tài liệu là dùng lực dán nhiệt của một số giấy dính để cố 

định các giấy cần cán gia cố hoặc bằng phương pháp cán lạnh của Ấn Độ. Để khử 

axit trên tài liệu, người ta dùng các phương pháp như sử dụng dung dịch để chìm 

xuống hoặc phun dung dịch vào tài liệu; phương pháp không dung dịch như sử 

dụng cồn; phương pháp dùng khí như gaz,… [23, tr. 24].  

Tóm lại, các yếu tố ảnh hưởng đến bảo quản tài liệu trong TVCC là chính 

sách bảo quản tài liệu, nguồn nhân lực bảo quản, cơ sở vật chất bảo quản và 

phục chế, kinh phí bảo quản và phục chế, kỹ thuật bảo quản dự phòng và phục 

chế. Do vậy, các TVCC cần nhận diện rõ ràng các yếu tố ảnh hưởng này trong 

bảo quản tài liệu của thư viện mình. Đây sẽ là cơ sở cho các thư viện nâng cao 

chất lượng bảo quản tài liệu thư viện nhằm ngăn chặn và đảm bảo kéo dài đời 

sống có ích của tài liệu. 

1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của tài liệu  

* Môi trường bảo quản trong kho tài liệu 

Môi trường bảo quản trong kho là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp 

đến tài liệu và phản ánh chất lượng, hiệu quả của bảo quản trong TVCC. Tỷ lệ 

tài liệu hư hỏng nhiều thể hiện bảo quản tài liệu trong TVCC chưa hiệu quả và 

ngược lại.  
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Với nhiệt độ, độ ẩm, việc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong thư viện rất 

quan trọng trong công tác bảo quản thư viện và các nơi lưu trữ vì khi nhiệt độ, 

độ ẩm không đảm bảo sẽ gây tác hại không nhỏ, làm hỏng các tài liệu lưu trữ. 

Theo Wikipedia định nghĩa nhiệt độ là thang đo độ “nóng” và “lạnh”. Vật chất 

có nhiệt độ cao hơn thì nóng hơn. Như vậy, nhiệt độ trong kho tài liệu chỉ mức 

độ nóng, lạnh ở trong kho tài liệu đó. Khi nhiệt độ thay đổi đột ngột làm giấy co 

dãn mạnh dẫn đến mất tính bền về cơ lý. Tài liệu sẽ bị biến dạng rất xấu. Nếu 

nhiệt độ quá cao làm mất thủy phân của giấy, dẫn đến giấy bị khô giòn, dễ gãy 

nát. Ngược lại, nếu nhiệt độ quá thấp, kho tài liệu trở nên ẩm thấp tạo điều kiện 

cho nấm mốc sinh sôi phát triển nhanh chóng. Vậy độ ẩm là biểu thị mức độ khô 

ráo của không khí. Lượng hơi nước trong không khí thay đổi tùy theo thời tiết, 

thời gian và mùa [93, tr.8].  

“Độ ẩm là nhân tố phá hoại mạnh nhất đến tài liệu bằng giấy của các thư 

viện. Khi tài liệu bị ngấm ẩm cao thì giấy sẽ tự mục nát dần, có trường hợp giấy bị 

mủn ra như bột. Sự thay đổi độ ẩm đột ngột theo nhiệt độ thường gây nên sự co dãn 

bất thường, làm đứt các sợi cellulose và làm giấy nhanh rách nát. Khi kho ẩm ướt, 

vi sinh vật có thể phát triển nhanh hàng loạt. Các vi sinh vật này sống ký sinh trên 

giấy, sẽ oxy hóa giấy dẫn đến làm hư hỏng tài liệu trong các thư viện. Độ ẩm càng 

cao, kéo theo sự sinh sản của sâu mọt càng nhanh và mức độ nguy hại của tài liệu 

càng lớn” [96, tr.107].  

Tiếp đến, ánh sáng góp phần gây hư hỏng tài liệu lưu trữ. Theo chuyên 

gia bảo quản Mỹ là Beth Lindblom Patkus nhận định: “ánh sáng có thể làm 

giấy phai màu, ố vàng hay xỉn đen; làm yếu và giòn các sợi cellulose cấu tạo 

nên giấy; làm cho các hình ảnh bị đổi màu, thay đổi độ rõ nét của chữ viết trên 

tài liệu. Ánh sáng gồm có hai loại là ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo. 

Ánh sáng tự nhiên chính là ánh sáng mặt trời, các tia tử ngoại làm tăng nhanh 

các quá trình phân hủy hoá học đối với tài liệu giấy thông qua sự oxi hóa. Ánh 

sáng nhân tạo chính là đèn huỳnh quang, đèn tròn, ánh sáng của máy photo, 
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máy scan,... Loại ánh sáng này có thể nhìn thấy được nhưng tác hại của chúng 

cũng không kém” [33, tr.89]. 

Một yếu tố tưởng chừng vô hại nhưng có ảnh hưởng không kém đến bảo 

quản tài liệu đó là bụi bẩn trong không khí. “Không khí có hai dạng chính là dạng 

khí và dạng bụi. Các loại khí ô nhiễm chủ yếu là khí dioxit sulfur, khí oxit nitơ, 

khí peroxit,... các khí này xúc tiến các phản ứng hóa học có hại dẫn đến hình thành 

axit trong các tài liệu gây mất màu và giòn. Với các chất ô nhiễm dạng bụi chủ 

yếu gồm bồ hóng, muội than, bụi đất, bụi mài mòn,... và trong không khí còn có 

trứng các loài vật gây hại bay vào kho tài liệu, trở thành nguy cơ tiềm ẩn” [96, 

tr.5]. Đồng thời, “tình trạng bụi bẩn trong không khí có tác hại rất lớn đến tuổi thọ 

của tài liệu cũng như sức khỏe của cán bộ thư viện” [71, tr.16]. 

Các loài vật gây hại xuất hiện thường xuyên trong kho tài liệu thư viện có 

gián, chuột, mối, nhậy,... Mối là đối tượng nguy hiểm nhất trong nhóm loài vật 

hại kho vì có sức tàn phá tài liệu nhanh nhất và vô hình. Chúng là loài côn trùng 

sinh trưởng và phát triển mạnh ở các nước nhiệt đới. Theo tiến sĩ S.H. Skaije đã 

viết rằng “nếu mối tràn vào thư viện thì chỉ trong một đêm chúng có thể gây ra 

thiệt hại không sao sửa chữa được...” [108, tr.6]. Những thiệt hại do mối gây ra 

thường rất to lớn và khó hồi phục, sửa chữa đối với tài liệu.  

Đối với gián, ngoài việc gây bệnh cho con người cũng gây thiệt hại to lớn 

đến tài liệu và bìa của tài liệu. Vào ban ngày, gián thường ẩn náu sau các khe hở, 

chân tường, dưới sàn nhà, những kẽ nứt cùng một số nơi tối tăm khác. Ngoài 

việc gặm nhấm tài liệu, gián còn tiết ra một chất lỏng giống như mực màu đen 

làm hỏng các trang tài liệu và nội dung thông tin khi chúng bò qua.  

Riêng loài chuột thường xâm nhập vào kho, cắn xé các trang tài liệu thậm 

chí dùng tài liệu để làm ổ cho mình. Chuột thường để lại mùi hôi gây ô nhiễm 

trong kho tài liệu khi chúng lưu trú. 

Nhậy là loài vật nhỏ xíu, với thân hình dài không quá 0,2 cm, “đuôi” như 

mũi giáo và mảnh như sợi chỉ nhưng đã gây ra thiệt hại to lớn trong các thư viện. 



42 
 

Nhậy sống bằng bột hồ, các chất keo trong gáy tài liệu và các chất kết dính. Để 

ăn được keo, hồ dán, chúng làm hư các gáy tài liệu, nhất là khi gáy tài liệu làm 

bằng da, vải, sơ sợi, hộp bìa cứng,... [108, tr.11]. 

Theo các chuyên gia bảo quản Mỹ như Sherelyn Ogden, Adcock P.Edward, 

John Feather và IFLA có nêu rõ nấm mốc là “các vi sinh vật sống ký sinh trên 

sinh vật khác. Nấm mốc còn chứa các chất tố màu gây hoen ố giấy, vải, da và ảnh 

hưởng đến sức khỏe của con người” [96, tr.155]. Bên cạnh đó, “nấm mốc xuất 

hiện trên tài liệu gây ra tình trạng bị bẩn, mờ chữ và hoen ố. Khi độ ẩm từ 90-

100%, nhiệt độ 25-30oC, nấm mốc hoạt động tốt nhất” [33, tr.14]. 

* An ninh và thiên tai 

Bên cạnh các yếu tố ảnh hưởng đã nêu ở trên, một yếu tố nữa đáng chú 

ý hiện nay ở các thư viện mà các tổ chức bảo vệ di sản như UNESCO, IFLA 

thường xuyên khuyến cáo các thư viện về an ninh (trộm cắp, chiến tranh, hỏa 

hoạn...) và thiên tai (động đất, sóng thần, lũ lụt,...). Đặc biệt ảnh hưởng từ 

thiên tai là yếu tố đáng chú ý do hiện nay cả thế giới đang đứng trước nguy cơ 

biến đổi khí hậu. Các thảm họa xuất hiện ngày càng nhiều hơn, khó lường hơn 

và đã để lại những thiệt hại nặng nề. Những thiệt hại to lớn do thiên tai gây ra 

được minh chứng trong lịch sử như động đất ở Nhật Bản năm 1923, đã mất 

70.000 bản tài liệu ở Thư viện Đại học Imperial-Tokyo trong đó có nhiều tài 

liệu viết tay thuộc các triều đại lịch sử Nhật Bản; Hàng trăm Thư viện ở Ohio, 

West Virginia, Indiana, Illinois và Mississipi Mỹ bị phá hủy do ngập lụt năm 

1937;... [107, tr.7-17]. Năm 1972, một cơn lũ lớn gây ra thiệt hại to lớn cho 

các tài liệu của Thư viện ở Corning, New York. Bên cạnh đó, còn hàng loạt 

các tai họa khác như nước dột từ mái nhà làm ẩm ướt, mục nát tài liệu, làm hư 

hại các phương tiện bảo vệ, bảo quản khác,... [61,2tr.2]. 

Các thảm họa do hỏa hoạn gây thiệt hại lớn ví dụ như ở Campuchia giai 

đoạn 1976-1979, Thư viện Quốc gia bị thiêu rụi do Khmer đỏ. Hầu hết tài liệu bị 

cháy chỉ còn lại khoảng 20% tài liệu. Năm 1972, một trận hỏa hoạn lớn ở Thư 

viện Luật Chales Klein tại Trường Đại học Temple đã phá hủy và làm hư hại 
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400.000 bộ sách [107, tr.7-17]. Năm 2015, Vụ cháy ở Thư viện Viện Khoa học 

Xã hội và Thông tin khoa học Mascova của Nga, thiêu rụi 2.000m2 diện tích của 

thư viện. Thư viện lưu trữ 10 triệu tài liệu, bao gồm một số tài liệu quý hiếm từ 

thế kỷ 16… 

Ở Việt Nam, mặc dù chưa có tổ chức nào thống kê cụ thể, đầy đủ về 

những thiệt hại của các thư viện bị ảnh hưởng do bão lũ hàng năm nhưng có thể 

kể đến một số trường hợp như Trường tiểu học số 2 Cát Tài, huyện Phù Cát sau 

đợt lũ vào tháng 12 năm 2016 đã làm hư hại hơn 6.000 cuốn sách; Tỉnh Quảng 

Bình thiệt hại 10.500 bộ sách do thư viện trường học bị tốc mái hoặc đổ sập 

trong đợt bão số 10 vào tháng 9 năm 2017; Năm 2011, ĐBSCL có 645 điểm 

trường bị ảnh hưởng của ngập lụt và triều cường trong đó nhiều thư viện trường 

học cũng bị ngập nước…[114]. 

Có thể nói những thảm họa xảy ra trong thư viện gây ra những thiệt hại to 

lớn và khó hồi phục nhất.  

* Sự lão hóa của tài liệu 

Đối với chất liệu giấy, theo các chuyên gia bảo quản Nga Đobrusina S.A; 

Chernina E.S cho rằng “phần lớn các loại giấy hiện đại đều chứa số lượng quá 

lớn các nhóm axit. Với sự có mặt của độ ẩm hấp thụ từ không khí, axit gây nên 

sự phá huỷ cellulose bằng thuỷ phân. Các quá trình oxi hóa diễn ra trong khi lão 

hóa sẽ làm tăng độ axit của giấy” [17, tr.65]. 

Ở Việt Nam, các chuyên gia về giấy có phân tích: “Lão hóa là quá trình 

thay đổi về thành phần hóa học, giấy trở nên vàng, giảm độ bền cơ lý, các xơ sợi 

trở nên giòn, dễ gãy vụn. Những loại giấy làm từ bột vô cơ, ví dụ như giấy báo 

thì sự lão hóa xảy ra rất nhanh, giấy bị vàng đi chỉ sau vài giờ tiếp xúc trực tiếp 

với ánh sáng mặt trời...” [25, tr.321]. 

Giấy gồm có 3 thành phần chính là sợi cellulose (bột giấy được lấy từ tre, 

nứa, gỗ,...) chiếm 75-90%; chất phụ gia như cao lanh giúp giấy có độ phản 
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quang chiếm 80-85%,...; chất kết dính làm tăng độ liên kết giữa sợi cellulose với 

các chất phụ gia bằng cách sử dụng nhựa thông, parafin, gelatin, tinh bột,... [25, 

tr.1-14]. Quá trình xử lý gỗ, tre, nứa,... để lấy sợi cellulose không được xử lý 

triệt để, các chất hóa học còn lại trong các thành phần chất phụ gia,... là những 

yếu tố tiềm ẩn trong giấy sau thành phẩm. Các yếu tố này sẽ kết hợp với môi 

trường tự nhiên tạo nên chuỗi phản ứng hóa học trong đó có gốc axit làm bào 

mòn gây suy yếu sự liên kết của các sợi cellulose, làm giảm tuổi thọ của tài liệu.  

Với các thành phần của mực in, “mực in là một hỗn hợp bền vững của các 

loại pichmăng và chất liên kết. Pichmăng mang đến cho mực in màu sắc nhất 

định và một số tính chất như độ bền với ánh sáng, độ bền với nước... Chất liên 

kết thường dùng là các loại dầu thực vật và dầu mỡ được lọc tạp chất, khử axit 

và cô đặc” [24, tr.41]. Và trong “thành phần của mực in có chứa phần axit dư 

thừa sau thành phẩm dẫn đến sự ăn mòn làm thủng giấy”...[17, tr.28-37]. 

Một yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến tài liệu là kỹ thuật in. Đến nay có 

nhiều kỹ thuật in ấn khác nhau và các hư hỏng tài liệu từ kỹ thuật in thường 

gặp nhất là biến mất hoặc phai màu của chính văn, những mài mòn cơ học, 

mực bị bong tróc,... [17, tr.28] 

Kỹ thuật khâu, đóng tài liệu, đối với ruột sách, “... có thể liên kết các tay 

sách với nhau bằng khâu thép, khâu chỉ hoặc đóng dán. Khâu thép có nhược 

điểm là thép mau gỉ đặc biệt là với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam . Khi thép bị 

gỉ gây bẩn gáy sách, dễ rách bìa sách (hay bong khi thép khâu bị gỉ), thời gian 

sử dụng sách ngắn” [25, tr.264-267].  

Đối với vi phim, theo IFLA trong tài liệu “Principles for the care and 

hadling of Library material” mô tả: “ vi phim có cấu tạo gồm các lớp: đế phim 

màu trong suốt và một hoặc nhiều lớp bắt sáng. Đế phim được chế tạo bằng các 

cellulose chế hóa với axit nitric (nếu là phim nitrô) hoặc với axit axêtric (nếu là 

phim Axêtat) và một vài hóa chất khác là loại rất dễ cháy, dễ phân huỷ nếu điều 
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kiện bảo quản không tốt. Bởi vậy trong quá trình bảo quản phim Nitro dễ tự phân 

huỷ, dễ gãy và rất dễ cháy. Còn các quá trình tự phân huỷ của phim axêtat khó 

cháy hơn giấy nên người ta thường gọi chúng là “phim an toàn”. Phim Nitro có 

thể tự bốc cháy ở 410 C trong tình trạng tự phân huỷ. 

Ngoài các yếu tố về độ ẩm, nhiệt độ, chất liệu cấu tạo ảnh hưởng đến tuổi 

thọ của tài liệu. Độ bền của các tài liệu vi phim còn phụ thuộc vào tính tinh khiết 

của các vật dùng để sản xuất phim sống và quá trình in tráng, như việc rửa nước 

sau khi hiện hình, hãm hình, cũng như điều kiện bảo quản ở những nơi khác trước 

khi đưa vào kho thư viện. Nếu điều kiện bảo quản tốt thì các tài liệu vi phim có 

thể lưu giữ, sử dụng từ 60 năm trở lên vẫn không giảm chất lượng và lại tiết kiệm 

được diện tích kho tàng. Ngược lại nếu như điều kiện bảo quản kém thì chỉ trong 

vòng 5 - 6 năm là các tài liệu vi phim sẽ bị phá huỷ hoàn toàn” [68, tr.50-52].  

Đối với đĩa quang, “Đĩa quang có cấu tạo gồm: lớp nhãn đĩa (chỉ có ở loại 

đĩa quang một mặt), lớp phủ chống xước (chỉ có ở loại đĩa quang một mặt), lớp 

bảo vệ tia tử ngoại, lớp chứa dữ liệu, lớp polycarbonat trong suốt (phía bề mặt 

làm việc). Đối với loại đĩa quang ghi dữ liệu ở cả hai mặt, các lớp được bố trí đối 

xứng nhau để đảm bảo ghi dữ liệu ở cả hai mặt đĩa.Đĩa quang nhanh chóng bị hư 

hỏng khi bị bụi bẩn, dấu vân tay, trầy xướt hoặc bị ẩm  [68, tr.5]. 

Như vậy, những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của tài liệu 

trong thư viện là điều kiện môi trường kho (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, bụi bẩn, 

các loài vật gây hại, nấm mốc,…), an ninh và thiên tai, sự tự lão hóa của tài 

liệu. Các yếu tố này cần được khắc phục giúp cho công tác bảo quản tài liệu 

thư viện được thuận lợi hơn. 

1.1.6. Một số yêu cầu đảm bảo độ bền của tài liệu 

* Nhiệt độ, độ ẩm 

Theo quy định của IFLA, điều kiện nhiệt độ lý tưởng đối với tài liệu dạng 

giấy trong kho tài liệu là từ 200 ± 20C. Độ ẩm là dưới 65%. Tài liệu dạng vi 

phim:  [66, tr.24].  



46 
 

Theo Hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu trữ của Cục lưu trữ Nhà nước năm 

1995 quy định: “trong kho tài liệu  giấy cần duy trì chế độ nhiệt độ, độ ẩm 24 giờ 

trong một ngày đêm với nhiệt độ: 20 ± 20C, độ ẩm: 50 ± 5%”. Tài liệu phim, 

ảnh, băng, đĩa thì nhiệt độ là 160 C ± 20C và độ ẩm là 45% ± 5% [13, tr. 2]. 

* Ánh sáng 

Theo quy định của tổ chức IFLA, ánh sáng trong kho tài liệu là từ 50-200 

lux [68, tr.28]. 

Theo Hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu trữ của Cục lưu trữ Nhà nước năm 

1995 quy định: “Độ chiếu sáng trên mặt tài liệu: ở trong kho là 15-25 lux, ở 

phòng đọc là 100 lux” [13, tr.2]. 

* Chất lượng không khí 

Theo Hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu trữ của Cục lưu trữ Nhà nước năm 

1995 quy định: “Luôn luôn duy trì lượng gió thông trong kho với tốc độ 

5m/giây; Lưu lượng gió luân chuyển khoảng 1-8 lần thể tích trong kho một giờ” 

[13, tr.2]. 

Ở nước ta hiện nay, ngành Thư viện chưa có quy định cụ thể đảm bảo 

điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và chất lượng không khí trong kho tài liệu 

mà chủ yếu vận dụng theo tiêu chuẩn của Cục lưu trữ Nhà nước. Do đó, tác giả 

sẽ sử dụng các quy định của Cục lưu trữ Việt Nam làm cơ sở để nghiên cứu. 

* Chất lượng của các chất liệu lưu trữ thông tin 

Chất lượng giấy, mực in, kỹ thuật in ấn cần được đảm bảo chất lượng 

đảm, đạt chuẩn ISO. Các tài liệu CD-ROM, DVD,... cần đảm bảo chất lượng tốt 

tránh tình trạng dễ trầy xướt và mất thông tin. Đối với nguồn tài liệu số cần đảm 

bảo hệ thống lưu trữ tài liệu tốt có dung lượng lớn. 

1.1.7. Vai trò của bảo quản tài liệu trong thư viện công cộng 

Thứ nhất, bảo quản tài liệu là cơ sở giúp thư viện thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ của mình là thu thập, tàng trữ, bảo quản và khai thác tài liệu. Bảo quản tài 
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liệu đã được hiện diện ngay trong tên gọi của Thư viện. Thư viện theo tiếng Hy Lạp 

là từ “bibliotheka”.“Biblio” nghĩa là sách, “theka” nghĩa là nơi bảo quản. Hiểu theo 

nghĩa đen đó là nơi bảo quản sách, là nơi tàng trữ sách. Người Trung Hoa cổ cho 

rằng “thư” là sách, “viện” là nơi tàng trữ [30, tr.7]. Như vậy, có thể nói, bản chất 

của thư viện ngay từ khi ra đời, đã có vai trò quan trọng là bảo quản, giữ gìn sách.  

Thứ hai, bảo quản tài liệu là một công đoạn trong dây chuyền hoạt động 

thông tin thư viện thậm chí là một bộ phận trong các cơ quan thông tin thư 

viện. Tài liệu sau khi được chọn lọc, bổ sung sẽ được xử lý kỹ thuật (hay còn 

gọi là xử lý nghiệp vụ) theo hình thức và nội dung. Tiếp đến, tài liệu được sắp 

xếp vào một vị trí nhất định và lưu giữ, bảo quản trong kho. Công tác bảo 

quản tài liệu có ảnh hưởng không nhỏ đến công đoạn tìm và phổ biến thông 

tin khi số lần thư viện từ chối phục vụ NDT cao vì các lý do tài liệu bị hư 

đang sửa chữa hoặc tài liệu phục vụ nhưng thiếu vệ sinh, tài liệu bị mất trang 

thông tin, thông tin không đầy đủ, không chính xác…Ngoài ra, công đoạn lưu 

trữ và bảo quản xử lý trì trệ như sửa chữa tài liệu hư hỏng quá lâu, sắp xếp tài 

liệu chưa khoa học dẫn đến tìm kiếm tài liệu mất nhiều thời gian cũng  như 

trực tiếp làm trì trệ công đoạn tìm và phổ biến thông tin.  

Thứ ba, bảo quản tài liệu là cơ sở quyết định sự tồn tại và phát triển của 

thư viện, giúp củng cố một trong bốn yếu tố cấu thành thư viện là nguồn lực 

thông tin và quyết định chất lượng phục vụ của thư viện. 

Nguồn lực thông tin được xem là một trong các yếu tố hình thành nên 

thư viện bên cạnh các yếu tố như trụ sở, trang thiết bị, kinh phí, nhân lực,… 

Thư viện sẽ không thể tồn tại được nếu nguồn lực thông tin không được gìn giữ 

tốt và nguyên vẹn. Hiệu quả hoạt động của thư viện sẽ bị ảnh hưởng nếu như 

nguồn lực thông tin trong thư viện không đầy đủ, không hệ thống và không liên 

tục. Số lượng NDT sử dụng nguồn lực thông tin của thư viện sẽ ngày một thấp 

dần và như thế sẽ dẫn đến tình trạng sự tồn tại của thư viện không còn ý nghĩa 

nữa. Có thể nói nguồn lực thông tin là sự sống còn của thư viện, là yếu tố quyết 
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định sự tồn tại của những hoạt động khác như xử lý tài liệu, phục vụ NDT. Nếu 

nguồn lực thông tin được xem là “năng lượng” của hoạt động thư viện thì bảo 

quản tài liệu chính là người bảo vệ “năng lượng” ấy, đảm bảo cho sự tồn tại của 

thư viện. Đó là người bảo vệ đắc lực nhất cho sự tồn tại và phát triển của thư 

viện. Do vậy, bảo quản tài liệu chính là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của 

thư viện. 

Tóm lại, bảo quản tài liệu có vai trò quan trọng không thể thiếu được 

trong tất cả các thư viện. Đây là công tác mang tính khoa học đòi hỏi kỹ thuật 

cao có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến chất lượng hoạt động của thư viện. 

1.1.8. Yêu cầu đối với bảo quản tài liệu trong thư viện công cộng 

Qua khảo sát ý kiến của 10 chuyên gia thuộc chuyên ngành thư viện, theo tác 

giả, để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của TVCC ở Việt Nam nói chung và xu thế 

phát triển công tác bảo quản tài liệu ở các nước hiện nay, các TVCC cần đạt các yêu 

cầu sau: 

- Đảm bảo bảo quản ở mức tốt nhất các tài liệu trong TVCC - di sản văn hóa 

của dân tộc và thế giới 

Thư viện Quốc gia Việt Nam có nhiệm vụ lâu dài là sưu tập các tác phẩm 

của các thế hệ Việt Nam từ khi lập nước đến nay và lưu giữ đời đời. Riêng 

TVCC có nhiệm vụ thu thập và lưu giữ tài liệu về địa phương và của địa 

phương. Tất cả nguồn tài liệu này được xem là di sản văn hóa của dân tộc nói 

chung và của thế giới nói riêng cần được gìn giữ , bảo quản ở mức tốt nhất để 

lưu truyền cho thế hệ mai sau.  

- Đảm bảo vừa bảo quản vừa mở rộng phục vụ người dân đọc tài liệu 

Bảo quản tài liệu không hạn chế việc phục vụ người dùng tin mà đảm bảo 

mở rộng các dịch vụ đọc, mượn tài liệu tại thư viện cho các đối tượng người dùng 

tin khác nhau là cán bộ hưu trí, cán bộ lãnh đạo quản lý, nhà nghiên cứu chuyên 

môn, trẻ em, khuyết tật,… Đồng thời, mở rộng phục vụ ra ngoài thư viện như luân 
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chuyển tài liệu, triển lãm tài liệu ra ngoài thư viện,… nhằm giúp người dùng tin biết 

được giá trị thông tin của tài liệu trong TVCC. 

- Đảm bảo bảo quản nguồn lực thông tin vừa lớn với nhiều vật mang tin 

khác nhau nhưng hạn chế về kinh phí, nguồn nhân lực và trang thiết bị,… 

Nguồn lực thông tin trong TVCC có số lượng lớn với nhiều chất liệu khác 

nhau như giấy, vi phim, đĩa quang,… Vì vậy chúng cần được giữ gìn bảo quản 

trong điều kiện tối ưu nhằm kéo dài đời sống có ích dù các TVCC còn nhiều hạn 

chế trong kinh phí, nguồn nhân lực và trang thiết bị,… 

- Đảm bảo tính đồng bộ  

Công tác bảo quản tài liệu được xem là một trong những nhiệm vụ của các 

TVCC nên công tác này cần được triển khai thực hiện như các nhiệm vụ khác của 

hoạt động TV. Ngoài ra, các hoạt động liên quan đến bảo quản như bảo quản dự 

phòng, bảo quản phục chế nên được thực hiện đồng bộ, thường xuyên. 

- Đảm bảo tính ổn định 

Các hoạt động bảo quản cần được thực hiện thường xuyên, định kỳ. Các 

chính sách, kế hoạch thực hiện công tác bảo quản đảm bảo được xây dựng và thực 

hiện hàng năm. Nguồn kinh phí dành cho công tác bảo quản được phân bổ ổn định 

và thường xuyên. Tránh tình trạng tài liệu hư hỏng nhiều hoặc khi có sự cố thì thư 

viện mới tiến hành khắc phục, sửa chữa tài liệu. 

- Đảm bảo tính hợp pháp 

Trong công tác bảo quản tài liệu của các TVCC, một trong những biện pháp 

bảo quản hiệu quả và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay là chuyển dạng tài liệu. 

Hình thức chuyển dạng tài liệu chủ yếu là sao chụp và số hóa. Tuy nhiên, thách thức 

của việc lưu trữ tài liệu số hóa hiện nay là bản quyền và luật sở hữu trí tuệ. Việc tạo 

lập, lưu trữ, khai thác nguồn tài liệu số hóa đảm bảo phải tuân thủ nghiêm ngặt hệ 

thống pháp lý hiện hành ở trong nước và quốc tế. 
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- Đảm bảo tính liên kết, hợp tác   

Công tác bảo quản tài liệu trong thư viện đòi hỏi đầu tư rất lớn về kinh phí cho 

đào tạo đội ngũ, trang thiết bị và kỹ thuật bảo quản. Do vậy, trong điều kiện của các 

TVCC hiện nay cần có sự hợp tác của các thư viện cấp vùng như vùng Đồng bằng 

sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long,... và cấp khu vực phía Nam, phía Bắc,... đảm 

bảo cho công tác bảo quản đạt hiệu quả hơn. 

1.2. Cơ sở thực tiễn về bảo quản tài liệu trong thƣ viện 

1.2.1. Khái quát về vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

1.2.1.1. Vị trí địa lý 

ĐBSCL ôm trọn phần đất của 13 tỉnh - thường gọi là các tỉnh miền Tây 

Nam Bộ: Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên 

Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu với diện 

tích toàn vùng là 40.576,6km2 chiếm 12,2% tổng diện tích tự nhiên cả nước. 

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp cao nhất nước chiếm 25,5% so với tổng diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp của cả nước và bằng 64,3% diện tích vùng [35]. 

Đây là vùng đất được bao bọc bởi một hệ thống kênh rạch, sông ngòi dày đặc 

chằng chịt cùng với nguồn tài nguyên đất rất đa dạng. 

1.2.1.2. Điều kiện khí hậu - thủy văn 

* Điều kiện khí hậu 

ĐBSCL nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, khí hậu nóng ẩm quanh năm. 

Nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 27oC, cao nhất không quá 30oC, thấp 

nhất không dưới 25oC. Tổng số giờ nắng trong năm cao, khoảng 2.400-2.800 

giờ. Mùa mưa, với gió mùa Tây Nam mang theo nhiều hơi nước và gây mưa, từ 

tháng 5 đến tháng 11, mùa khô với gió mùa Đông Bắc, từ tháng 12 đến tháng 4. 

Những tháng 1, 2, 3 là những tháng khô hạn nhất, độ ẩm tương đối thấp, dưới 

75%. Mùa mưa từ tháng 4,5 đến tháng 12, hơn 90% tổng lượng mưa tập trung 

vào khoảng thời gian này. Độ ẩm tương đối cao, nhất là vào tháng 10 (trên 

90%) [3, tr.6-7]. 
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* Thủy văn 

Những tháng mưa nhiều nhất trên đồng bằng gần như trùng hợp với thời 

kỳ lưu lượng nước trên sông tăng lên đến cực đại. Những tháng mưa ít hoặc 

không mưa lại trùng hợp với lưu lượng nước trên sông giảm xuống đến cực tiểu. 

Do đó, châu thổ này phát sinh hai thái cực: khi thì quá thừa nước, khi thì quá 

thiếu nước. Sự thừa nước khiến cho mỗi năm ĐBSCL phải trải qua một mùa lụt 

định kỳ. Thời gian ngập thường kéo dài từ tháng 7, 8 đến tháng 11, 12. Tại 

những vùng trũng ít có khả năng tiêu thoát nước, tình trạng ngập úng kéo dài đến 

6 tháng. Ngược lại, sự thiếu nước cũng định kỳ mỗi năm một mùa đặt toàn châu 

thổ vào tình trạng khô hạn [3, tr.6-7]. 

1.2.1.3. Về kinh tế - xã hội 

* Kinh tế 

ĐBSCL có hơn 2,8 triệu ha đất nông, lâm nghiệp (bằng 11% cả nước). Tính 

đến tháng 6 năm 2016, Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 282 nghìn tỷ đồng, 

tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 8,89 

tỷ USD, tăng 3,2%; vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 114 nghìn tỷ đồng, tăng 3%. 

Ngoài lúa, cây ăn trái là thế mạnh thứ hai của ĐBSCL. Diện tích trồng cây ăn trái 

có đến 307.000 ha chiếm 37,5% diện tích cây ăn trái trong cả nước, sản lượng hàng 

năm đạt khoảng 3,5 triệu tấn trái với các loại trái cây nhiệt đới có giá trị. 

* Xã hội 

Theo niên giám thống kê về dân số năm 2016 [34], ĐBSCL có 17.660.700 

người chiếm 19% dân số cả nước, trong đó dân số sống ở nông thôn là 

13.209.900 người chiếm tỷ lệ 75% (dân số nông thôn cả nước là 60.709.100 

người chiếm 22%). Đây là tỷ lệ cao. 

Những năm gần đây mặc dù đời sống cư dân nông thôn, nhất là nông dân 

đã có sự cải thiện rõ rệt nhưng thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn vẫn thấp 

hơn so với cư dân đô thị. Mặc dù vậy, hiện nay đã có những bước chuyển mình 

phát triển mới, cơ sở hạ tầng nông thôn được xây dựng, nâng cấp, cải tạo tốt hơn. 
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1.2.1.4. Về văn hóa, giáo dục 

* Văn hóa 

Sự giao thoa văn hóa của các dân tộc ở ĐBSCL đã làm nên nét đặc trưng 

riêng của vùng đất này. “Có lẽ cũng ít nơi trên nước ta có hiện tượng song ngữ, 

đa ngữ như ở ĐBSCL. Nhiều vùng dân cư hỗn hợp Việt, Khmer, Hoa ở Sóc 

Trăng, Trà Vinh đã thể hiện rõ quan hệ giao lưu văn hóa qua ngôn ngữ và nhiều 

mặt khác như kỹ thuật canh tác nông nghiệp, trang phục, ẩm thực, tín ngưỡng, 

tôn giáo v.v… Có thể nói sông nước đã trở thành yếu tố luôn luôn gắn liền với 

văn hóa từ bao đời ở ĐBSCL. Một nét văn hóa đặc thù chỉ có ở ĐBSCL mà khó 

có được ở các vùng khác trong nước” [29, tr.9]. 

* Giáo dục 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ [4], đến cuối năm 2015, tỷ lệ 

huy động học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi tăng dần qua các năm, đến năm 

học 2015 - 2016 đạt 99%; toàn vùng có 73 cơ sở đào tạo trung cấp chuyên 

nghiệp; có 364 cơ sở dạy nghề, riêng cấp huyện có 119 huyện/131 huyện có cơ 

sở dạy nghề công lập đóng trên địa bàn; giai đoạn 2011 - 2015, có gần 1,24 

triệu lao động tham gia học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp và sơ cấp 

nghề (trong đó có hơn 64% là lao động nông thôn). 

Toàn vùng từ năm 2014 đã có 43 trường đại học, cao đẳng. Mặc dù vậy, 

tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo thấp nhất nước 10,4%. Và tỷ lệ lao động 

thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở các tỉnh ĐBSCL là 2,1% là tỷ lệ cao đứng 

thứ 4 so với 8 vùng kinh tế (sau Đồng bằng sông Hồng, Hà Nội và Thành phố 

Hồ Chí Minh). Do vậy “trong 10 năm gần đây, Trường Đại học Cần Thơ và các 

tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp thực hiện 

Chương trình Mekong 1000. Đến nay, chương trình đã thu hút được 552 ứng viên 

đào tạo ở nước ngoài, góp phần đáng kể trong việc cung ứng nguồn nhân lực trình 

độ cao, giỏi ngoại ngữ cho nhiều địa phương” [43, tr.1-2].  
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Nói tóm lại, ĐBSCL là vùng đất có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát 

triển kinh tế. Tuy nhiên, đây vẫn còn là vùng đất có mức thu nhập thấp, kinh tế 

chưa phát triển cao, trình độ dân trí còn hạn chế. Mặc dù vậy, hiện nay đã có 

những bước chuyển mình phát triển mới, nhu cầu học tập nâng cao trình độ của 

người dân ngày càng lớn. Các thư viện tỉnh ĐBSCL ngày càng khẳng định được 

vai trò trung tâm văn hóa, khoa học, trung tâm cung cấp thông tin, tri thức lớn 

nhất của địa phương.  

1.2.2. Đặc điểm các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 

Trước năm 1975, thư viện công cộng nhà nước ở miền Nam chưa phát triển. 

Năm 1975 cả miền Nam chỉ có 01 Thư viện Quốc gia và 07 thư viện mang tính chất 

công cộng, nằm rải rác ở một số địa phương như Thư viện thị xã Quy Nhơn, Thư 

viện thị xã Cam Ranh, Thư viện thị xã Bến Tre, Thư viện thị xã Vĩnh Long, Thư 

viện thị xã Trà Vinh, Thư viện thị xã Pleiku. Riêng ĐBSCL có 3 thư viện là Thư 

viện công cộng thị xã Bến Tre, Thư viện thị xã Vĩnh Long, Thư viện thị xã Trà 

Vinh. Các thư viện này có vốn tài liệu rất ít, chỉ có vài ngàn bản. Sau khi miền Nam 

hoàn toàn giải phóng, ngày 23/7/1977 Bộ Văn hóa Thông tin đã ra chỉ thị số 

123/CT-VH “Về sự phát triển hệ thống các Thư viện tỉnh  phía Nam” đã mở ra cho 

hệ thống thư viện ĐBSCL nói riêng và hệ thống thư viện phía Nam nói chung một 

giai đoạn phát triển mới. 

Cùng với việc cải tạo và xây dựng xã hội về mọi mặt, trong đó có hoạt 

động thư viện, một hệ thống thư viện công cộng nhà nước ra đời dựa trên vốn tài 

liệu sẵn có và vốn tài liệu do các thư viện kết nghĩa phía Bắc gửi tặng. Ngoài ra 

một số thư viện mới được thành lập sau năm 1990 do sự phân chia lại các đơn vị 

hành chính tỉnh, thành phố của quốc gia. Các thư viện này được hình thành trên 

cơ sở nâng cấp các thư viện thị xã, thư viện huyện trước đây và vốn tài liệu được 

phân chia từ vốn tài liệu của thư viện tỉnh cũ gồm các thư viện tỉnh Trà Vinh, 

Sóc Trăng, Cà Mau… Theo niên giám thống kê về văn hóa năm 2001 [34], 

ĐBSCL có 12 thư viện tỉnh, thành phố, 99 thư viện quận, huyện. Đến nay, 
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ĐBSCL đã có 13 thư viện tỉnh, 133 thư viện quận, huyện tương ứng với 13 đơn 

vị hành chính tỉnh, thành phố chiếm tỷ lệ 18% tổng số TVCC trên cả nước, đứng 

thứ 3 sau TVCC vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung: 25%, Trung du 

và miền núi phía Bắc: 20% [34]. 

1.2.2.1. Nhiệm vụ của các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 

Tại điều 4 Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp 

lệnh Thư viện Việt Nam năm 2002: “Thư viện công cộng bao gồm Thư viện Quốc 

gia Việt Nam và thư viện do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương thành lập (sau đây gọi là thư viện cấp tỉnh)… Thư viện cấp tỉnh chịu sự chỉ 

đạo trực tiếp của cơ quan văn hóa-thông tin cùng cấp ” [9, tr.40]. Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh có trách nhiệm “bảo đảm kinh phí hàng năm cho thư viện cấp tỉnh” [9, 

tr.53]. Tại văn bản này ở điều 13 về nhiệm vụ của các thư viện tỉnh, thành phố (sau 

đây gọi tắt là thư viện tỉnh) thuộc trung ương có nêu rõ nhiệm vụ “bảo quản vốn tài 

liệu của thư viện” [9, tr.26] và tại điều 18 có nhấn mạnh nhiệm vụ “xây dựng và 

bảo quản vốn tài liệu của địa phương và về địa phương” [9, tr.29]. 

Như vậy, các thư viện tỉnh ĐBSCL thuộc hệ thống thư viện công cộng 

chịu sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương. Các thư viện 

tỉnh ĐBSCL được Thư viện Quốc gia Việt Nam hướng dẫn nghiệp vụ và Ủy ban 

nhân dân tỉnh cấp ngân sách Nhà nước hoạt động. Các thư viện tỉnh ĐBSCL 

ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ như thu thập thông tin, xử lý thông tin, đáp 

ứng nhu cầu NDT, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm 

công tác thư viện, bảo quản cơ sở vật chất,… còn có nhiệm vụ bảo quản nguồn 

tài liệu của thư viện nhất là nhiệm vụ xây dựng, bảo quản nguồn tài liệu của địa 

phương và về địa phương. 

Có thể nói, việc gìn giữ nguồn tài liệu cho thư viện hoạt động tốt cũng 

như gìn giữ tài sản mà xã hội tích lũy được đòi hỏi các thư viện tỉnh ĐBSCL 

phải có nhiệm vụ sau: 

- Đảm bảo môi trường an toàn, không nguy hiểm đối với tài liệu. 
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- Đảm bảo nguồn tài liệu của thư viện được lưu giữ trong điều kiện môi 

trường tốt nhất, hạn chế những tác nhân gây hư hỏng tài liệu ở mức thấp nhất, 

nhằm kéo dài đời sống hữu ích của tài liệu, phục vụ cho NDT càng lâu càng tốt. 

- Thư viện đảm bảo kiểm tra, sửa chữa và phục chế tài liệu thường xuyên, 

luôn tạo cho tài liệu có một hình thức đẹp và chắc chắn gây hứng thú cho NDT 

cũng như lưu giữ tài liệu được bền lâu hơn. 

- Giáo dục ý thức bảo quản tài liệu, bảo quản tài sản quốc gia, di sản văn 

hóa của dân tộc cho NDT trong thư viện nói riêng và nhân dân nói chung. 

- Hướng dẫn các phương pháp, cách thức bảo quản tài liệu cho các thư 

viện trong tỉnh, thành phố như thư viện quận (huyện), phường (xã), thư viện các 

cơ quan khác để mỗi thư viện đều có thể bảo quản tốt nguồn tài liệu của mình. 

- Tổ chức phối hợp, hợp tác với các cơ quan và các thư viện khác trong 

công tác bảo quản để tăng cường hiệu quả và thúc đẩy công tác bảo quản tài liệu 

trong thư viện ngày một phát triển. 

- Tiến hành nghiên cứu khoa học về công tác bảo quản tài liệu. Nghiên 

cứu khoa học về công tác bảo quản tài liệu bao gồm nghiên cứu lý thuyết và 

nghiên cứu triển khai nhằm đạt được kỹ thuật cao trong công tác bảo quản tài 

liệu, đưa công tác bảo quản tài liệu ngày một hiện đại hơn, phù hợp với điều 

kiện môi trường, kinh phí và trình độ của nước ta; nhằm nâng cao chất lượng 

và hiệu quả của việc phục vụ NDT. 

Tóm lại, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của thư viện thuộc hệ thống 

thư viện công cộng nói chung, các thư viện tỉnh ĐBSCL trong công tác bảo quản 

tài liệu cần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo quản tài liệu. Hoàn thành tốt công tác 

này là góp phần thúc đẩy thư viện đáp ứng mọi nhu cầu thông tin của NDT một 

cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng. Mọi thông tin được lưu giữ cẩn thận 

giúp các thư viện tỉnh ĐBSCL thể hiện tốt vai trò là cơ quan văn hóa - khoa học 

của địa phương, đóng góp tích cực cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển địa 
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phương và nhất là gìn giữ nguồn di sản văn hóa của địa phương nói riêng và của 

quốc gia nói chung. 

1.2.2.2. Đặc điểm tài liệu của các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 

* Về loại hình tài liệu 

- Tài liệu quý hiếm 

Ở ĐBSCL với đặc điểm là vùng văn hóa đa dạng, phong phú nhiều sắc thái, 

đặc biệt các tỉnh An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh còn lưu giữ tài liệu bằng lá buông 

của dân tộc Khmer. Sách lá buông hiện được lưu giữ trong các chùa Salôn (xã Đại 

Tâm), chùa Machưmmaram-chrui-tim-chas ở Sóc Trăng. Sách được người xưa 

dùng lá buông tươi, cắt vuông vức rồi viết chữ theo lối thích chữ bằng cây kim. Đây 

là tài liệu quý hiếm, mang tính chất đặc thù của địa phương [8, tr.60]. Mặc dù các 

sách lá buông này được xem là vật thiêng liêng, được các vị sư trong chùa trân 

trọng gìn giữ, tuy nhiên, chúng hiện đang được lưu giữ trong điều kiện môi trường 

bảo quản còn nhiều thiếu thốn. 

- Tài liệu dạng giấy: sách, báo, tạp chí 

 Theo thống kê về y tế, văn hóa và đời sống của Tổng cục thống kê năm 

2016, số lượng tài liệu ở  thư viện các tỉnh, thành phố, quận, huyện phía Nam là 

9.566.300 bản chiếm tỉ lệ 37% tổng số vốn tài liệu trong cả nước, trong đó vốn 

tài liệu của các thư viện tỉnh, thành phố, quận, huyện ở ĐBSCL là 4.586.500 

bản, chiếm 48% so với tổng số vốn tài liệu của thư viện các tỉnh, thành phố, 

quận, huyện phía Nam và chiếm 18% trong tổng số vốn tài liệu của thư viện các 

tỉnh, thành phố, quận, huyện trong cả nước [33].  

Có thể nói, số lượng tài liệu của thư viện các tỉnh, thành phố, quận, huyện 

ĐBSCL đứng thứ 3 so với các vùng trong cả nước sau thư viện các tỉnh, thành 

phố, quận, huyện Đồng bằng sông Hồng: 27,1%, Bắc Trung bộ và Duyên Hải 

miền Trung: 21,1%. 

Riêng số lượng tài liệu của 13 thư viện tỉnh ĐBSCL là 2.399.880 bản.  
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Biểu đồ 1.1: Tổng số tài liệu của các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 

Theo biểu đồ 1.1, nhóm thư viện có số lượng tài liệu dưới 200 ngàn bản có 

9 thư viện gồm Thư viện tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên 

Giang, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh chiếm tỷ lệ 69%. Nhóm thư 

viện có tài liệu từ 200 ngàn bản trở lên có 4 thư viện gồm Thư viện tỉnh An Giang, 

Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long chiếm tỷ lệ 31% (xem thêm phụ lục 3a, tr.192). 

Như vậy, so với tài liệu toàn vùng ĐBSCL các thư viện tỉnh có số lượng 

tài liệu cao nhất là thư viện tỉnh An Giang chiếm 13,3% (308.809 bản), tiếp đến 

là thư viện các tỉnh Cần Thơ: 10,5% (242.791 bản), Tiền Giang: 10,4% (241.411 

bản), Vĩnh Long: 9,3% (215.863 bản). Các thư viện có số lượng tài liệu thấp 

nhất là thư viện tỉnh Hậu Giang: 2,7% (63.509 bản), nguyên nhân chủ yếu là do 

thư viện này mới được thành lập từ năm 2003. Hầu hết các thư viện còn lại 

chiếm tỷ lệ từ 6,2% đến 7,9%, (xem biểu đồ 1.2) có số lượng tài liệu từ 140.000 

bản đến 180.000 bản.  

Tuy nhiên, dù các thư viện tỉnh ĐBSCL không ngừng nỗ lực tăng cường 

bổ sung vốn tài liệu nhưng bình quân số bản sách cho một người dân trong một 

năm còn rất thấp. Theo số liệu của Cục thống kê năm 2016, số bản sách trong 
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thư viện trên tổng số dân bình quân của vùng ĐBSCL là 0,23 bản một năm. 

Riêng các thư viện tỉnh ĐBSCL chỉ đáp ứng bình quân số bản một người ở thành 

thị trong một năm là 0,5 bản nhưng tính tổng số dân bình quân toàn tỉnh thì chỉ 

có 0,13 bản.  

 

Biểu đồ 1.2: Tỷ lệ số lƣợng tài liệu của các thƣ viện tỉnh  

Đồng bằng sông Cửu Long 

Ngoài ra, số lượng báo tạp chí ở các thư viện tỉnh ĐBSCL là 2.183 tên. 

Thư viện có tên báo tạp chí cao từ 200 tên trở lên có thư viện các tỉnh: Trà 

Vinh (290 tên), Tiền Giang (250 tên) và Đồng Tháp (235 tên). Thư viện có tên 

tạp chí thấp nhất (100 tên) là Thư viện Kiên Giang và Bạc Liêu. (xem thêm phụ 

lục 3a, tr.192) 

- Nguồn tài liệu hiện đại  

Ở các thư viện tỉnh ĐBSCL hiện nay, nguồn tài liệu hiện đại là CSDL. 

Các CSDL phổ biến nhất ở các thư viện tỉnh ĐBSCL là sách, báo tạp chí, tài liệu 

địa chí và toàn văn. Tính toàn vùng ĐBSCL, tỷ lệ các thư viện có 3 đến 4 

CSDL (sách, bài trích, toàn văn) chiếm tỷ lệ 31%, gồm các thư viện như Cần 

Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh. Các thư viện khác đều có CSDL thư 

mục sách và báo, tạp chí. 
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CSDL sách tại thư viện tỉnh Cần Thơ có số biểu ghi cao nhất là 158.000 

biểu ghi. Nhóm thư viện có CSDL sách với số lượng biểu ghi từ 30.000 đến 

75.000 biểu ghi gồm các thư viện tỉnh: An Giang (75.734 biểu ghi), Vĩnh Long 

(70.000 biểu ghi). Các thư viện tỉnh khác đều thuộc nhóm có CSDL sách với số 

lượng biểu ghi từ 2.000 đến 50.000 biểu ghi. Như vậy, bình quân các thư viện 

tỉnh ĐBSCL có CSDL sách với số lượng khoảng từ 30.000 đến 40.000 biểu ghi. 

(xem thêm phụ lục 3a, tr.192). 

 Ngoài CSDL sách ra, các tài liệu hiện đại khác như CD, băng từ, đĩa từ... 

đã được các thư viện tỉnh ĐBSCL tăng cường xây dựng và phát triển. Từ năm 

2016, tính toàn vùng ĐBSCL, các thư viện đã bổ sung 12.138 bản tài liệu nghe 

nhìn. Thư viện có số lượng tài liệu nghe nhìn nhiều nhất có các thư viện tỉnh: An 

Giang (2.863 bản), Cần Thơ (1.785 bản) chiếm tỷ lệ 15,4%. Các thư việc tỉnh có 

số lượng tài liệu nghe nhìn từ 1.000 đến 1.700 bản chiếm tỷ lệ 38,4%; từ 1.000 

bản trở xuống chiếm tỷ lệ 46,2%. Thư viện có số lượng tài liệu nghe nhìn thấp 

nhất có thư viện tỉnh Long An (50 bản) (xem thêm phụ lục 3a, tr.192). 

Các tài liệu nghe nhìn như CD-ROM, băng từ, đĩa từ,… được các thư viện 

tỉnh ĐBSCL lưu trữ trong tủ kính đặt tại phòng đọc. Các thư viện chưa bố trí kho 

lưu trữ riêng cho loại hình tài liệu này do số lượng ít. Điều kiện bảo quản chưa đảm 

bảo theo quy định đối với loại hình này về nhiệt độ, độ ẩm, chống bụi,…100% thư 

viện tỉnh ĐBSCL đều sử dụng hộp nhựa bảo vệ tài liệu nghe nhìn. 

Như vậy, số lượng tài liệu của các thư viện tỉnh ĐBSCL ngày càng tăng tỉ 

lệ bổ sung hàng năm với nhiều loại hình tài liệu phong phú và hiện đại hơn. Do 

đó, đây cũng là một tài sản lớn của địa phương nói riêng và của quốc gia nói 

chung cần phải bảo quản, giữ gìn. 

* Về nội dung 

Các thư viện tỉnh ĐBSCL là loại hình thư viện công cộng, đối tượng phục 

vụ là các tầng lớp nhân dân ở địa phương nhằm nâng cao dân trí. Do vậy, nội 
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dung vốn tài liệu tại các thư viện tỉnh ĐBSCL bao gồm đầy đủ các lĩnh vực khác 

nhau như Khoa học kỹ thuật; Chính trị xã hội; Văn học nghệ thuật và nội dung 

khác. Tài liệu thuộc nhóm Văn học nghệ thuật có tỷ lệ cao nhất chiếm 36%, tiếp 

đến là tài liệu chính trị xã hội chiếm 29%. Hai nhóm nội dung tài liệu này ngoài 

việc phục vụ nghiên cứu còn đáp ứng nhu cầu giải trí và nâng cao trình độ của 

người dân tại địa phương (xem biểu đồ 1.3). 

 

Biểu đồ 1.3: Tỷ lệ nội dung tài liệu trong các thƣ viện tỉnh  

Đồng bằng sông Cửu Long 

Một loại hình tài liệu đặc biệt của các thư viện tỉnh ĐBSCL là tài liệu địa 

chí. Tài liệu địa chí có nội dung nói về địa phương, một địa danh hay một lãnh thổ 

nhất định, bao gồm hai loại: Địa chí tổng quát - phản ánh các loại hình tài liệu nói 

về mọi mặt của một địa phương nhất định; Địa chí chuyên đề phản ánh các loại 

hình tài liệu nói về một đề tài, về một nhân vật hay một lĩnh vực nhất định của địa 

phương. Đây là nguồn tài liệu có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn và phát triển 

văn hóa - xã hội của địa phương. Thêm vào đó, tài liệu địa trí hỗ trợ cho việc khai 

thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực kinh tế của địa phương, nguồn lực 

kinh tế của địa phương cũng như quảng bá hình ảnh của địa phương đó ra bên 
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ngoài [14, tr.44]. Nguồn tài liệu địa chí là một trong những nguồn lực thông tin 

quan trọng nhất của các thư viện công cộng nói chung và ĐBSCL nói riêng. Nội 

dung nguồn tài liệu địa chí của các thư viện tỉnh ĐBSCL thuộc các lĩnh vực: lịch 

sử-địa lý, kinh tế, chính trị-xã hội, văn hóa-giáo dục và nhân vật lịch sử.Thư viện 

có số lượng tài liệu địa chí trên 3.000 bản gồm các thư viện tỉnh: Cần Thơ, An 

Giang, Tiền Giang. Hầu hết các thư viện có số lượng tài liệu địa chí từ 1.000 đến 

2.000 bản. Chúng cần được các thư viện tỉnh ĐBSCL có chính sách bảo quản, gìn 

giữ và xem như nguồn di sản văn hóa của địa phương rất quý giá. 

* Về thời gian 

Hầu hết các thư viện tỉnh ĐBSCL được hình thành sau năm 1975, chỉ có 

một số thư viện được hình thành trước năm 1975 như Thư viện thị xã Bến Tre, 

Thư viện thị xã Vĩnh Long, Thư viện thị xã Trà Vinh. Do đó, tài liệu của thư 

viện chủ yếu được xuất bản sau năm 1975. Qua kết quả khảo sát, tài liệu dạng 

giấy xuất bản từ năm 1990 trở về trước tại các thư viện tỉnh ĐBSCL trung bình 

chiếm khoảng 30% - 40% trên tổng số tài liệu của các Thư viện tỉnh; Tài liệu 

dạng giấy xuất bản năm 1990 trở về sau tại các thư viện tỉnh ĐBSCL trung bình 

chiếm khoảng 50% - 60% trên tổng số tài liệu của các thư viện tỉnh. 

Theo đó, cùng với tiến trình phát triển khoa học công nghệ hiện đại, các 

thư viện tỉnh ĐBSCL đã bổ sung các tài liệu hiện đại như CD-ROM, băng từ, đĩa 

từ, các CSDL,… từ những năm 2000 đến nay. 

Tóm lại, tài liệu của các thư viện tỉnh ĐBSCL bao gồm tài liệu dạng giấy 

và tài liệu điện tử. Tuy nhiên tài liệu dạng giấy đang được lưu giữ với số lượng 

lớn. Đây là nguồn di sản văn hóa thành văn có giá trị của địa phương nói riêng 

và của vùng, của quốc gia nói chung. Một số tài liệu dạng giấy được xuất bản từ 

những năm 70 nên chất lượng giấy có nhiều hạn chế. Theo thời gian cùng với 

những điều kiện bảo quản chưa đảm bảo dẫn đến tình trạng vốn tài liệu đang 

xuống cấp nhanh chóng. Vì vậy, đây cũng là đặc điểm cần quan tâm hàng đầu 

của các thư viện tỉnh ĐBSCL hiện nay. 
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1.2.2.3. Nguồn nhân lực 

* Về số lượng 

Theo khảo sát của tác giả, các thư viện tỉnh ĐBSCL có 328 người. Thư 

viện có số lượng cán bộ thư viện từ 30 người trở lên có thư viện tỉnh Cần Thơ, 

An Giang, Sóc Trăng chiếm tỷ lệ 23%. Thư viện có số lượng cán bộ thư viện từ 

20 đến 30 người có các Thư viện tỉnh Bạc Liêu, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh 

Long, Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang chiếm tỷ lệ cao nhất 54%. Các thư viện 

có số lượng cán bộ thư viện dưới 20 người như Thư viện các tỉnh Trà Vinh, Tiền 

Giang, Long An chiếm tỷ lệ 23%. (xem thêm phụ lục số 3a, tr.192) 

* Về trình độ 

Bảng 1.1: Trình độ cán bộ thƣ viện ở các thƣ viện tỉnh 

Đồng bằng sông Cửu Long 

TT Tên thƣ viện 

Trình độ 
Tổng 

cộng Sau đại 

học 
Đại học 

Cao đẳng, 

trung cấp 
Khác 

1 Long An   10 5 1 16 

2 Tiền Giang 1 14 3 1 19 

3 Bến Tre 0 11 2 2 15 

4 Trà Vinh 0 21 3 0 24 

5 Vĩnh Long 1 21 1 0 23 

6 Đồng Tháp 0 21 3 4 28 

7 An Giang 1 28 3 5 37 

8 Kiên Giang 0 7 3 0 10 

9 Cần Thơ 2 35 3 4 44 

10 Hậu Giang 1 19 2 2 24 

11 Sóc Trăng 2 20 4 3 29 

12 Bạc Liêu 0 12 10 4 26 

13 Cà Mau 1 13 6 1 21 

Tổng cộng 9 232 48 27 316 

Theo bảng 1.1, số lượng cán bộ thư viện đạt trình độ sau đại học khá thấp. 

Hiện chỉ có 7 thư viện có cán bộ thư viện có trình độ sau đại học như các Thư 
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viện tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và 

Cà Mau. Hầu hết, mỗi thư viện này chỉ có từ 1 đến 2 người đạt trình độ sau đại 

học. Tuy nhiên, vẫn còn 6 thư viện chưa có cán bộ thư viện đạt trình độ sau đại 

học. Về cơ bản, số lượng cán bộ thư viện ở các thư viện tỉnh  ĐBSCL đạt trình 

độ đại học khá cao. Các thư viện có số lượng cán bộ thư viện đạt trình độ đại học 

từ 20 người trở lên có 06 thư viện trong đó cao nhất có thư viện tỉnh Cần Thơ: 

35 người, An Giang: 28 người. Số lượng cán bộ thư viện đạt trình độ đại học từ 

20 người trở xuống có các thư viện ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, 

Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Long An. Với trình độ cao đẳng, trung cấp, ở 

các thư viện trung bình có từ 5 đến 6 người. Với trình độ khác, trung bình các 

thư viện có từ 4 đến 5 người. 

Như vậy, tính toàn vùng ĐBSCL, theo biểu đồ 1.4, số cán bộ thư viện 

của các thư viện tỉnh có trình độ đại học chiếm tỷ lệ tương đối cao 67%. Cán 

bộ thư viện có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và sơ cấp chiếm 

18%, trình độ khác chiếm 12%. Tuy nhiên, cán bộ thư viện có trình độ sau đại 

học chiếm tỷ lệ thấp nhất 3%, trong đó có 5 thư viện chưa có cán bộ thư viện 

đạt trình độ này chiếm 53,8% như Thư viện tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, 

Đồng Tháp, Bạc Liêu. 

 

Biểu đồ 1.4: Tỷ lệ trình độ cán bộ thƣ viện ở các thƣ viện tỉnh  

Đồng bằng sông Cửu Long 
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* Về chuyên môn 

 

Biểu đồ 1.5: Trình độ chuyên môn của cán bộ thƣ viện  

ở các thƣ viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 

Theo biểu đồ 1.5, cán bộ thư viện được đào tạo chuyên ngành Thư viện 

chiếm tỷ lệ 47%. Tỷ lệ cán bộ thư viện thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin 

chiếm 13%, ngoại ngữ chiếm 5,5% và các ngành khác chiếm 34,5%. 

Cán bộ thư viện được đào tạo đúng chuyên ngành Thư viện chiếm tỷ lệ 

cao nhất. Điều này giúp cho hoạt động nghiệp vụ của các thư viện tỉnh ĐBSCL 

được chuyên môn hóa hơn. Tuy nhiên, theo xu thế phát triển hiện nay, công nghệ 

thông tin đang dần xuất hiện trong đời sống xã hội, các cơ quan, tổ chức và thư 

viện cũng không nằm ngoài sự phát triển này. Thư viện không chỉ phục vụ các 

tài liệu là sách được in ấn xuất bản bằng bản in mà là các cơ sở dữ liệu, tài liệu là 

đĩa quang, CD,… Do vậy, đội ngũ cán bộ thư viện không chỉ có chuyên môn thư 

viện mà còn có chuyên môn về công nghệ thông tin giúp thư viện thu thập, xây 

dựng, khai thác, bảo quản các loại hình tài liệu trên. Bên cạnh đó, với xu thế hội 

nhập, đòi hỏi cán bộ thư viện cần có trình độ ngoại ngữ nhất định. Việc các thư 

viện tỉnh ĐBSCL tuyển dụng cán bộ thư viện thuộc chuyên ngành ngoại ngữ 

giúp thư viện có điều kiện tiếp cận tri thức mới từ các nước trên thế giới như một 

tất yếu. 
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1.2.2.4. Người dùng tin 

ĐBSCL là khu vực có tiềm năng về kinh tế nhưng tình hình đội ngũ lao 

động của tỉnh có trình độ chưa cao. Do vậy, để đáp ứng với nhu cầu việc làm 

hiện nay, người dân ĐBSCL đã nhận thức được sự cần thiết phải nâng cao trình 

độ của mình. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học của các tỉnh ĐBSCL 

ngày một gia tăng và tất yếu là một khối lượng lớn NDTđến thư viện sử dụng tài 

liệu phục vụ cho học tập, nghiên cứu của mình. NDT trong thư viện gia tăng 

đáng kể, với số lượng ngày càng đông. Hàng năm các thư viện tỉnh ĐBSCL phục 

vụ hàng trăm ngàn lượt NDT. 

Theo số liệu tác giả điều tra, hiện nay các thư viện tỉnh ĐBSCL có đến 

68.317 NDT. Đối tượng phục vụ của thư viện tỉnh không hạn chế, là tất cả nhân 

dân tại địa phương. Có thể phân loại đối tượng NDT theo các nhóm như sau: học 

sinh, sinh viên, giáo viên, công chức viên chức, công nhân, thành phần khác 

(xem mục 6 phụ lục 3a, tr.198). 

Như vậy, tính toàn vùng ĐBSCL, số lượng NDT thuộc nhóm học sinh và 

sinh viên sử dụng thư viện khá cao cụ thể là học sinh: 28.299 người, sinh viên: 

12.395 người. Hàng năm, số lượng NDT trong các thư viện tỉnh ĐBSCL càng 

tăng khá đông với nhiều đối tượng NDT khác nhau. Số lượng NDT cao cho thấy 

cường độ luân chuyển tài liệu trong các thư viện tỉnh ĐBSCL rất nhiều. Theo đó, 

tuổi thọ của tài liệu sẽ suy giảm nhanh chóng cho nên chúng cần được bảo quản 

hợp lý nhằm kéo dài đời sống có ích của mình. 

1.2.4. Mối liên kết của các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 

trong bảo quản 

Sự liên kết giữa các thư viện trong vùng ĐBSCL nhằm tiết kiệm chi phí 

nhưng đảm bảo hiệu quả cao cho các hoạt động của thư viện là mục tiêu cần 

hướng đến của các thư viện tỉnh ĐBSCL. Sự ra đời của Liên hiệp thư viện 

ĐBSCL là nhằm thực hiện mục tiêu này. Trong thời gian qua, Liên hiệp thư viện 
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ĐBSCL đã tổ chức các hội thảo, hội nghị chia sẻ các kinh nghiệm về phục vụ 

NDT, luân chuyển sách báo, xây dựng phong trào cơ sở, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong thư viện, … Cụ thể là tổ chức các liên hoan cán bộ thư viện tuyên 

truyền giới thiệu sách, chia sẻ nguồn lực thông tin,… Tuy nhiên, sự liên kết 

trong công tác bảo quản giữa các thư viện tỉnh ĐBSCL hiện chưa được quan tâm 

thực hiện do đội ngũ cán bộ chưa có trình độ bảo quản chuyên nghiệp, kỹ thuật 

bảo quản và phục chế tài liệu ở các thư viện này còn nhiều hạn chế nhất định. 

1.2.5. Kinh nghiệm bảo quản tài liệu trong thư viện ở các nước trên 

thế giới 

Bảo quản tài liệu được đặt ra vào đầu thế kỷ 20 nhưng lĩnh vực này thật sự 

được các thư viện, nhà nghiên cứu quan tâm nghiên cứu, thí nghiệm và trao đổi 

học thuật từ năm 1933. Thời điểm này, William Barrow-chuyên gia bảo quản 

người Mỹ, đã công bố kết quả nghiên cứu tài liệu giấy giai đoạn 1900 và 1940, 

với những kết luận về giấy bị nhiễm axit và cách khử axit đối với giấy bị nhiễm. 

Tiếp đến là một sự kiện đánh dấu sự hồi phục của nghề bảo quản, bảo tồn là trận 

lụt ở Florence của nước Ý phá hủy và hư hỏng hàng triệu quyển sách quý của 

Thư viện Quốc gia năm 1966 [85]. Xuất phát từ thiệt hại to lớn này, công tác bảo 

quản tài liệu trong thư viện được quan tâm đầu tư và ngày một phát triển. 

Ở Châu Mỹ, Thư viện Quốc hội Mỹ năm 1967 đã hợp nhất các hoạt động 

bảo quản bằng cách thành lập Phòng bảo quản trên cơ sở các bộ phận, các nhóm 

thực hiện chương trình bảo quản trước đó. Các tổ chức như Hiệp hội Thư viện 

Mỹ, Viện bảo tồn Mỹ cũng quan tâm đầu tư, nghiên cứu về bảo quản tài liệu 

trong thư viện. Tương tự, Canada đã thành lập Trung tâm bảo quản Canada, 

Viện bảo tồn Canada, Viện nghiên cứu thư viện Canada,... Ở các quốc gia này, 

tài liệu được bảo quản và xử lý với số lượng lớn bằng thiết bị máy móc hiện đại 

đồng thời các thiết bị kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, không khí cũng được 

lắp đặt,… trong kho tài liệu bằng hệ thống HVAC. Các kho lưu trữ được lắp 

thiết bị dò có chức năng tắt điện tự động khi không có người trong khu vực kho. 
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Các bóng đèn, cửa sổ có kính được lắp các tấm lọc tia cực tím bằng nhựa trong 

nhằm ngăn chặn và làm giảm mức độ tác hại của tia cực tím. Ngoài ra, các thư 

viện cũng tiến hành nghiên cứu, vận dụng các phương pháp vệ sinh tài liệu bằng 

máy với số lượng lớn và dễ dàng di chuyển máy đến các kho trong thư viện.  Cac 

tài liệu dược khử khuẩn bằng máy làm lạnh,… Các tiêu chuẩn quốc tế về sản 

xuất giấy chất lượng cao và khuyến khích sử dụng giấy này trong in ấn, xuất bản 

sách như ISO TC 6: Paper, Board and Pulps (giấy, bìa và bột giấy); ISO 

9706:1994 – Information and Documentation – Paper for Documents – 

Requirements for Permanence (Thông tin và tư liệu – Tư liệu giấy – Các yêu cầu 

đảm bảo giấy dài lâu… [92].  

Ở Châu Âu, năm 1984, Cơ quan Bảo quản Quốc gia Anh được thành lập 

với sự tài trợ kinh phí từ Thư viện Quốc gia Anh nhưng lại hoạt động độc lập 

dưới sự chỉ đạo của Ủy ban tư vấn về Bảo quản Quốc gia. Cơ quan này điều 

hành các chương trình, dự án bảo quản trong thư viện như Dự án vi phim Mellon 

(một chương trình vi phim hợp tác giữa các thư viện của Anh Quốc); Tổ chức 

hội thảo và đào tạo về bảo quản… Các thư viện ở thành phố Liverpool, 

Birmingham, Manchester,… đều thiết lặp hệ thống bảo quản tài liệu với các thiết 

bị hiện đại như thiết bị HVAC, máy khử côn trùng, máy xử lý sách ẩm,…[32].  

Ở Châu Á, hoạt động bảo quản được đầu tư phát triển mạnh ở thư viện các 

nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore,… Thư viện ở các quốc gia 

này đã có những chính sách bảo quản tài liệu trong thư viện đặc biệt ưu tiên những 

tài liệu cổ quý hiếm, có giá trị lịch sử. Ví dụ như ở Nhật Bản, các tài liệu trong thư 

viện thành phố đều được kiểm soát điều kiện môi trường tối ưu và tiến hành 

chuyển dạng tài liệu quý hiếm sang microflim. Trong phục chế, Thư viện Quốc 

hội Nhật Bản đã sử dụng giấy Washi (giấy truyền thống Nhật bản) khi sửa chữa 

thay thế những trang tài liệu quý hiếm bị suy yếu nặng [83, tr. 4]. Tại các thư viện 

Trung Quốc, từ năm 1980, kỹ thuật scanning và lưu trữ trong đĩa laser được sử 

dụng nhiều cho lưu trữ tài liệu thư viện cụ thể là các thư viện như Shanghai, 
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Zhejipang. Ngoài ra, các thư viện này cũng đã áp dụng các biện pháp bảo quản 

hiện đại khác như phương pháp độ lạnh (âm 400C) hoặc viba (sóng cực ngắn) để 

diệt mối mọt. Riêng Thư viện Nanjiang đã áp dụng phương pháp tầng chân 

không bằng cách đặt sách vào túi plastic và niêm phong (bịt kín chân không), kế 

đó đặt túi plastic vào hộp gỗ camphor để bảo quản an toàn cho sách. Bên cạnh 

đó, các Thư viện cấp tỉnh đặc biệt là các thư viện mới được xây dựng đều được 

thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt độ và không khí chẳng hạn như Thư viện 

Shanghai, Nanjiang, Zhejiang [22, tr.23]. Tuy nhiên, ngoài việc áp dụng các kỹ 

thuật hiện đại trong bảo quản, Trung Quốc không ngừng nghiên cứu phương 

pháp truyền thống từ tự nhiên phục vụ cho bảo quản tài liệu quý hiếm để phòng 

ngừa mối và côn trùng khác như sử dụng gỗ Nanmumđể hút ẩm cho tài liệu, gỗ 

Camphor làm hộp bảo vệ tài liệu vì mùi hương của gỗ có thể đuổi mọt và côn 

trùng khác… Ở Singaopre, từ năm 2004, Thư viện Quốc gia đã thực hiện các dự án 

bảo quản như Dự án khử trùng và chuyển dạng vi phim đối với một số tài liệu quý 

hiếm; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho số hóa tài liệu cũng như chuyển dạng vi 

phim và đã số hóa 200.000 trang sách quý hiếm, dự án kết thúc năm 2008,... Thư 

viện Quốc gia Singaopre tổ chức khóa tập huấn Bảo quản và bảo tồn cho các cán bộ 

thư viện Myanmar vào tháng 9 năm 2015 tại Thư viện thiếu nhi thuộc Thư viện 

Quốc gia Myanmar” [88, tr. 4]. 

Theo xu thế phát triển khoa học công nghệ hiện nay, các thư viện thuộc 

Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á như Anh, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, 

Việt Nam…. đều đã và đang nỗ lực hoàn thiện các giai đoạn số hóa tài liệu của 

thư viện. Nhiều tài liệu quý hiếm được các thư viện số hóa nhằm bảo tồn nguồn 

di sản văn hóa của quốc gia nói riêng và thế giới nói chung. Công nghệ RFID 

được ứng dụng trong các thư viện ở các quốc gia này đã khẳng định một bước 

phát triển mới trong bảo quản và quản lý nguồn tài liệu trong thư viện ngày một 

hiện đại. Hơn thế nữa, thư viện ở các nước trên thế giới đã nhìn nhận bảo quản 

tài liệu rất quan trọng và không chỉ dành cho tài liệu quý hiếm mà cho toàn bộ 
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nguồn tài liệu của thư viện như một nhiệm vụ gìn giữ nguồn di sản văn hóa của 

quá khứ vì sự phát triển cho tương lai và giới thiệu chúng với cả thế giới. 

Như vậy, nghiên cứu kinh nghiệm về bảo quản tài liệu của các thư viện ở 

nước ngoài là bài học quý giá cho các thư viện Việt Nam trong quá trình phát triển 

công tác bảo quản tài liệu. Đây là cơ sở cho tác giả nghiên cứu các chính sách, kỹ 

thuật bảo quản và tiếp cận những phương pháp bảo quản tài liệu hiện đại. 

Tiểu kết  

Qua nghiên cứu các vấn đề về bảo quản tài liệu cho thấy, công tác bảo 

quản tài liệu trong thư viện ở các nước trên thế giới được quan tâm, đầu tư và có 

sự phát triển nhất định với nhiều dự án bảo quản, phục chế được thực hiện và 

nhiều tài liệu nghiên cứu được phổ biến rộng rãi. 

Có thể nói rằng, bảo quản tài liệu là các hoạt động nhằm thực hiện việc 

quản lý và tài chính, kho lưu trữ và các thiết bị, dự phòng, trình độ nhân viên, 

các chính sách, công nghệ và các phương pháp liên quan đến bảo quản các tài 

liệu thư viện. Theo tác giả cho rằng công tác bảo quản gồm nhiều hoạt động 

nhằm duy trì tài liệu trong thư viện trong đó bảo quản dự phòng và bảo quản 

phục chế cần được các thư viện thực hiện thường xuyên.  

Bảo quản dự phòng là các hoạt động mà mỗi thư viện vẫn thường làm 

như: bổ sung, đóng sách, xử lý các tư liệu, đưa tài liệu lên giá, đưa  tài liệu ra 

phục vụ và lau chùi, vệ sinh cả cơ sở vật chất của thư viện, lẫn sửa chữa nhỏ, ... 

Bảo quản phục chế là các công việc kỹ thuật xử lý tài liệu bị hư hại hoặc bằng 

biện pháp chụp vi phim, số hóa tài liệu,... đảm bảo quy trình xử lý chuyên 

nghiệp của các chuyên gia bảo quản. Tuy nhiên, trong tổ chức bảo quản thì bảo 

quản dự phòng là hoạt động cần được quan tâm đầu tiên nhằm giảm thiểu mức 

độ hư hỏng của tài liệu.  

Để tiến hành bảo quản tài liệu, các thư viện cũng tiến hành nghiên cứu các 

yếu tố ảnh hưởng đến bảo quản tài liệu trong thư viện như xây dựng chính sách 
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bảo quản tài liệu phù hợp; trụ sở và kho tàng đảm bảo tiêu chuẩn; nguồn nhân lực 

bảo quản; kinh phí bảo quản và phục chế; trang bị đầy đủ các thiết bị bảo quản và 

phục chế theo đúng quy chuẩn. Tất cả những yếu tố này cần được các thư viện 

quan tâm thực hiện đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng việc bảo quản tài liệu 

trong thư viện. 

Bài học kinh nghiệm về bảo quản tài liệu của các nước trên thế giới là nền 

tảng cho các thư viện Việt Nam trong phát triển hoạt động bảo quản tại thư viện 

mình, nhất là tiếp cận và ứng dụng công nghệ hiện đại như số hóa tài liệu, sử 

dụng công nghệ RFID trong quản lý tài liệu của thư viện.   

Riêng ĐBSCL là vùng đất có nền văn hóa gắn liền với sông nước và có sự 

giao thoa văn hóa của các dân tộc Chăm, Khmer, Hoa,.. làm nên văn hóa đặc 

trưng của vùng này. Bên cạnh đó, vùng đất này còn có những di sản văn hóa 

thành văn là được lưu giữ rất nhiều ở các thư viện tỉnh ĐBSCLthuộc nhiều lĩnh 

vực khoa học., Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngoài tài liệu dạng 

giấy, các thư viện tỉnh ĐBSCL còn có các loại hình tài liệu như đĩa quang, băng 

từ, đĩa từ, các CSDL… ngày càng đa dạng, phong phú. Thêm vào đó, nguồn tài 

liệu địa chí của các thư viện tỉnh ĐBSCL thuộc các lĩnh vực: lịch sử - địa lý, 

kinh tế, chính trị - xã hội, văn hóa - giáo dục và nhân vật lịch sử. Đây là nguồn 

tài liệu quan trọng rất cần được bảo quản, gìn giữ ở các thư viện tỉnh ĐBSCL. 

Cơ sở vật chất, kinh phí của các thư viện tỉnh ĐBSCL cơ bản đáp ứng các hoạt 

động của thư viện. Đội ngũ cán bộ thư viện đang dần được nâng cao trình độ 

chuyên môn. Đây là cơ sở giúp các thư viện tỉnh ĐBSCL hoạt động tốt nhằm 

đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân tại địa phương ngày một đa dạng, 

phong phú và hiệu quả hơn. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG BẢO QUẢN TÀI LIỆU TRONG CÁC THƢ VIỆN TỈNH 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

2.1. Bảo quản dự phòng trong thƣ viện 

2.1.1. Bao bìa và khử trùng tài liệu trước khi lưu trữ, phục vụ 

Các tài liệu mới trước khi được đưa vào kho để chuẩn bị phục vụ NDT cần 

được đảm bảo an toàn và sạch sẽ. Do vậy, hầu hết thư viện các nước thường bảo 

quản phòng ngừa bằng cách bao bìa tài liệu bằng bìa cứng hoặc hộp giấy. Bìa và 

hộp giấy có tác dụng bảo vệ cấu trúc tài liệu và tránh bụi bẩn, ánh sáng, những hư 

hại cơ học,... Bên cạnh đó, tài liệu nên được khử trùng nhằm tránh tình trạng lây 

lan vi khuẩn gây bệnh hoặc bào tử nấm mốc,… trong khu vực kho tài liệu. 

Hiện nay, do điều kiện kinh phí do đó việc bao bìa, đóng hộp và khử trùng 

tài liệu trước khi lưu trữ và phục vụ chưa được các thư viện tỉnh ĐBSCL thực hiện. 

2.1.2. Bố trí kho và sắp xếp tài liệu trong kho 

2.1.2.1. Bố trí kho tài liệu 

Kho tài liệu trong thư viện các tỉnh ĐBSCL thường có hai dạng: kho lưu 

trữ tài liệu và kho đặt tại các phòng đọc, mượn, phòng báo, tạp chí,... 

Đối với kho lưu trữ tài liệu, thường là kho đóng. NDT không trực tiếp vào 

kho lấy tài liệu. Khi NDT đến thư viện mượn tài liệu phải tra cứu hệ thống mục 

lục, ghi phiếu yêu cầu và mượn qua cán bộ thư viện. Kho đóng ở các thư viện tỉnh 

ĐBSCL lưu trữ toàn bộ tài liệu của thư viện từ khi thành lập cho đến nay. Những 

tài liệu quý hiếm cũng được lưu trữ và bảo quản trong kho đóng. Nguồn tài liệu 

trong kho đóng được xếp theo số đăng ký cá biệt, thứ tự xếp giá của từng loại hình 

tài liệu. Các tài liệu trong kho đóng ở các thư viện tỉnh ĐBSCL được sắp xếp gọn 

gàng, ngăn nắp và thuận tiện cho việc bảo quản tài liệu cũng như đảm bảo tài liệu 

ở tình trạng sẵn sàng phục vụ NDT. Tính đến nay, ở toàn vùng ĐBSCL, các thư 
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viện tỉnh đã bố trí kho tài liệu ở tầng một chiếm tỷ lệ 46% và 54% các thư viện bố 

trí kho ở tầng 2 và 3. Một số thư viện bố trí kho tài liệu ở tầng một bởi vì trụ sở 

thư viện được giao sử dụng là tòa nhà đã xây dựng sẵn nên không đủ tiêu chuẩn 

của tòa nhà thư viện đáp ứng yêu cầu lưu trữ và bảo quản tài liệu. 

2.1.2.2. Sắp xếp tài liệu trong kho 

Tài liệu bị xếp quá chật trên các giá kệ, thậm chí xếp chồng lên nhau, đặc 

biệt là kho báo, tạp chí dễ gây hỏng gáy và tạo ẩm giữa các tài liệu. Ngoài ra, 

khoảng cách giữa các kệ quá hẹp chỉ khoảng 0,5 đến 0,7m, khó có thể dùng xe di 

chuyển tài liệu cũng như khó khăn trong việc giải quyết những tình thế cấp bách 

như hoả hoạn, ngập lụt… Ví dụ như các thư viện tỉnh Long An, Vĩnh Long, Trà 

Vinh, Sóc Trăng,… 

Tài liệu ở các phòng đọc, mượn hầu hết được các thư viện tỉnh ĐBSCL 

sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Tuy nhiên, các tài liệu trưng bày, giới thiệu được 

đặt trong tủ kính nhưng không có dụng cụ chắn sách (bookend) nên sau một thời 

gian bìa tài liệu bị cong. Ví dụ thư viện tỉnh Tiền Giang, Cà Mau, Bến Tre, Sóc 

Trăng,… vẫn còn tình trạng báo, tạp chí đặt trên giá kệ thì bị cong bìa. 

2.1.3. Công tác vệ sinh 

Các công việc vệ sinh trong thư viện được tiến hành thường xuyên và 

định kỳ là vệ sinh trong và ngoài tòa nhà thư viện, vệ sinh kho tài liệu, vệ sinh 

từng tài liệu.  

2.1.3.1. Vệ sinh trong và ngoài tòa nhà thư viện 

Vệ sinh trụ sở thường thực hiện các công việc như dọn dẹp rác, lá cây, bụi 

bẩn, mãng bám… trên các mái nhà, khai thông các đường ống thoát nước nhằm 

tránh gây ngập úng nước, hệ thống các thùng rác được đặt hợp lý tránh tình trạng 

gây ô nhiễm và lây lan từ khu vực này sang khu vực khác…. Hệ thống cửa sổ, 

cửa chính đảm bảo được kín và sạch sẽ, được lau chùi bụi bẩn, các mãng bám,… 
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Theo kết quả khảo sát, hàng năm các thư viện tỉnh ĐBSCL đều kỳ thực 

hiện việc khai thông các đường ống nước, ống thoát nước trong thư viện, kiểm 

tra các mái nhà,…. Riêng trụ sở của thư viện tỉnh Đồng Tháp là tòa nhà dân 

dụng, các phòng đọc và phòng mượn được bố trí ở tầng trệt. Mái nhà của 

phòng đọc bị một nhánh cây to bao phủ. Do vậy, thư viện phải tiến hành vệ 

sinh mái nhà khu vực này thường xuyên 6 tháng 1 lần nhằm tránh tình trạng 

gây quá tải, ùn ứ nước trên mái nhà. 

Các thư viện tỉnh ĐBSCL đảm bảo hệ thống các thùng rác trong và ngoài 

thư viện được lau chùi, thay túi rác mới hàng ngày. Hầu hết các thư viện đều bố trí 

thùng rác chung cách biệt với kho tài liệu và có nắp đậy. Các thư viện không bố trí 

thùng rác trong các kho tài liệu giúp đảm bảo vệ sinh trong kho. Tuy nhiên, 6/9 

thư viện sử dụng sọt rác không có nắp đậy ở các phòng làm việc như các thư viện 

tỉnh Tiền Giang, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Kiên Giang. Đây là cơ sở 

cho việc xuất hiện các loài gây hại khi nhân viên thư viện để thức ăn thừa, vụn 

thức ăn,… làm mồi nhử cho các côn trùng xuất hiện, tấn công kho tài liệu và tài 

liệu ở khu vực gần đó. 

2.1.3.2. Vệ sinh kho 

Các thư viện thường xuyên làm công tác vệ sinh kho đảm bảo kho tài liệu 

luôn sạch sẽ, bụi bẩn không bám lên tài liệu gây hư hỏng và ảnh hưởng đến sức 

khoẻ của cán bộ thư viện cũng như NDT khi tiếp xúc, sử dụng. 

Hiện nay, công tác vệ sinh kho tài liệu tại các thư viện tỉnh ĐBSCL vẫn 

được tiến hành theo hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Công tác này chủ yếu là 

làm vệ sinh giá kệ, sàn kho.  

Trong quá trình làm vệ sinh kho tài liệu và khuôn viên thư viện, cán bộ 

thư viện thường quan sát những nơi có dấu hiệu xuất hiện của các loài gây hại 

như gián, chuột, mối mọt,… để có biện pháp phòng ngừa và khắc phục được 

nhanh chóng. 
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Các dụng cụ thường dùng trong công tác vệ sinh là những dụng cụ rất đơn 

giản như khăn, chổi, máy hút bụi,… Theo khảo sát cho thấy, hiện có đến 10/13 

thư viện chiếm tỷ lệ 77%  trang bị máy hút bụi làm vệ sinh kho tài liệu như máy 

hút bụi cỡ lớn để làm vệ sinh sàn kho tài liệu. Riêng Thư viện tỉnh Cần Thơ còn 

trang bị máy hút bụi cầm tay, gọn, nhẹ, công suất nhỏ dùng làm vệ sinh trên các 

giá kệ rất tiện lợi và nhanh chóng. 3 thư viện chưa trang bị máy hút bụi làm vệ 

sinh kho, sàn kho trong thư viện gồm các thư viện tỉnh Vĩnh Long, Kiên Giang, 

Bến Tre. 

2.1.3.3. Vệ sinh tài liệu 

Vệ sinh từng tài liệu gồm các công việc như vệ sinh bên ngoài như trước, 

sau mặt bìa tài liệu,đầu, chân tài liệu, mặt song song với gáy tài liệu; Vệ sinh bên 

tỏng tài liệu  

Việc tiến hành làm vệ sinh từng tài liệu bị nhiễm bụi thường được tiến 

hành một năm một lần hoặc hai năm một lần. Theo kết quả khảo sát, tính toàn 

vùng ĐBSCL hiện có 4 thư viện tỉnh thực hiện vệ sinh bề ngoài của từng tài liệu 

trong kho lưu trữ một năm một lần như các thư viện tỉnh: An Giang, Cần Thơ, 

Tiền Giang, Vĩnh Long.Dụng cụ vệ sinh từng tài liệu còn rất đơn giản, chủ yếu 

là khăn và mút xốp. 

Các tài liệu từ kho phục vụ đưa về kho lưu trữ được các cán bộ thư viện 

vệ sinh, lau chùi bìa bên ngoài tài liệu mà không khử trùng. Điều này vô hình 

trung gây lây nhiễm các vi khuẩn và lây lan nấm mốc sang các tài liệu trong kho 

lưu trữ. 

Việc vệ sinh bên trong từng trang tài liệu chưa được các thư viện tỉnh 

ĐBSCL thực hiện vì công việc này đòi hỏi nhiều thời gian, kinh phí và công sức 

của cán bộ thư viện. 

Như vậy, công tác vệ sinh tài liệu trong các thư viện tỉnh ĐBSCL thường 

xuyên được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Tuy nhiên, 
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việc vệ sinh từng tài liệu trong thư viện chưa đảm bảo thường xuyên. Các dụng 

cụ chuyên dụng dùng để vệ sinh trụ sở, kho tài liệu và tài liệu còn rất đơn giản. 

2.1.4. Chống ẩm và các loài vật gây hại 

2.1.4.1. Phòng chống ẩm 

Các biện pháp phòng chống ẩm hiệu quả trong thư viện là tạo độ thông 

thoáng không khí trong kho tài liệu của thư viện.  

Phòng chống ẩm trong thư viện các tỉnh ĐBSCL được thực hiện bằng biện 

pháp thủ công như sử dụng gió tự nhiên. Các thiết bị phổ biến trong phòng 

chống ẩm ở hầu hết các thư viện này là quạt máy, quạt thông gió. 

Các kho tài liệu phục vụ tại phòng đọc, mượn thường được cán bộ thư viện 

mở cửa sổ thường xuyên tạo độ thông thoáng. Riêng các kho lưu trữ các thư viện 

tỉnh ĐBSCL thường đóng kín cửa nhằm bảo vệ kho tránh bị sự xâm nhập của các 

loài vật gây hại, bụi bẩn,… và chủ yếu sử dụng quạt thông gió. Chính vì vậy, kho 

lưu trữ tài liệu thường có độ ẩm cao hơn các kho tài liệu khác trong thư viện. 

2.1.4.2. Phòng chống các loài vật gây hại 

Các loài vật gây hại chủ yếu trong các thư viện tỉnh ĐBSCL chủ yếu là 

nấm mốc, gián, chuột, nhậy ba đuôi, mối, nhện, chim… Các loài vật gây hại này 

dù rất nhỏ nhưng tác hại của chúng đối với tài liệu và môi trường kho là rất lớn. 

Chúng làm tài liệu và môi trường kho tài liệu bị nhiễm bẩn và ô nhiễm. Bởi vậy, 

để kịp thời ngăn chặn những phá hoại của các loài vật gây hại và nấm mốc, các 

thư viện tỉnh ĐBSCL thường tiến hành các biện pháp phòng chống tác hại của các 

loài vật gây hại này.  

 Phòng ngừa côn trùng, theo kết quả khảo sát, hầu hết các thư viện tỉnh 

ĐBSCL thường ký hợp đồng với các công ty diệt mối và côn trùng. Định kỳ hàng 

năm, công ty này đến thư viện phun thuốc phòng ngừa mối mọt, côn trùng trong 

thư viện đặc biệt là các kho lưu trữ tài liệu. Cán bộ thư viện có nhiệm vụ theo dõi 
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quá trình phun thuốc của các nhân viên công ty này nhằm đảm bảo nhân viên 

phun thuốc đúng các vị trí có khả năng các côn trùng thâm nhập vào kho tài liệu 

và không phun hóa chất trực tiếp lên tài liệu. 

Đặc biệt, mối là kẻ thù nguy hiểm của tài liệu ở các thư viện. Sự xuất hiện 

của mối và mức phá hủy tài liệu của chúng vô cùng to lớn và khó khắc phục. 

Mặc dù các thư viện tỉnh ĐBSCL định kỳ phun thuốc phòng ngừa mối và côn 

trùng gây hại nhưng trong trường hợp các thư viện phát hiện có dấu hiệu của mối 

xuất hiện thì nhanh chóng hợp đồng với công ty diệt mối để tiến hành diệt mối 

để giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.  

 

Biểu đồ 2.1. Số lƣợng các thƣ viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long phun 

thuốc phòng ngừa mối và côn trùng định kỳ hàng năm 

Theo biểu đồ số 2.1, tính toàn vùng ĐBSCL, số lượng các thư viện có số lần 

phun thuốc phòng ngừa mối và côn trùng 1 năm 1 lần có 4 thư viện chiếm tỷ lệ 31% 

gồm các thư viện tỉnh Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau. Các thư viện tỉnh 

ĐBSCL có số lần phun thuốc phòng ngừa mối và côn trùng 1 năm 2 lần chiếm tỷ lệ 

cao nhất 46% gồm 6 thư viện tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An 

Giang, Cần Thơ. Thư viện có số lần phun thuốc phòng ngừa mối và côn trùng 3 lần 

1 năm có 1 thư viện chiếm tỷ lệ 8% là thư viện tỉnh Vĩnh Long. Các thư viện có số 
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lần phun thuốc phòng ngừa mối và côn trùng 3 lần 1 năm có 1 thư viện chiếm tỷ lệ 

15% là 2 thư viện tỉnh Hậu Giang và Bạc Liêu. Việc phun thuốc phòng ngừa mối và 

côn trùng trong thư viện được các thư viện thực hiện thường xuyên, định kỳ. Tuy 

nhiên, việc phun thuốc phòng ngừa trong thư viện tránh tình trạng số lần phun dày 

đặt 3 đến 4 lần 1 năm do hàm lượng hóa chất chưa phân tán hết trong không khí sẽ 

ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc giấy của tài liệu, góp phần làm suy giảm tuổi thọ 

tài liệu nhanh chóng. 

Phương pháp diệt mối ở các thư viện tỉnh ĐBSCL có thể được áp dụng theo 

hai phương pháp cơ bản như phương pháp phun thuốc vào tổ để tiêu diệt mối và 

phương pháp mồi nhử. Phương pháp phun thuốc vào tổ mối được áp dụng trong 

trường hợp phát hiện sớm sự xuất hiện của mối và tìm thấy tổ mối. Phương pháp diệt 

mối bằng mồi nhử được áp dụng trong trường hợp chưa phát hiện tổ mối. Người ta 

đặt hộp nhử mối vào nơi mối đang hoạt động. Khi thấy vết đất đắp kín các kẻ hở 

của mép hộp nhử mối, lúc này ta có thể tiến hành phun thuốc vào con mối, sau đó 

đặt hộp mối về vị trí cũ. Con mối bị phun thuốc sẽ mang theo thuốc trên mình về 

tổ và lây nhiễm cho các con mối khác, dẫn đến toàn tổ mối bị tiêu diệt. Phương 

pháp này giúp tiêu diệt mối triệt để. 

 Phòng ngừa chuột, các thư viện tỉnh ĐBSCL hạn chế tối đa sự xâm nhập 

của chuột vào kho bằng các con đường như đường cống, ống thoát nước, đường dây 

điện,… . Tuy nhiên, các ống thoát nước chưa được các thư viện tỉnh ĐBSCL lắp 

lướt khít để ngăn sự xâm nhập của chuột vào thư viện và kho tài liệu.  Hầu hết các 

thư viện đều hạn chế tình trạng ăn hoặc để thức ăn, đun nấu,…  trong kho tài liệu. 

Ngoài ra, hệ thống cây xanh ở khuôn viên thư viện thường xuyên được chăm 

sóc, phun thuốc trừ sâu nhằm tránh tình trạng chuột ẩn náu vào ban ngày và ban 

đêm thâm nhập vào thư viện, kho tài liệu để cắn phá,… Hàng năm, các thư viện tỉnh 

ĐBSCL cắt tỉa cành cây xanh xung quanh khuôn viên thư viện. Hiện nay có 6 thư 

viện tỉnh tiến hành phun thuốc trừ sâu phòng tránh các côn trùng, chuột,… xung 

quanh khuôn viên thư viện hàng năm là các thư viện tỉnh Tiền Giang, An Giang, 

Đồng Tháp, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh… chiếm tỷ lệ 46%. 54% các thư viện tỉnh 
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ĐBSCL chưa thường xuyên tiến hành phun thuốc phòng ngừa côn trùng, chuột 

xung quanh khuôn viên và cây xanh của thư viện. Hầu hết các thư viện điều cho 

rằng nguồn kinh phí hoạt động ít nên chỉ tiến hành xử lý phun thuốc khi có sự xuất 

hiện của các loài vật gây hại. Hơn nữa, thư viện cũng chưa có người chuyên trách 

theo dõi công việc này. 

Các thư viện tỉnh ĐBSCL sử dụng bẫy chuột bằng keo hoặc bẫy lồng để 

tiêu diệt chuột. Khi đặt bẫy, các thư viện tiến hành theo dõi thường xuyên và 

thay đổi bẫy chuột khi đã sử dụng, tránh tình trạng chuột bị dính bẫy nhưng 

không được xử lý ngay gây ô nhiễm kho tài liệu. Một điểm đáng lưu ý là các thư 

viện tỉnh ĐBSCL hiện nay ít sử dụng phương pháp diệt chuột bằng bả vì khi sử 

dụng phương pháp này, chuột chết sẽ không tìm thấy dễ gây ô nhiễm kho tài 

liệu, môi trường xung quanh, tạo điều kiện cho nấm mốc và các vi sinh vật khác 

phát triển mạnh. 

Phòng ngừa nấm mốc, các thư viện tỉnh ĐBSCL phòng ngừa nấm mốc 

thông qua việc kiểm tra và vệ sinh kho tài liệu như quét mạng nhện, lau chùi, vệ 

sinh sàn kho,… hàng năm. Trong trường hợp phát hiện tài liệu nấm mốc, các thư 

viện tỉnh ĐBSCL thường mang tài liệu cách ly và xử lý bằng cồn, sau đó vệ sinh 

tài liệu cẩn thận. Các Thư viện tỉnh chưa sử dụng hóa chất khi xử lý tài liệu bị 

nhiễm nấm mốc do không có cán bộ chuyên môn bảo quản nên chưa mạnh dạn 

sử dụng hóa chất khi xử lý tài liệu. Ở một số thư viện, cán bộ thư viện còn lúng 

túng khi lựa chọn hóa chất phù hợp để xử lý tài liệu nhiễm nấm mốc để không 

gây ảnh hưởng đến tài liệu. 

2.1.5. Phòng chống an ninh và thảm họa 

* Phòng chống an ninh 

Đảm bảo an ninh, an toàn trong thư viện là một trong những nhiệm vụ rất 

quan trọng cần được lãnh đạo các thư viện quan tâm nhằm gìn giữ tài sản của 

thư viện, an toàn cho tài liệu, cán bộ thư viện và cả NDT đến thư viện. Nhận 

thức tầm quan trọng đó, hầu hết các thư viện tỉnh ĐBSCL đều có nhân viên bảo 

vệ tối thiểu là 01 người nhằm đảm bảo an ninh và trông coi tài sản của thư viện. 
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Tuy vậy, tình trạng tài liệu bị đánh cắp hoặc cắt xé tài liệu của NDT ở các thư 

viện tỉnh ĐBSCL cũng đã diễn ra nhưng rất thấp. 25% thư viện có tỷ lệ tài liệu 

bị đánh cắp ở mức 0,02% trên tổng số vốn tài liệu của thư viện. 

Đa số các thư viện tỉnh ĐBSCL thực hiện tốt công tác an ninh, an toàn 

trong thư viện. Thư viện đều bố trí lối đi riêng dành cho NDT khi vào thư viện 

và được kiểm soát tốt. Các biển báo những khu vực NDT được vào và khu vực 

dành cho cán bộ thư viện được đặt trong thư viện để hướng dẫn NDT. 

* Phòng chống các thảm họa 

Với các thư viện tỉnh ĐBSCL việc ứng phó với lũ lụt hàng năm là công 

việc đòi hỏi thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, đến nay hầu hết các thư viện 

chưa tiến hành biện pháp phòng ngừa đối với yếu tố ảnh hưởng tiềm ẩn này. 

80% Thư viện cho rằng do vị trí của thư viện nằm ở khu vực thành phố của tỉnh, 

vị trí cao ít bị ngập lụt, chủ yếu bị ảnh hưởng do điều kiện nhiệt độ và độ ẩm. 

Thế nhưng, 84% thư viện cho rằng nguy cơ gây ngập lụt trong thư viện do lũ lụt 

gây nên ở mức cao. 84% thư viện đồng tình với việc cần lập phương án phòng 

chống tai họa trong thư viện. 100% thư viện cho rằng còn lúng túng, chưa có 

mẫu cho việc xây dựng phương án phòng chống tai họa trong thư viện. 

Phòng chống hỏa hoạn trong các thư viện tỉnh ĐBSCL được thực hiện 

nghiêm túc thể hiện qua việc ban hành quy định về phòng cháy chữa cháy trong 

thư viện. Nội quy, biển cấm và biển chỉ dẫn chữa cháy đều được gắn ở khu vực 

hành lang nhằm thuận tiện và dễ nhìn giúp cán bộ thư viện và NDT có thể nhìn 

thấy và thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, hầu hết các thư viện tỉnh ĐBSCL 

chưa gắn các nội quy, biển cấm và biển chỉ dẫn chữa cháy trước các kho lưu trữ 

tài liệu. Riêng thư viện tỉnh Tiền Giang có lắp các biển cấm không hút thuốc 

trước cửa các kho lưu trữ tài liệu. 

2.1.6. Giáo dục ý thức bảo quản tài liệu trong thư viện 

2.1.6.1. Cán bộ thư viện 

Theo kết quả khảo sát, cán bộ và nhân viên thư viện ở các thư viện tỉnh 

ĐBSCL đều cho rằng bảo quản tài liệu là rất quan trọng chiếm tỷ lệ 55,4%. Tuy 
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nhiên, 44,6% cán bộ và nhân viên thư viện cho rằng bảo quản tài liệu là tương đối 

quan trọng. Đây là điều các thư viện tỉnh ĐBSCL cần quan tâm và khắc phục vì 

việc bảo quản tài liệu trong thư viện cần được toàn thể cán bộ và nhân viên thư 

viện nhận thức vai trò quan trọng của nó. Mỗi cán bộ và nhân viên thư viện có 

nhận thức tốt về bảo quản sẽ nghiêm túc thực hiện các kế hoạch về bảo quản do 

thư viện đề ra Họ sẽ là nhân tố thúc đẩy công tác bảo quản tài liệu trong thư viện 

đạt hiệu quả tốt nhất. 

Bảng 2.1: Nhận thức của cán bộ thƣ viện về tầm quan trọng của bảo quản 

tài liệu trong thƣ viện 

TT Tên thƣ viện Quan trọng Tƣơng đối quan trọng 
Không quan 

trọng 

1 Long An 4 6 0 

2 Tiền Giang 7 3 0 

3 Bến Tre 4 5 0 

4 Trà Vinh 3 6 0 

5 Vĩnh Long 5 3 0 

6 Đồng Tháp 5 3 0 

7 An Giang 5 4 0 

8 Kiên Giang 5 4 0 

9 Cần Thơ 7 2 0 

10 Hậu Giang 7 3 0 

11 Sóc Trăng 4 6 0 

12 Bạc Liêu 6 4 0 

13 Cà Mau 5 5 0 

Tổng cộng 67 54 0 

Việc giáo dục về ý thức bảo quản tài liệu cho toàn bộ cán bộ thư viện và 

nhân viên khác trong thư viện là điều cần thực hiện, đặc biệt là cán bộ thư viện 

quản lý kho. Điều này giúp công tác bảo quản tài liệu trong thư viện đạt hiệu quả 

cao. Ở các thư viện tỉnh ĐBSCL, việc giáo dục ý thức bảo quản cho toàn bộ cán 

bộ và nhân viên trong thư viện thường theo hình thức là hướng dẫn và chia sẻ 

kinh nghiệm giữa các cán bộ thư viện được cử đi học tập, tập huấn các lớp bảo 

quản với các cán bộ thư viện cũng như các nhân viên khác trong thư viện. Hình 

thức tuyên truyền, phổ biến nhằm giáo dục ý thức bảo quản đối với rộng rãi cho 

toàn cán bộ và nhân viên trong thư viện chưa đa dạng và cụ thể bằng văn bản. 
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Bảng 2.2: Các hình thức tuyên truyền giáo dục ý thức bảo quản  

cho cán bộ thƣ viện 

T

T 

Tên thƣ 

viện 

Họp đơn 

vị 

Hội 

thảo,  

hội nghị 

Khi tác 

nghiệp 

Tổng cộng 

(số phiếu thu 

về) 

1 Long An 4 2 4 10 

2 Tiền Giang 6 1 3 10 

3 Bến Tre 4 3 2 9 

4 Trà Vinh 5 3 1 9 

5 Vĩnh Long 3 3 2 8 

6 Đồng Tháp 4 3 1 8 

7 An Giang 5 2 2 9 

8 Kiên Giang 3 3 3 9 

9 Cần Thơ 5 3 1 9 

10 Hậu Giang 6 2 2 10 

11 Sóc Trăng 5 3 2 10 

12 Bạc Liêu 5 3 2 10 

13 Cà Mau 4 2 4 10 

Tổng cộng 59 33 29 121 

Theo bảng 2.2, số lượng cán bộ và nhân viên thư viện được giáo dục ý 

thức bảo quản trong các buổi họp của bộ phận hoặc của toàn thư viện là 59/121 

người chiếm tỷ lệ 48,8%. Số lượng cán bộ và nhân viên thư viện được giáo dục ý 

thức thông qua các hội thảo, hội nghị trong thư viện là 33/121 chiếm tỷ lệ 33%. 

Số lượng cán bộ và nhân viên thư viện được giáo dục ý thức trong quá trình tác 

nghiệp như sửa chữa tài liệu, vệ sinh kho tài liệu,…) là 29/121 chiếm tỷ lệ 24%. 

Hầu hết các cán bộ và nhân viên thư viện chưa được thư viện cung cấp các 

hướng dẫn, quy trình thực hiện trong quá trình tiếp xúc với tài liệu bằng văn bản. 

Duy nhất có thư viện tỉnh Hậu Giang có chuyên mục Bảo quản tài liệu 

trên trang thông tin điện tử của thư viện trong đó trích dẫn nội dung Hướng dẫn 

bảo quản tài liệu lưu trữ theo Công văn số 111 ngày 04 tháng 4 năm 1995 của 

Cục Lưu trữ Nhà nước. Đây cũng là hình thức hướng dẫn và nâng cao ý thức bảo 

quản tài liệu đối với cán bộ thư viện ở thư viện tỉnh, các cán bộ thư viện phường, 

xã trên địa bàn tỉnh và giáo dục ý thức bảo quản đến toàn xã hội.  
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Nội dung giáo dục ý thức bảo quản đối với cán bộ và nhân viên thư viện ở 

các thư viện tỉnh ĐBSCL chủ yếu như không dùng bút mực ghi chép lên tài liệu, 

sử dụng kim kẹp trong quá trình xử lý tài liệu, di chuyển tài liệu trong và ngoài 

thư viện đảm bảo an toàn tài liệu,… Các nội dung này chưa được các thư viện 

tỉnh ĐBSCL in thành văn bản gửi đến rộng rãi cán bộ thư viện cũng như NDT. 

Hiện nay, các thư viện tỉnh ĐBSCL vẫn còn tình trạng luân chuyển tài liệu đến 

các thư viện huyện, xã bằng cách cột thành từng bó và đặt trong các bao bì nhựa. 

Cách vận chuyển này vô tình gây hư hỏng tài liệu nhanh chóng vì rất dễ bị thấm 

nước, ướt tài liệu khi gặp mưa hoặc tài liệu dễ bị ngã theo hiệu ứng domino làm 

hỏng gáy, cong bìa tài liệu,… 

2.1.6.2. Người dùng tin 

Theo đánh giá của cán bộ thư viện đối với ý thức bảo quản tài liệu của 

người dùng tin trong thư viện. 

 

Biểu đồ 2.2: Cán bộ thƣ viện đánh giá về ý thức bảo quản tài liệu  

của ngƣời dùng tin  

Theo biểu đồ 2.2, cán bộ thư viện các tỉnh ĐBSCL đánh giá nhóm NDT là 

giáo viên có ý thức bảo quản tốt tài liệu chiếm tỷ lệ 80%, chưa tốt chiếm 20% và 

nhóm NDT là công chức viên chức được đánh giá tốt chiếm 77%, chưa tốt đạt 

23%. Đặc biệt nhóm NDT là học sinh được đánh giá có ý thức bảo quản tốt 

chiếm 65%, chưa tốt chiếm 35%. Có thể nói, hầu hết các nhóm NDT được các 

thư viện tỉnh ĐBSCL đánh giá có ý thức bảo quản tốt tài liệu đạt từ 50 đến 80% 
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nhưng chưa tốt chiếm từ 20 đến 50%. Như vậy, ý thức bảo quản tài liệu tại các 

thư viện tỉnh ĐBSCL là khá cao. Mặc dù vậy, theo khảo sát, những hành động 

gây ảnh hưởng đến tài liệu của NDT ở các thư viện tỉnh ĐBSCL thường là 

những hành động do thói quen như gấp góc, viết lên tài liệu, cuộn tròn tài liệu 

khi cầm, dùng tài liệu che mưa,…và vẫn còn chiếm tỷ lệ không nhỏ từ 20 đến 

50%. Cho nên, ý thức bảo quản tài liệu của NDT trong thư viện cũng cần được 

các thư viện tỉnh ĐBSCL đặc biệt quan tâm và khắc phục nhằm tránh gây hư 

hỏng tài liệu. 

Hình thức giáo dục ý thức bảo quản tài liệu đối với NDT trong các thư viện 

tỉnh ĐBSCL hiện nay chưa đa dạng và thường xuyên.  

2.2. Bảo quản phục chế trong thƣ viện 

2.2.1. Sửa chữa cơ bản 

2.2.1.1. Sửa chữa tài liệu cũ nát 

Tình trạng tài liệu của các thư viện tỉnh ĐBSCL hiện nay cũng cần đáng 

quan tâm. Qua biểu đồ 2.3 cho thấy, tình trạng tài liệu của các thư viện tỉnh 

ĐBSCL được đánh giá tốt chiếm tỷ lệ 41%, trung bình chiếm 39% nhưng tỷ  lệ 

tài liệu cần sửa chữa chiếm đến 20%. Đây là tỷ lệ không nhỏ, cần được các thư 

viện kịp thời sửa chữa. 

 

Biểu đồ 2.3: Tình trạng tài liệu tại các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  

Việc sửa chữa tài liệu tại các thư viện tỉnh ĐBSCL được tiến hành rất đơn 

giản, nhằm duy trì tài liệu ở tình trạng sử dụng được. Đối với các tài liệu được 
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xem là quý hiếm bị hư hỏng cần biện pháp tu sửa bằng các thiết bị hiện đại vẫn 

chưa thực hiện được tại các thư viện này. 

Các dụng cụ được sử dụng chủ yếu để sửa chữa tài liệu trong thư viện còn 

đơn giản như: dao kéo, bàn chải mềm, kim chỉ, keo dán, vải, bìa, giấy cotton, 

máy xén,… 

Những công đoạn được thực hiện trong quá trình sửa chữa tài liệu: 

+ Làm sạch giấy, sạch vải bằng chổi mềm hay vải tuỳ theo mức độ bẩn 

của tài liệu. 

+ Loại bỏ các loại hồ, keo trên giấy bằng các dung dịch thích hợp. 

+ Làm chặt gáy sách bằng cách rút chỉ hoặc khâu đệm thêm chỉ khác. 

Hiện nay, các thư viện tỉnh ĐBSCL thường sử dụng loại hồ, keo được bán 

trên thị trường nhưng chưa xác định chất lượng và mức độ gây hại đến tài liệu các 

loại sản phẩm này. Một số thư viện còn sử dụng băng keo nhựa trong để dán trực 

tiếp lên trang tài liệu. Như vậy, hành động này vô tình làm hư hỏng tài liệu mà 

không thể phục chế được. Bởi vì, loại keo này là có đặc tính dính rất chặt nên khi 

cần tháo lớp keo dán ra khỏi tài liệu thì nội dung trên trang tài liệu bị mất theo.  

 

Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ các thƣ viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiến hành 

sửa chữa tài liệu 

Qua khảo sát, các thư viện tỉnh ĐBSCL sửa chữa tài liệu chủ yếu là vá tài liệu, 

may hoặc dán tài liệu bị long tệp, dán gáy tài liệu và các sửa chữa khác (như tẩy vết ố, 

bụi bẩn,…). Tính cho đến nay, theo biểu đồ 2.4, tỷ lệ các thư viện tỉnh ĐBSCL đã 
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tiến hành vá tài liệu là 62%, may hoặc dán tài liệu bị long tệp: 33%, dán gáy: 53% và 

sửa chữa khác: 45%. Tuy nhiên, tỷ lệ tài liệu cần được vá chiếm 37%, may hoặc dán 

tài liệu bị long tệp: 67%, đóng bìa và dán gáy: 47% và sửa chữa khác: 55%. 

Như vậy, tình trạng các thư viện tỉnh ĐBSCL cần được tiến hành sửa chữa 

còn khá nhiều. Tỷ lệ tài liệu được sửa chữa trong các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa 

cao, còn thủ công và chủ yếu chỉ sửa chữa cơ bản đối với những tài liệu bị hư 

hỏng nhẹ.  

2.2.1.2. Đóng bìa tài liệu 

Qua điều tra tại 13 thư viện tỉnh ĐBSCL cho thấy, tình trạng sử dụng bìa 

nhựa để bao bọc trang bìa và sử dụng kim bấm để bấm rất cao. Các thư viện có 

tỷ lệ tài liệu bọc nhựa có kim bấm cao nhất là Thư viện tỉnh An Giang: 20,3% 

(625 bản), Thư viện tỉnh Đồng Tháp: 15% (255 bản). Việc sử dụng kim bấm cần 

hạn chế vì sau một thời gian kim bấm bị gỉ sét làm bẩn tài liệu. Theo bảng 2.3, 

số lượng tài liệu được bao bìa nhựa và kim bấm bằng kim loại có lượng lớn. 

Bảng 2.3: Số lƣợng tài liệu đƣợc bao bìa và kim bấm bằng kim loại  

ở các thƣ viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  

TT Tên thƣ viện Số bản điều tra Số bản bao bìa nhựa 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Long An 1,688 153 9.1 

2 Tiền Giang 2,414 122 5.1 

3 Bến Tre 1,644 164 10.0 

4 Trà Vinh 1,820 110 6.0 

5 Vĩnh Long 2,159 130 6.0 

6 Đồng Tháp 1,700 255 15.0 

7 An Giang 3,081 625 20.3 

8 Kiên Giang 923 54 5.9 

9 Cần Thơ 2,428 194 8.0 

10 Hậu Giang 635 13 2.0 

11 Sóc Trăng 1,764 55 3.1 

12 Bạc Liêu 1,428 144 10.1 

13 Cà Mau 1,513 169 11.2 

Tổng cộng 23,197 2,188 
 

Bên cạnh đó, 67% các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa tiến hành làm bìa bảo 

vệ tài liệu khi bìa tài liệu có dấu hiệu bị mủn, sờn gáy.  
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Biểu đồ 2.5: Báo, tạp chí đƣợc đóng thành tập tại các thƣ viện tỉnh  

Đồng bằng sông Cửu Long 

Ngoài ra, 80% các thư viện tỉnh ĐBSCL sử dụng dịch vụ đóng tập báo, 

tạp chí ở các cơ sở tư nhân. Báo, tạp chí được đóng thành từng tập theo quý và 

năm. Tuy nhiên, do điều kiện kinh phí, một số thư viện thực hiện việc đóng bìa 

báo, tạp chí không được tiến hành hàng năm như Thư viện tỉnh Cà Mau, Tiền 

Giang,.... Đến thời điểm này, theo biểu đồ 2.5, tỷ lệ báo, tạp chí được đóng tập 

theo tháng, quý và theo năm chỉ đạt mức 26% ở các thư viện tỉnh ĐBSCL như 

An Giang, Vĩnh Long và thấp nhất là Thư viện tỉnh Hậu Giang chỉ đạt 10% do 

Thư viện này mới được thành lập từ năm 2003 nên còn nhiều hạn chế nhất định. 

2.2.2. Sửa chữa phục chế 

Hiện nay, các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa có điều kiện sửa chữa phục chế 

các tài liệu bị hư hỏng nặng mà chỉ dừng lại ở mức độ sửa chữa nhỏ, đảm bảo 

kéo dài thời gian phục vụ NDT mà thôi. Nếu tài liệu quá cũ hoặc hư hỏng nặng 

sẽ đưa vào danh mục tài liệu thanh lý. 

Qua khảo sát, các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa ứng dụng các thiết bị công 

nghệ hiện trong phục chế tài liệu bồi nền tài liệu, khử axit, xử lý nấm mốc trên 

tài liệu cũng như các thiết bị xử lý tài liệu bị ẩm, ướt với số lượng lớn. Hầu hết 

các thư viện xử lý tài liệu bị ẩm, ướt bằng phương pháp làm khô bằng không khí 

như sử dụng quạt máy hoặc hong khô tự nhiên. Đối với bồi nền, tôn nền tài 
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liệu,… chưa được các thư viện tỉnh ĐBSCL thực diện do trình độ chuyên môn 

bảo quản của cán bộ thư viện còn hạn chế, các trang thiết bị chưa được trang bị 

phù hợp và chưa có kinh phí cho công việc này.  

2.2.3. Chuyển dạng tài liệu 

Theo quy luật của tự nhiên, bất kỳ một sự vật nào cũng không thể tồn tại mãi 

mãi, tài liệu trong thư viện cũng không nằm ngoài quy luật này. Cái giá vật chất lưu 

giữ nội dung thông tin của tài liệu theo thời gian cũng sẽ hư hỏng và mất đi nhưng 

giá trị về mặt nội dung của tài liệu ấy cần được gìn giữ cho thế hệ tương lai do vậy 

việc bảo quản nội dung thông tin của tài liệu vô cùng quan trọng. Vì vậy, một trong 

những biện pháp hỗ trợ cho công tác bảo quản tài liệu hiện nay chính là áp dụng 

công nghệ thông tin. Các thư viện trên thế giới đã bảo quản tài liệu bằng biện pháp 

chuyển dạng nội dung tài liệu sang một dạng chứa khác có khả năng lưu giữ nội 

dung thông tin lâu hơn, kéo dài thời gian phục vụ của tài liệu hơn đó là vi phim, vi 

phiếu,… Phương pháp này không chỉ bảo quản vật chất của tài liệu mà còn đảm bảo 

nội dung thông tin của tài liệu không mất đi đồng thời có khả năng phục vụ thông 

tin đến NDT nhanh chóng và tiện lợi nhất. Chuyển dạng tài liệu sang vật mang tin 

khác có thể thực hiện theo phương pháp sao chụp tài liệu hoặc số hóa tài liệu. 

* Sao chụp tài liệu: Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thư 

viện ở các nước và thư viện lớn ở Việt Nam đã ứng dụng những thành tựu khoa 

học công nghệ bằng cách sao chụp tài liệu để lưu trữ trong các vật mang tin mới là 

vi phim, vi phiếu để bảo quản nội dung tài liệu được dài lâu. Tuy nhiên, việc sao 

chụp này đòi hỏi phải có thiết bị, cán bộ thư viện có nhiều kinh nghiệm về bảo 

quản và sử dụng công nghệ thông tin thành thạo và quan trọng hơn cả là kinh phí 

thực hiện việc sao chụp này. Chính vì thế, một số thư viện tỉnh ĐBSCL tiến hành 

photocopy để tiếp tục phục vụ thay thế cho tài liệu gốc bị hư hỏng nặng. Cụ thể là 

thư viện tỉnh Cần Thơ: 120 bản photo, thư viện tỉnh An Giang: 89 bản photo. Tuy 

nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời, các thư viện không thực hiện phổ biến vì còn 

liên quan đến vần đề bản quyền tác giả. 
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* Số hóa tài liệu 

Số hóa tài liệu được xem là một lựa chọn hữu hiệu nhất phù hợp với tình 

hình phát triển khoa học công nghệ hiện đại ngày nay đối với các thư viện ở nước 

ta nói riêng và thế giới nói chung. Các trang tài liệu được chụp ảnh và lưu giữ 

trong cơ sở dữ liệu hoặc CD, DVD,… Với hình thức này, tài liệu gốc được bảo 

đảm ở trạng thái nguyên vẹn vừa tạo điều kiện khai thác tài liệu nhanh hơn, tiện 

lợi hơn thông qua mạng máy tính. NDT được tiếp cận tài liệu số hóa mọi lúc, mọi 

nơi và đồng thời có nhiều người cùng sử dụng. Hơn nữa, việc lưu trữ bản số hóa 

ngoài việc giúp tài liệu gốc hạn chế cường độ phục vụ gây hư hỏng còn là bản dự 

phòng nhằm tránh tình trạng khi có sự cố xảy ra làm bản gốc bị hủy hoại. 

Nhận thức được lợi ích của việc số hóa mang lại và hòa nhập với xu 

thế phát triển của khoa học công nghệ, các thư viện tỉnh ĐBSCL đã tiến 

hành số hóa tài liệu đáp ứng nhu cầu NDT và phù hợp với xu thế mới.  

 

Biểu đồ 2.6: Số trang tài liệu đƣợc các thƣ viện tỉnh Đồng bằng  

sông Cửu Long số hóa  

Theo biểu đồ 2.6, các thư viện tỉnh ĐBSCL tiến hành số hóa tài liệu để 

bảo quản nội dung thông tin của tài liệu. Tính đến nay, Thư viện tỉnh Cần Thơ đã 

số hóa gần 400 ngàn trang cao nhất vùng, tiếp đến là Thư viện tỉnh Cà Mau gần 

300 ngàn trang, Thư viện tỉnh Tiền Giang gần 250 ngàn trang. Như vậy, các thư 

viện tỉnh ĐBSCL đã tiến hành số hóa từ 200 ngàn trang trở lên có Thư viện tỉnh 
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Tiền Giang, Cần Thơ và Cà Mau chiếm tỷ lệ 23% trên toàn vùng ĐBSCL. Các 

Thư viện tỉnh số hóa từ 10 ngàn đến 200 ngàn trang chiếm tỷ lệ 77%. (xem thêm 

phụ lục 3a, mục 4, tr.196) 

Các cơ sở dữ liệu được các thư viện tỉnh ĐBSCL xây dựng phổ biến hiện 

nay gồm cở sở dữ liệu bài trích báo, tạp chí, cơ sở dữ liệu toàn văn tài liệu địa 

chí, cơ sở dữ liệu luận văn, luận án… 

2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến độ bền của tài liệu và công tác bảo 

quản tài liệu trong các thƣ viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 

2.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của tài liệu 

* Môi trường bảo quản tài liệu 

- Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm 

Như trên đã nêu do điều kiện khí hậu vùng ĐBSCL có hai mùa mưa và 

nắng rõ rệt. Khi mùa mưa thường xuyên xảy ra ngập lụt, vào mùa nắng thì nhiệt 

độ rất nóng, độ ẩm tăng cao. Nhiệt độ thường ở mức 320C và độ ẩm thường ở 

mức 85%. Đây là điều kiện khí hậu không thuận lợi cho việc bảo quản lâu dài 

vốn tài liệu trong thư viện. 

Qua theo dõi nhiệt độ, độ ẩm trong kho tài liệu tại 3 Thư viện tỉnh Đồng 

Tháp, Cà Mau, Long An theo các tháng như sau: 

 

Biểu đồ 2.7: Sơ đồ nhiệt độ, độ ẩm tại thƣ viện tỉnh Đồng Tháp 
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Biểu đồ 2.8: Sơ đồ nhiệt độ, độ ẩm tại thƣ viện tỉnh Cà Mau 

 

Biểu đồ 2.9: Sơ đồ nhiệt độ, độ ẩm tại thƣ viện tỉnh Long An 

 Như vậy, nhìn vào biểu đồ trên có thể nói, vào các tháng 5 đến tháng 11, 

độ ẩm trong kho tài liệu cao đạt đến mức 85%, nhiệt độ cao nhất 290C đặc biệt 

ở Cà Mau và Đồng Tháp độ ẩm cao vào tháng 9 và kéo dài đến tháng 11. Đây 

là thời điểm lũ về do vậy tài liệu mùa này chịu điều kiện độ ẩm cao và kéo dài 

gây tài liệu dễ bị mục, ẩm gây suy giảm tuổi thọ và đặc biệt là môi trường lý 

tưởng cho nấm mốc, côn trùng sinh sôi phát triển nhanh chóng. Riêng tỉnh 

Long An, nhiệt độ cao vào các tháng 4 đến tháng 7 nhiệt độ lên đến 32,7 0C, 
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độ ẩm tháng 7 lên đến 83%. Kho tài liệu ở các thư viện thường rất nóng và ẩm 

thấp. Mức dao động nhiệt độ trung bình qua các tháng từ 2 đến 40C, độ ẩm 

trung bình qua các tháng từ 5 đến 9%. 

Do vậy, nhằm giảm thiểu nhiệt độ, độ ẩm tăng cao, đối lưu không khí, hầu 

hết các thư viện tỉnh ĐBSCL thường tiến hành mở hệ thống cửa sổ và quạt máy 

trong kho để tiếp nhận không khí tự nhiên từ bên ngoài, giảm nhiệt độ, độ ẩm, 

loại bỏ các khí thải khi thời tiết bên ngoài dịu nhẹ. Thời gian mở cửa sổ thường 

kéo dài từ 2 đến 4 giờ. Cán bộ thư viện theo dõi quá trình mở hệ thống cửa kho 

nhằm tránh sự xâm nhập của các loài vật gây hại. 

Để theo dõi dễ dàng điều kiện nhiệt độ và độ ẩm ở khu vực ĐBSCL so với 

tiêu chuẩn IFLA ứng dụng cho những nước hàn đới, ôn đới và Cục lưu trữ Nhà 

nước,ta có thể tham khảo bảng dưới đây: 

Bảng 2.4: So sánh nhiệt độ, độ ẩm ở các thƣ viện tỉnh ĐBSCL  

theo tiêu chuẩn của IFLA và Cục lƣu trữ Quốc gia Việt Nam 

            Tên miền 

 

Điều kiện tự  

Nhiên theo mùa 

IFLA 

Cục lƣu 

trữ Quốc 

gia Việt 

Nam  

ĐBSCL 

Mùa mưa  

(tháng 4-

12) 

Mùa nắng 

(tháng 12-5) 

Nhiệt độ (0C) 18  22 18  22 2528 2833 

Độ ẩm (%) 4065 4555 8085 7075 

Qua bảng thống kê so sánh có thể thấy, sự chênh lệch giữa điều kiện nhiệt 

độ, độ ẩm theo tiêu chuẩn IFLA với điều kiện nhiệt độ, độ ẩm ở ĐBSCL là khá 

xa. Vào mùa mưa, nhiệt độ chênh lệch so với mức chuẩn quy định là 10 đến 

11oC, độ ẩm lại tăng rất cao khoảng từ 30 đến 40%. Đặc biệt, vào mùa lũ, độ ẩm 

trong kho của các thư viện tỉnh ĐBSCL không chỉ tăng cao mà kéo dài đến hết 

đợt lũ do đó tài liệu luôn trong môi trường có độ ẩm cao trong thời gian dài. Đây 

là môi trường lý tưởng có nấm mốc và các côn trùng gây hại sinh sôi, phát triển 

nhanh. Các tài liệu dạng giấy rất dễ bị mủn do độ ẩm cao. Vào mùa nắng, nhiệt 
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độ tăng cao hơn, từ 8 đến 11oC, độ ẩm tăng từ 20 đến 30%. Nhiệt độ trong kho 

tài liệu của các thư viện tỉnh ĐBSCL rất nóng.  

Có thể nói, điều kiện nhiệt độ và độ ẩm ở các thư viện tỉnh ĐBSCL có 

mức chênh lệch với điều kiện nhiệt độ, độ ẩm theo tiêu chuẩn quy định khá cao. 

Nhiệt độ và độ ẩm qua từng tháng có mức dao động cao, thiếu tính ổn định. Điều 

này ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo quản tài liệu trong kho rất nhiều. 

Do nhiệt độ, độ ẩm trong kho chưa ổn định nên kết quả điều tra lấy mẫu 

ngẫu nhiên 23.197 bản tài liệu ở 13 thư viện tỉnh ĐBSCL cho thấy: 

- Tài liệu bị ẩm  

Biểu đồ 2.10 thể hiện nhóm thư viện có tài liệu bị ẩm trên 50% chiếm tỷ 

lệ 38% gồm các Thư viện tỉnh Long An 55,7%, Tiền Giang 53%, Cà Mau 52%, 

Trà Vinh 50,3%. Kiên Giang 50,2%.  

 

Biểu đồ 2.10: Tỷ lệ các thƣ viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  

có tài liệu bị ẩm 

- Về ánh sáng  

Cường độ ánh sáng trong kho tài liệu ở các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa 

được đảm bảo. Hệ thống đèn trong kho tài liệu rất thấp và không sử dụng hộp 

bảo vệ nhằm ngăn chặn bớt ánh sáng chiếu trực tiếp lên tài liệu. Bên cạnh đó là 

nguồn ánh sáng tự nhiên, ánh sáng mặt trời xuyên qua các cửa sổ và chiếu trực 

tiếp vào tài liệu trong kho lưu trữ ở các thư viện tỉnh Cà Mau, Tiền Giang. 

Nguồn ánh sáng này không chỉ gây tác hại cho tài liệu như mờ chữ mà còn làm 
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nhiệt độ trong kho tăng lên rất nhiều. 70% các thư viện tỉnh ĐBSCL đều lắp rèm 

ở các cửa sổ trong kho tài liệu để che ánh nắng mặt trời bằng các chất liệu vải,…  

- Về chất lượng không khí  

Chế độ thông gió trong kho tài liệu ở các thư viện tỉnh ĐBSCL đảm bảo 

5m/giây đối với những thư viện có lắp quạt thông gió. Đối với những thư viện 

chưa có hệ thống quạt thông gió việc lưu thông không khí chủ yếu bằng cách 

mở cửa sổ, cửa chính trong trường hợp kho tài liệu quá ẩm, ô nhiễm.  

Theo kết quả khảo sát, các tài liệu trong các thư viện tỉnh ĐBSCL vẫn còn 

bị nhiễm bụi bẩn, bị ẩm và nấm mốc cao. Nhóm thư viện có tài liệu bị nhiễm bụi 

trên 50% tính toàn vùng chiếm đến 46% như Thư viện An Giang 62%, Bạc Liêu 

55,3%, Cà Mau 59%, Đồng Tháp 53%, Hậu Giang 56%, Tiền Giang 58%. Nhóm 

Thư viện có tài liệu bị nhiễm bụi từ 30-50% tính toàn vùng chiếm tỷ lệ 39% gồm 

các Thư viện Bến Tre 49,5%, Cần Thơ 49,5%, Long An 47,3%, Trà Vinh 46%, 

Kiên Giang 39%. Nhóm thư viện có tài liệu bị nhiễm bụi dưới 30% có các Thư 

viện Sóc Trăng 29,6%, Vĩnh Long 30%. (xem biểu đồ 2.11) 

 

Biểu đồ 2.11: Tỷ lệ các thƣ viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có tài liệu 

bị nhiễm bụi 

 Kết quả khảo sát, tài liệu bị nấm mốc, côn trùng qua biểu đồ 2.12 cho thấy 

nhóm thư viện có tài liệu bị nhiễm nấm mốc, côn trùng ở mức trên 20% chiếm tỷ lệ 

15% như Thư viện tỉnh Long An 22,8%, Đồng Tháp 21%. Nhóm thư viện có tài 
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liệu bị nhiễm nấm mốc, côn trùng ở mức từ 10-20% chiếm tỷ lệ 77%. Nhóm thư 

viện có tài liệu bị nhiễm nấm mốc, côn trùng ở mức dưới 10% chiếm tỷ lệ 8% có 

Thư viện tỉnh Hậu Giang 4%.  

 

Biểu đồ 2.12: Tỷ lệ các thƣ viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  

có tài liệu bị nhiễm nấm mốc, côn trùng 

* Sự lão hóa của tài liệu 

Về chất lượng giấy in tài liệu, qua kết quả khảo sát cho thấy có 31% nhóm 

thư viện có chất lượng giấy in tài liệu tốt đạt tỷ lệ từ 30-40% gồm các thư viện 

như Cần Thơ 35,5%, An Giang 32,5%, Đồng Tháp 33,4%, Long An 31,1% và 

đến 69% nhóm thư viện có chất lượng giấy in tài liệu tốt đạt tỷ lệ từ 20-30%. 

Với chất lượng giấy in tài liệu tương đối tốt, có 15% nhóm thư viện đạt tỷ lệ từ 

40-50% gồm các Thư viện như Tiền Giang, Bến Tre; có 54% nhóm thư viện 

chiếm tỷ lệ từ 50-60% gồm các thư viện như An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần 

Thơ, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh; có 31% nhóm thư viện chiếm 

tỷ lệ trên 60% với các thư viện như Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh 

Long. Ngoài ra, có đến 85% nhóm thư viện có tỷ lệ giấy chưa tốt dưới 20% và 

15% nhóm thư viện có tỷ lệ 20-30% như Thư viện Tiền Giang 22%, Bến Tre 

22,4%. (xem biểu đồ 2.13 và xem thêm Phụ lục 4, tr.203). 
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Biểu đồ 2.13: Chất lƣợng giấy in tài liệu 

ở các thƣ viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 

Về chất lượng mực in tài liệu, ở biểu đồ 2.14 thể hiện tình trạng mực in 

của tài liệu ở các thư viện tỉnh ĐBSCL như mực in trong tài liệu còn tốt có 

76,9% nhóm thư viện đạt tỷ lệ trên 50% và 23.1% nhóm thư viện đạt tỷ lệ từ 40-

50% với ba Thư viện Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang đạt mức 50%. 

 

Biểu đồ 2.14: Chất lƣợng mực in tài liệu ở các thƣ viện tỉnh  

Đồng bằng sông Cửu Long 

Về chất lượng bìa, Theo biểu đồ 2.15, nhóm thư viện có chất lượng bìa tốt 

đạt tỷ lệ từ 30-40% chiếm 69%, cao nhất có Thư viện Long An 39%, Kiên Giang 

39%; có 31% nhóm thư viện có tỷ lệ 40-50% với các thư viện như An Giang, 
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Cần Thơ, Cà Mau, Hậu Giang; có 53,8% nhóm thư viện đạt tỷ lệ 20-30% và có 

đến 38,5% nhóm thư viện đạt tỷ lệ dưới 20% gồm các Thư viện như An Giang 

10,5%, Cà Mau 15%, Cần Thơ 11,1%, Hậu Giang 6,3%, Kiên Giang 16,4%, 

Long An 15%. Đặc biệt hầu hết các thư viện tỉnh ĐBSCL có chất lượng bìa 

tương đối tốt chiếm tỷ lệ từ 40-50%. 

 

Biểu đồ 2.15: Chất lƣợng bìa của tài liệu ở các thƣ viện tỉnh  

Đồng bằng sông Cửu Long  

 Về chất lượng kỹ thuật đóng, ở biểu đồ 2.16, chất lượng kỹ thuật đóng tài 

liệu ở ĐBSCL cho thấy, có đến 69% nhóm thư viện có chất lượng kỹ thuật đóng 

tốt đạt tỷ lệ từ 30-40% và 31% nhóm thư viện có tỷ lệ từ 40-50% như Thư viện 

An Giang 49%, Cà Mau 47%, Cần Thơ 48%, Long An 44%, Sóc Trăng 40%. 

Chất lượng kỹ thuật đóng tương đối tốt có 15,4% nhóm thư viện đạt tỷ lệ từ 30-

40% gồm các thư viện như An Giang 35,6%, Cần Thơ 32%; 62,5% nhóm thư 

viện đạt tỷ lệ 40-50% nhưng có đến 32,1% nhóm thư viện đạt tỷ lệ 50-60% như 

Thư viện Bến Tre 53%, Kiên Giang 52%, Trà Vinh 55%. Chất lượng kỹ thuật 

đóng chưa tốt có đến 77% nhóm thư viện đạt tỷ lệ dưới 20% và 23% nhóm thư 

viện đạt tỷ lệ từ 30-20% gồm các thư viện như Tiền Giang 21%, Đồng Tháp 

20%, Cần Thơ 20%. (xem thêm phục lục 4, tr.203) 
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Biểu đồ 2.16: Chất lƣợng kỹ thuật đóng tài liệu ở các thƣ viện tỉnh  

Đồng bằng sông Cửu Long 

* An ninh và thiên tai 

An ninh trong các thư viện tỉnh ĐBSCL mặc dù còn tình trạng mất tài liệu 

nhưng an toàn an ninh trong thư viện được đảm bảo khi mỗi thư viện đều có 

nhân viên bảo vệ thực hiện nhiệm vụ này.  

Tình trạng ngập nước trong thư viện các tỉnh ĐBSCL chiếm tỷ lệ 23% 

gồm 2 thư viện tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang,... Tình trạng dột mái nhà, mưa tạt 

vào cửa sổ trong thư viện vào mùa mưa, bão chiếm tỷ lệ 77% (có 7 thư viện). 

2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bảo quản trong các thư viện 

tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 

2.3.2.1. Chính sách bảo quản tài liệu trong thư viện 

Về chủ trương, đường lối của Đảng, vào năm 1993, tại Hội nghị lần thứ tư 

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, bên cạnh chủ trương “... phổ biến rộng 

rãi những tác phẩm, công trình có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, như phát thanh, truyền hình, sách báo, thư viện...;” 

đại hội còn nhấn mạnh việc “... bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa tốt đẹp 

của dân tộc...”. Theo đó là Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng 

khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng chủ trương “ ...Tăng 
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nhanh mức đầu tư của Nhà nước và của xã hội cho sự nghiệp phát triển văn hóa... 

Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, các giá trị văn học, nghệ thuật, 

ngôn ngữ, chữ viết và thuần phong mỹ tục của các dân tộc;...  

Về mặt pháp lý, Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh Thư viện năm 2001 

nêu rõ nhiệm vụ của thư viện công cộng trong việc bảo quản tài liệu và tài liệu địa 

phương, tài liệu về địa phương. Cùng thời gian này, Luật di sản văn hóa được 

Nhà nước và tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung vào các năm 2009, 2013 trong đó nêu 

rõ việc bảo tồn các di sản văn hóa vật thể bằng các hình thức lưu giữ, lưu truyền 

qua tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học,… 

Theo kết quả khảo sát, hiện tại hầu hết các thư viện tỉnh ĐBSCL đều chưa 

xây dựng chính sách bảo quản tài liệu trong thư viện. 90% các thư viện tỉnh 

ĐBSCL cho rằng do điều kiện kinh phí và nhân sự có chuyên môn bảo quản còn 

hạn chế. Vì vậy, các hoạt động bảo quản chủ yếu mang tính đối phó tùy thuộc 

vào điều kiện thực tế như: tài liệu hư hỏng nhiều cần phải sửa chữa hoặc giải 

quyết những trường hợp cụ thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động thư viện như bị 

mối mọt, mưa dột kho tài liệu, bão lũ,… Mặc dù vậy, để nâng cao hiệu quả công 

tác bảo quản tài liệu, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ thư viện làm công tác bảo 

quản cũng như những hướng dẫn thực hiện quy trình duy tu, sửa chữa tài liệu 

đúng quy cách đảm bảo gìn giữ tài liệu được lâu dài hơn, các thư viện tỉnh 

ĐBSCL đều đã thực hiện các văn bản liên quan đến bảo quản tài liệu của Bộ 

Văn hóa-Thông tin và các cơ quan liên quan theo đúng quy định, cụ thể như: 

Về chế độ dành cho cán bộ thư viện bảo quản, Thông tư số 49/TCCP-TT 

ngày 14/2/1997 của Ban tổ chức cán bộ chính phủ về hướng dẫn bổ sung phụ 

cấp trách nhiệm trong đó có người làm trực tiếp công tác bảo quản; Thông tư số 

46 ngày 17/6/1999 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện chế độ bồi 

dưỡng phụ cấp nặng nhọc, độc hại nguy hiểm của ngành Văn hóa Thông tin. 

Thông tư nêu rõ đối tượng được hưởng phụ cấp, các mức phụ cấp: Hệ số 0,2 đối 

với những người làm việc kiểm kê, bảo quản, xử lý kỹ thuật các hiện vật, tài 
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liệu; sách báo, phim ảnh trong kho lưu trữ của Bảo tàng, Thư viện và Viện lưu 

trữ. Tu sửa phục chế tài liệu, hiện vật của Bảo tàng, Thư viện và Viện lưu trữ. 

Như vậy,mức phụ cấp độc hại dành cho cán bộ thư viện hiện nay là 250.000 

đồng một tháng. Riêng chế độ dành cho cán bộ thư viện chuyên trách công tác 

bảo quản chưa được quy định trong các văn bản pháp luật. 

Về trang thiết bị, Văn bản số 111/NVĐP ngày 4/4/1995 hướng dẫn bảo 

quản tài liệu của Cục lưu trữ nhà nước, trong đó có hướng dẫn như: Tiêu chuẩn 

kho bảo quản tài liệu như lựa chọn địa điểm xây kho, quy mô kho, bố trí mặt 

bằng, hướng nhà, diện tích, lối đi trong kho, nền móng, chiều cao tầng kho, độ 

dày tường kho, tải trọng sàn, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước,…; Trang 

thiết bị bảo quản tài liệu như: giá tủ, hộp bìa,… Trang thiết bị chống cháy, trang 

thiết bị để làm vệ sinh, trang thiết bị để vận chuyển tài liệu, trang thiết bị dùng để 

duy trì nhiệt độ, độ ẩm tối ưu trong kho (máy điều hòa, máy hút ẩm, quạt,…), 

trang thiết bị để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm (nhiệt kế, ẩm kế); Tổ chức tài liệu trong 

kho sao cho dễ tìm thấy, dễ lấy; Thực hiện các biện pháp kỹ thuật bảo quản 

nhằm giảm thiểu tác động gây hại của tác động môi trường đối với tài liệu. 

Quyết định số 889/QĐ-KH ngày 23/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông 

tin, ban hành danh mục trang thiết bị bảo quản, phục chế tài liệu thư viện. 

Về quy trình tu bổ tài liệu, Quyết định số 69 QĐ-LTNN ngày 15/6/2000 của 

Cục lưu trữ Nhà nước hướng dẫn “Quy trình tu bổ tài liệu” gồm có 13 bước, trong 

mỗi bước công việc lại có quy trình chi tiết kèm theo. Riêng hệ thống thư viện công 

cộng chưa xây dựng quy trình tu bổ tài liệu trong thư viện và quy trình bảo quản tài 

liệu trong thư viện. Các thư viện tỉnh ĐBSCL hiện sử dụng quy trình tu bổ tài liệu 

theo Quyết định 69 QĐ-LTNN ngày 15/6/2000 của Cục lưu trữ Nhà nước. 

Như trên đã trình bày vì chưa có chính sách bảo quản nên các thư viện 

tỉnh ĐBSCL chưa thể xây dựng và cụ thể hóa các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn 

cho công tác bảo quản tài liệu trong thư viện. Ngoài ra mức phụ cấp độc hại 

dành cho cán bộ thư viện hiện nay quá thấp cũng như chưa có chế độ cụ thể 
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dành cho cán bộ thư viện chuyên trách công tác bảo quản do vậy, thiếu kích 

thích tinh thần làm việc của cán bộ thư viện nhất là cán bộ bảo quản của thư 

viện. Điều đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo quản tài liệu của 

thư viện dẫn đến tình trạng việc bảo quản chỉ dừng ở mức độ duy trì hoạt 

động mà chưa có sự phát triển ổn định dài lâu. 

2.3.2.2. Nguồn nhân lực bảo quản tài liệu 

* Cán bộ thư viện 

Thư viện chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có được một đội ngũ cán bộ 

thư viện có trình độ nghiệp vụ tốt. Cán bộ thư viện giữ vai trò hạt nhân rất quan 

trọng và không thể thiếu được trong thư viện. Do vậy, việc nâng cao trình độ 

nghiệp vụ của cán bộ thư viện là điều cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay trình độ của 

các thư viện tỉnh thành phố còn rất thấp, vì thế trình độ chuyên môn về bảo quản 

tài liệu lại càng thấp. Hầu hết các thư viện tỉnh, thành phố nước ta chưa có phòng 

bảo quản tài liệu, chỉ có hai thư viện có phòng bảo quản là Thư viện Quốc gia và 

Thư viện khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thực trạng chung 

về trình độ chuyên môn bảo quản tài liệu tại thư viện các tỉnh, thành phố của 

nước ta hiện nay nói chung và các thư viện tỉnh ĐBSCL nói riêng. 

Theo kết quả khảo sát, tính toàn vùng ĐBSCL, số lượng cán bộ thư 

viện được tham gia các lớp tập huấn về bảo quản tài liệu là 73 người. Cán bộ 

thư viện được học theo chương trình đào tạo chuyên ngành Thư viện có 153 

người. Số cán bộ thư viện tự học hoặc được hướng dẫn qua đồng nghiệp  là 

108 người (xem thêm phụ lục 3a, mục 3.2, tr.195). 

Hiện nay, công tác bảo quản tài liệu trong thư viện đã được sự quan tâm 

rất lớn từ các thư viện, từ các cơ quan chức năng có trách nhiệm trong hệ thống 

thư viện như Thư viện Quốc gia, Vụ Thư viện. Các cuộc hội thảo về bảo quản tài 

liệu đã được tổ chức nhằm đưa ra các giải pháp bảo quản tài liệu trong thư viện 

được tốt hơn. Hay các lớp tập huấn được tổ chức tại Thư viện Khoa học Tổng 

hợp Tp.HCM cho cán bộ thư viện phía Nam. Đối với các cơ sở đào tạo chuyên 

ngành Thư viện đã thiết kế môn học Bảo quản tài liệu trong chương trình học. 
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Thế nhưng, mỗi trường phân bổ thời lượng cho môn học này khác nhau. Hai 

trường: Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội bố trí môn học Bảo 

quản tài liệu với thời lượng 2 tín chỉ trong đó phân bổ thời gian thực hành từ 8 

đến 10 tiết, lý thuyết từ 20-22 tiết. Các trường như Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí 

Minh và Đại học Sài Gòn bố trí môn học này 3 tín chỉ cho môn “Tổ chức kho và 

bảo quản tài liệu”, phân bổ thời lượng cho phần Bảo quản tài liệu là 15 tiết. 

Người học chưa có thời gian để thực hành sửa chữa cơ bản hoặc tìm hiểu rõ về 

kỹ thuật sửa chữa, phục chế tài liệu trong thư viện.  

Có thể nói, các lớp tập huấn bảo quản tài liệu do Thư viện Quốc gia và 

Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cùng các chương 

trình đào tạo chuyên ngành Thư viện ở các trường Đại học có môn học về Bảo 

quản tài liệu chỉ dừng ở mức độ tạo lập ý thức cho cán bộ thư viện mà chưa đào 

tạo cán bộ thư viện có những thao tác chuyên nghiệp để duy tu, sửa chữa được 

tài liệu ngay tại thư viện. Đây là thực trạng chung về trình độ chuyên môn bảo 

quản tài liệu tại thư viện ở nước ta hiện nay. Cán bộ thư viện ở các thư viện tỉnh 

ĐBSCL cũng không nằm ngoài thực trạng này. 

* Người dùng tin 

ĐBSCL là vùng đất đang được đầu tư phát triển, là một trong 4 vùng kinh 

tế trọng điểm của quốc gia do đó việc đầu tư phát triển giáo dục cũng đang được 

quan tâm rất nhiều từ nhà nước và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, tình hình 

đội ngũ lao động của tỉnh có trình độ chưa cao. Do vậy, để đáp ứng với nhu cầu 

việc làm hiện nay, người dân ĐBSCL đã nhận thức được sự cần thiết phải nâng 

cao trình độ của mình. Các trường ở ĐBSCL ngày càng gia tăng và tất yếu là 

một khối lượng lớn NDT có nhu cầu đến thư viện. Hàng năm các thư viện tỉnh 

ĐBSCL phục vụ hàng trăm ngàn lượt NDT. 

Thư viện công cộng các tỉnh ĐBSCL phục vụ cho tất cả nhân dân tại địa 

phương nên đối tượng NDT rất đa dạng nhiều trình độ, nhiều ngành nghề khác 
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nhau. NDT được phân loại theo các nhóm sau: học sinh, sinh viên, giáo viên, 

công chức viên chức, công nhân và các đối tượng khác. 

Đối tượng NDT trong thư viện có trình độ, nghề nghiệp, độ tuổi, giới 

tính… khác nhau do vậy ý thức sử dụng và bảo quản tài liệu cũng đa dạng. Để có 

thể đánh giá được nhận thức của NDT về tầm quan trọng của bảo quản tài liệu 

trong thư viện, ý thức của họ trong việc bảo quản cũng như xem xét việc đánh 

giá của NDT về công tác bảo quản của thư viện, tác giả luận án đã tiến hành điều 

tra thực tế. Số liệu cho thấy:  

Về nhận thức tầm quan trọng của bảo quản tài liệu trong thư viện, qua điều 

tra NDT ở các thư viện tỉnh ĐBSCL cho thấy, NDT nhận thức được tầm quan trọng 

của công tác bảo quản tài liệu trong thư viện chiếm 67%. NDT xem công việc này là 

bình thường chiếm đến 32,2%. Tuy nhiên có đến 0,8% NDT lại xem việc bảo quản 

tài liệu là không quan trọng. (xem biểu đồ 2.17) 

 

Biểu đồ 2.17: Nhận thức của ngƣời dùng tin về  

vai trò của bảo quản tài liệu trong thƣ viện 

 Về đánh giá của người dùng tin về tình trạng của tài liệu được phục vụ 

trong  thư viện, công tác phục vụ NDT trong thư viện luôn được các thư viện tỉnh 

ĐBSCL đặc biệt quan tâm vì phục vụ tốt sẽ dễ dàng thu hút nhiều NDT quan tâm sử 

dụng tài liệu của thư viện. NDT sử dụng tài liệu của thư viện ngày càng nhiều sẽ là cơ 

sở đánh giá chất lượng hoạt động của thư viện. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu tìm 
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kiếm thông tin nhanh chóng, chính xác, đa dạng và phong phú về nội dung còn đòi 

hỏi hình thức tài liệu sạch, đẹp, đạt tính thẫm mỹ cao sẽ tăng hứng thú đọc cho NDT 

đồng thời đảm bảo thông tin cung cấp đầy đủ không mất mát,… Do vậy, việc đánh 

giá chất lượng tài liệu của NDT là cơ sở cho thư viện có những biện pháp bảo quản 

tài liệu kịp thời hơn.   

 

Biểu đồ 2.18: Ngƣời dùng tin đánh giá tình trạng của tài liệu  

tại các thƣ viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (tỷ lệ %) 

Qua khảo sát, biểu đồ 2.18 cho thấy, NDT ở các thư viện tỉnh ĐBSCL tài liệu 

được phục vụ trong thư viện khá tốt song tình trạng tài liệu bị ố vàng có tỷ lệ cao nhất 

chiếm 51,4%, tài liệu bị hư bìa chiếm 43,5%, tài liệu bị mất trang chiếm 34,8%. Có 

thể nói, những đánh giá trên của NDT là điều rất đáng quan tâm của các thư viện 

nhằm khắc phục tình trạng này để công tác phục vụ NDT không chỉ chủ yếu cung 

cấp thông tin nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu tin mà còn đảm bảo cung cấp thông tin 

đầy đủ, chính xác và đặc biệt là tính thẫm mỹ cao (xem thêm phụ lục 3c, tr.201). 

 Ý kiến của người dùng tin đối với bảo quản tài liệu trong thư viện, NDT 

luôn là những cộng tác viên tích cực nhất giúp thư viện phát hiện những tài liệu hư 

hỏng để kịp thời sửa chữa tránh tình trạng tài liệu hư hỏng nặng hơn. Theo như 

biểu đồ 2.19 đã thể hiện, tỷ lệ NDT đề nghị thư viện nên tổ chức tập huấn giáo 
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dục NDT về việc sử dụng tài liệu đúng cách có tỷ lệ rất cao chiếm 40%. Đây là 

yêu cầu cần được các thư viện tỉnh ĐBSCL đặc biệt quan tâm để có những kế 

hoạch hợp lý cho công tác bảo quản của thư viện (xem thêm phụ lục 3c, tr.201). 

 

 Biểu đồ 2.19: Tỷ lệ ngƣời dùng tin đánh giá bảo quản tài liệu  

 trong thƣ viện 

2.3.2.3. Cơ sở vật chất bảo quản và phục chế 

* Trụ sở và kho tài liệu 

Về trụ sở, Các thư viện tỉnh ĐBSCL được thành lập từ những năm 1975 

và trụ sở ban đầu là những tòa nhà dân dụng được cấp để sử dụng tạm và được 

nâng cấp sửa chữa từ những năm 90 chiếm tỷ lệ 46%. Đến những năm 2000, một 

số Thư viện tỉnh ĐBSCL được xây dựng mới chiếm tỷ lệ 54% như thư viện tỉnh 

Tiền Giang, thư viện tỉnh Vĩnh Long, thư viện tỉnh Bến Tre, thư viện tỉnh An 

Giang, thư viện tỉnh Đồng Tháp, thư viện tỉnh Cà Mau,… Mặc dù các thư viện 

tỉnh ĐBSCL đã được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo địa phương nhưng tình 

hình trụ sở đáp ứng yêu cầu bảo quản tài liệu vẫn còn nhiều hạn chế. 

Qua kết quả điều tra cho thấy, một số trụ sở thư viện nói chung và diện 

tích kho tài liệu nói riêng chưa đáp ứng được tình hình phát triển của tài liệu, 

ngay cả những thư viện đã được cải tạo, nâng cấp như thư viện tỉnh Trà Vinh, 

thư viện tỉnh Vĩnh Long, thư viện tỉnh Long An,…  
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Biểu đồ 2.20: Tỷ lệ diện tích kho của các thƣ viện tỉnh  

Đồng bằng sông Cửu Long 

Theo biểu đồ 2.20, so với diện tích của thư viện, tỷ lệ các thư viện có diện 

tích kho cao nhất là Thư viện tỉnh Tiền Giang: 71.4%, Long An: 58% và Đồng 

Tháp 52%. Diện tích kho thấp nhất là Thư viện tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu 

Giang. Có thể nói, diện tích kho tài liệu tại các thư viện tỉnh ĐBSCL quá nhỏ. Điều 

này ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu trữ, bảo quản vốn tài liệu của thư viện. 

Bên cạnh đó, kho tài liệu xây dựng không đúng theo tiêu chuẩn quy định 

về thiết kế kho, thuận tiện cho bảo quản tài liệu. Các kho thường được xây dựng 

quá nhỏ, trần nhà thấp, các cửa sổ và cửa chính được thiết kế chưa hợp lý tạo cho 

kho bảo quản tài liệu luôn luôn nóng, không có sự thông thoáng. Khi các cửa sổ 

được đóng kín thì nhiệt độ trong kho tăng cao, gây ảnh hưởng đến  tài liệu cụ thể 

như thư viện tỉnh An Giang, thư viện tỉnh Cà Mau, thư viện tỉnh Sóc Trăng,… 

Đa số các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa thiết kế hệ thống cửa thoát hiểm khi có sự 

cố như hoả hoạn, lũ lụt,… xảy ra. 

Hệ thống cửa sổ chưa được lắp đặt màn che, lưới khít,… đã tạo điều kiện 

cho côn trùng, các loài gây hại thâm nhập vào thư viện cũng như ánh sáng chiếu 

trực tiếp vào tài liệu trong kho. Đặc biệt, một số thư viện các tỉnh ĐBSCL thiết 
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kế cửa sổ kho quá lớn như thư viện tỉnh Tiền Giang, Cà Mau, Trà Vinh,… dẫn 

đến tình trạng tăng ảnh hưởng của ánh sáng và bụi bẩn đến kho tài liệu.  

Hệ thống kho trong các thư viện tỉnh ĐBSCL thường được bố trí ở tầng 

một hoặc tầng 2, 3 do một số thư viện có trụ sở được cấp là nhà dân dụng nên 

cách bố trí phòng chưa hợp lý và đúng quy chuẩn theo chức năng của thư viện. 

Hình thức kho phục vụ chủ yếu là kho đóng. Kho mở thường là kho báo, tạp 

chí hoặc chỉ tổ chức kho mở cho tài liệu mới tại phòng đọc.  

Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ các thư viện tỉnh ĐBSCL bố trí bộ phận bảo 

quản tài liệu ở phòng nghiệp vụ chiếm 77%. Các thư viện bố trí bộ phận bảo quản 

tài liệu ở phòng phục vụ NDT hoặc phòng hành chính chiếm 13%. Việc bố trí bộ 

phận bảo quản ở hai phòng phục vụ NDT và hành chính là chưa hợp lý vì không 

đảm bảo phát triển toàn diện công tác bảo quản tài liệu trong thư viện.  

Tuy nhiên, theo biểu đồ 2.21 cho thấy diện tích kho ở các thư viện tỉnh 

ĐBSCL hiện này còn khá chật. Mật độ tài liệu được lưu trữ trong kho so với diện 

tích kho quá dày. Hiện có đến 39% thư viện có mật độ sách trong kho từ 500 đến 

1.000 bản/1m2. Tỷ lệ thư viện có mật độ tài liệu trong kho từ 1.000 đến 2.500 

bản/1m2 chiếm 31%. Đó là hai Thư viện tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang. Hai thư 

viện có mật độ sách dưới 200 bản/1m2 là Thư viện tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp 

chiếm tỷ lệ 15% so với toàn vùng ĐBSCL (xem thêm mục 2.1 phụ lục 3a, tr.193). 

 

Biểu đồ 2.21: Mật độ tài liệu trong kho tài liệu ở các thƣ viện tỉnh 

Đồng bằng sông Cửu Long 
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Ngoài ra, các thư viện tỉnh ĐBSCL thường bố trí kho mở tại các phòng 

đọc, phòng mượn, phòng báo, tạp chí. NDT trực tiếp vào kho chọn tài liệu họ cần, 

không qua hệ thống mục lục tra cứu. Tài liệu ở các kho này là những tài liệu mới, 

được cập nhật thường xuyên và xếp theo môn loại. Hàng năm, những tài liệu ít sử 

dụng ở kho mở sẽ được chuyển về kho đóng để lưu trữ và nhường chỗ cho tài liệu 

mới phục vụ cho NDT. NDT rất hứng thú với hình thức kho này vì không mất thời 

gian tra tìm, ghi phiếu yêu cầu và chờ đợi. Tài liệu kho mở được xếp theo môn 

loại do vậy khoảng trống trên giá kệ để dành chỗ cho tài liệu sau rất lớn. Vì vậy, 

nếu tài liệu xếp lên giá không có dụng cụ chắn sách giúp giữ sách thẳng thì sau 

một thời gian các tài liệu này sẽ bị cong gáy và bìa. Theo khảo sát, 78% các thư 

viện tỉnh ĐBSCL sử dụng dụng cụ chắn sách trên giá kệ để bảo quản tài liệu.  

*  Trang thiết bị bảo quản và phục chế 

Về trang thiết bị bảo quản, qua kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các thư 

viện tỉnh ĐBSCL đã trang bị máy vi tính, kết nối internet, phần mềm quản lý thư 

viện ilib hoặc CDS/ISIS,... NDT được tra cứu tài liệu trên máy tính theo hệ 

thống tra cứu trực tuyến rất nhanh chóng và chính xác đồng thời giúp cán bộ thư 

viện tác nghiệp nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Đặc biệt, các thư viện 

tỉnh ĐBSCL đã có trang thông tin điện tử giúp cho thư viện hội nhập, quảng bá 

thư viện của mình ở trong nước và trên thế giới. 

Các thư viện tỉnh ĐBSCL cũng trang bị các thiết bị như tivi chiếm 62%, 

đầu đọc CD, DVD chiếm 46,2%, máy in 100%, máy photocopy 77%.  

Hệ thống đèn trong thư viện đặc biệt là trong kho tại các thư viện tỉnh ĐBSCL 

chủ yếu là đèn huỳnh quang, các đèn chưa được đặt trong hộp nhằm ngăn cản bớt 

ánh sáng trực tiếp của đèn lên tài liệu. Khoảng cách giữa đèn quá gần với ngăn cuối 

cùng của kệ sách như thư viện Tiền Giang, Long An, Cà Mau, An Giang… 

Hệ thống quạt máy, quạt thông gió được sử dụng trong thư viện nhằm 

giảm nhiệt độ trong kho còn hạn chế. Tỷ lệ các thư viện tỉnh ĐBSCL sử 
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dụng quạt máy trong kho tài liệu chiếm 69,2%, quạt thông gió chiếm 61,5%. 

Ngoài ra, các thư viện tỉnh ĐBSCL có tình trạng khi xây dựng trụ sở thư viện, 

phòng kho được thiết kế lắp quạt thông gió nhưng do thiếu kinh phí, nên không 

thực hiện lắp quạt thông gió như thư viện tỉnh Tiền Giang. Những khoảng trống 

này vô tình đã tạo ra con đường cho các loài vật gây hại thâm nhập vào kho, 

thậm chí hàng đêm chim bay vào kho mang theo thức ăn và gây bẩn kho. 

Hầu hết, các thư viện vẫn còn sử dụng giá kệ với nhiều chất liệu khác 

nhau như giá gỗ, giá nhôm, giá sắt,… Tỷ lệ các giá gỗ vẫn còn sử dụng trong 

kho tài liệu của các thư viện tỉnh ĐBSCL chiếm đến 50% so với giá bằng sắt 

trong đó có đến 80% các giá kệ gỗ chưa được quét sơn bảo vệ. Như ta đã biết, gỗ 

là chất liệu dễ bị xâm nhập của mối, do vậy, sử dụng chất liệu này rất dễ dẫn đến 

nguy cơ là đường dẫn cho mối tiếp cận được với tài liệu và gây hư hại tài liệu.  

Thiết bị phòng cháy chữa cháy trong thư viện cũng được trang bị nhưng số 

lượng còn ít. Qua khảo sát cho biết, hầu hết các thư viện tỉnh ĐBSCL có trang bị 

bình chữa cháy (bình khí CO2). Số lượng các thư viện trang bị bình chữa cháy từ 

15 bình trở xuống có 8 thư viện chiếm tỷ lệ 62% và từ 15 bình trở lên có 5 thư 

viện chiếm 38%. Thư viện có số lượng bình chữa cháy cao nhất là thư viện tỉnh 

Tiền Giang và thư viện tỉnh Trà Vinh… Thiết bị báo cháy tự động được các thư 

viện trang bị, chỉ chiếm 46,2% gồm các thư viện như Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà 

Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau. Thiết bị này (báo động cháy khi có hiệu 

ứng nhiệt khói) được gắn trên trần kho, ngoài giờ làm việc, phục vụ, ban đêm 

trong kho không có người,… giúp cho việc theo dõi, giám sát kho tài liệu khi có 

sự cố sẽ ứng phó kịp thời. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tình trạng các thư viện 

chưa tiến hành việc lắp đặt thiết bị báo cháy do trụ sở thư viện được thiết kế chưa 

đúng quy chuẩn về kho lưu trữ và đặc biệt là chưa có kinh phí lắp đặt. 

 Đa số các thư viện hiện nay di chuyển tài liệu bằng cách mang, vác là chủ 

yếu. Số lượng các thư viện vận chuyển tài liệu bằng thang máy lên tầng lầu có hệ 

thống kho lưu trữ chỉ chiếm tỷ lệ 15%. 85% các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa thiết 
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kế thang máy khi vận chuyển tài liệu từ các tầng. Một phần do trụ sở các thư 

viện được cấu trúc 2 đến 3 tầng và diện tích nhỏ nên thiết kế thang máy không 

phù hợp như Thư viện tỉnh Tiền Giang, Long An, Trà Vinh,…. Một phần do các 

thư viện tỉnh ĐBSCL chưa có điều kiện kinh phí dành cho lắp đặt thang máy. 

Mặc dù vậy, hầu hết các thư viện tỉnh ĐBSCL đều trang bị xe đẩy sách trong thư 

viện nhưng số lượng rất ít chỉ từ 1 đến 2 xe đặt tại phòng đọc, phòng báo tạp chí. 

Sáng tạo hơn, thư viện tỉnh An Giang sử dụng hệ thống ròng rọc di chuyển sách 

từ kho sách tầng 3 xuống phòng đọc tầng một phục vụ NDT. Thang máy được sử 

dụng khi di chuyển tài liệu với số lượng lớn. Hiện có 2/13 thư viện lắp đặt thang 

máy di chuyển tài liệu là thư viện tỉnh An Giang và Cà Mau.  

Ngoài ra, các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa trang bị được các thiết bị hiện 

đại phục vụ cho công tác bảo quản như máy ép sách, máy xén giấy, máy khâu 

sách, xe chuyên chở tài liệu. (xem thêm mục 2.2 của phụ lục số 3a , tr.194) 

Hệ thống thiết bị phục vụ cho số hóa tài liệu còn ít và chưa hiện đại. Mỗi 

thư viện trang bị máy tính, máy chủ. Tuy nhiên, hệ thống máy chủ có dung 

lượng lưu trữ dữ liệu chưa cao. Máy dùng số hóa tài liệu chủ yếu là máy scan 

thông thường, không có chức năng scan tài liệu với số lượng trang nhiều cùng 

một lúc. Theo khảo sát của tác giả, hiện có 11 thư viện có máy scan tài liệu. Hầu 

hết, các thư viện tỉnh ĐBSCL có ít nhất 01 máy scan. Nhiều nhất có thư viện các 

tỉnh Cần Thơ trang bị 04 máy scan. Các thư viện trang bị 02 máy scan như thư 

viện tỉnh An Giang, Bến tre, Cà Mau, An Giang. 

Về thiết bị sửa chữa tàiliệu, trang thiết bị sửa chữa tài liệu ở các thư viện 

tỉnh ĐBSCL còn đơn giản và truyền thống đã ảnh hưởng đến bảo quản tài liệu 

của thư viện. Một số chất liệu sửa chữa tài liệu chưa được đảm bảo về chất lượng 

ảnh hưởng đến độ bền của tài liệu rất nhiều.  

Tình trạng vá bìa và trang nội dung tài liệu bằng băng keo trong ở các 

thư viện tỉnh ĐBSCL còn diễn ra. Hành động này gây khó khăn cán bộ thư viện 

trong lần sửa chữa sau vì khi lớp keo này bong ra, bám bụi thậm chí gây mất 

nội dung nếu cán bộ thư viện xử lý không đúng cách. 57% thư viện có tỷ lệ tài 
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liệu được vá trang nội dung và bìa tài liệu bằng băng keo nhựa trong ở mức 

12% đến 15%, cụ thể là các thư viện Đồng Tháp, Bạc Liêu, Long An, Sóc 

Trăng, Trà Vinh, An Giang, Tiền Giang. 

Hầu hết các thư viện ĐBSCL đều sử dụng hồ keo được bán trên thị trường 

để sửa chữa tài liệu trong thư viện chưa sử dụng loại keo chuyên dụng dành cho 

bảo quản tài liệu. Điều này vô hình trung gia tăng gốc axit làm suy yếu kết cấu 

của giấy, là giảm tuổi thọ của tài liệu tiềm ẩn. 

Ngoài ra các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa trang bị những thiết bị sửa chữa 

phục chế nhằm kéo dài tuổi thọ tài liệu của thư viện. Tình trạng tài liệu bị nhiễm 

nấm mốc, bị ẩm chỉ được xử lý bằng các dụng cụ đơn giản hong khô hoặc dùng 

quạt máy để xử lý. 65% thư viện có tỷ lệ tài liệu ẩm bị biến dạng sau khi được 

xử lý khô bằng thiết bị quạt máy hoặc hong khô tự nhiên ở mức 13%, cụ thể là 

thư viện các tỉnh: Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Tiền Giang,…. 

Tóm lại, về cơ bản các thư viện tỉnh ĐBSCL đã trang bị khá đầy đủ các 

trang thiết bị cần thiết cho hoạt động của thư viện. Đặc biệt, trong 10 năm trở 

lại đây, các thư viện tỉnh ĐBSCL đã quan tâm đầu tư, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động thư viện đã mang lại hiệu quả nhất định. Đây là một 

bước phát triển mới của các thư viện tỉnh ĐBSCL trong giai đoạn công nghệ 

thông tin đang phát triển mạnh mẽ. 

2.3.2.4. Kinh phí 

Thư viện được xem là cơ quan sự nghiệp không thu, nên kinh phí hoạt 

động hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn kinh phí do Nhà nước cấp. Qua khảo sát, 

nguồn kinh phí hằng năm của các thư viện tỉnh ĐBSCL từ 3 tỷ trở lên có 6 

thư viện gồm Thư viện các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sõ Trăng, 

Trà Vinh, Vĩnh Long. Thư viện có kinh phí hoạt động từ 2 đến 3 tỷ có 2 Thư 

viện các tỉnh như Hậu Giang và Tiền Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Long An và 

Cà Mau. Kinh phí hoạt động từ 2 tỷ trở xuống có thư viện có 5 thư viện các 

tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Long An (xem biểu đồ 2.22)  
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Đơn vị tính: nghìn đồng 

 

Biểu đồ 2.22: Kinh phí hoạt động của các thƣ viện tỉnh 

 Đồng bằng sông Cửu Long 

Có thể nói, kinh phí dành cho hoạt động của các thư viện tỉnh ĐBSCL 

năm sau cao hơn năm trước và khá ổn định. Trung bình kinh phí hoạt động hàng 

năm tăng 12,7%. Tuy nhiên, có một số thư viện kinh phí hoạt động có dấu hiệu 

giảm như thư viện tỉnh Kiên Giang mức kinh phí hoạt động có dấu hiệu giảm 

20,2% trong năm 2014 so với năm 2013 và năm 2016 giảm 15,5% so với năm 2015. 

Và thư viện tỉnh Trà Vinh kinh phí năm 2016 giảm 5,2% so với năm 2015. Sự sụt 

giảm kinh phí hoạt động của các thư viện này do ảnh hưởng điều kiện kinh tế tại địa 

phương. Riêng thư viện tỉnh Sóc Trăng và Tiền Giang trong 3 năm, nguồn kinh phí 

hoạt động vẫn giữ mức cố định. 

Theo biểu đồ 2.23, tính toàn vùng ĐBSCL trong 5 năm gần đây, số lượng 

các Thư viện tỉnh có kinh phí 2 tỷ trở xuống giảm đáng kể cụ thể năm 2013 giảm 

7,6%, đến năm 2016 giảm thêm 15.4%. Sự sụt giảm số thư viện có nguồn kinh phí 

dưới 2 tỷ đã làm gia tăng số thư viện có mức kinh phí trên 3 tỷ. Đặc biệt từ năm 

2013 số lượng thư viện có mức kinh phí trên 3 tỷ đạt 7,7 % nhưng đến năm 2016 đã 

tăng lên 38,5%. Đây là tín hiệu cho thấy các thư viện được quan tâm và đầu tư kinh 

phí tốt đảm bảo hoạt động của thư viện. 
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Biểu đồ 2.23: Tỷ lệ các thƣ viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  

có mức kinh phí hoạt động hàng năm  

Ngoài ra, hàng năm lãnh đạo của các thư viện tỉnh ĐBSCL đã trích một phần 

kinh phí cho công tác bảo quản tài liệu mặc dù hiện nay kinh phí này còn khá thấp.  

Đơn vị tính: nghìn đồng 

 

Biểu đồ 2.24: Kinh phí bảo quản của các thƣ viện tỉnh  

Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm 
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Theo biểu đồ 2.24, các thư viện tỉnh ĐBSCL đã trích nguồn kinh phí dành cho 

bảo quản tài liệu thư viện. Thế nhưng, tính từ năm 2012 đến 2016 nguồn kinh phí này 

thiếu ổn định, tăng giảm liên tục. Thậm chí có sự tăng giảm đột biến như thư viện 

tỉnh An Giang năm 2014 tăng vọt trên 90 triệu đồng trong khi năm 2012, 2013 chỉ có 

hơn 50 triệu đồng, năm 2016 lại giảm còn hơn 40 triệu đồng. Sự thay đổi đột ngột 

này là do thư viện tiến hành 2 năm 1 lần ưu tiên kinh phí cho đóng bìa báo, tạp chí và 

mua một số thiết bị phục vụ cho công tác bảo quản dự phòng trong thư viện. Hay thư 

viện tỉnh Cà Mau năm 2012 kinh phí bảo quản là 50 triệu đồng như các năm sau đó 

đều sụt giảm và đến năm 2016 chỉ còn hơn 30 triệu đồng. Sự thay đổi này là do năm 

2012, thư viện có nguồn kinh phí bảo quản trong dự án phát triển thư viện. Riêng thư 

viện tỉnh Tiền Giang vẫn giữ mức ổn định kinh phí bảo quản trong suốt các năm từ 

2012 đến 2015 và năm 2016 giảm còn hơn 30 triệu đồng. Đặc biệt là một số thư viện 

vẫn nỗ lực tăng nguồn kinh phí bảo quản hàng năm như các thư viện tỉnh: Bạc Liêu, 

Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh (xem mục 5.1 phụ lục 3a, tr.197). 

Như trên đã nói, các thư viện tỉnh ĐBSCL đã trích nguồn kinh phí bảo 

quản tài liệu hàng năm. Tuy nhiên, tính toàn vùng ĐBSCL, theo biểu đồ 2.25 thể 

hiện, các Thư viện tỉnh có tỷ lệ kinh phí dành cho bảo quản qua các năm 2012-

2016 với mức kinh phí thiếu ổn định và chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng số kinh 

phí hoạt động hàng năm của thư viện. 

 

Biểu đồ 2.25. Tỷ lệ mức kinh phí bảo quản hàng năm  

của các thƣ viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 
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Tỷ lệ thư viện có mức kinh phí dành cho bảo quản dưới 10 triệu đồng 

chiếm tỷ lệ 23% từ 2012-2014, đến năm 2016 tỷ lệ này giảm xuống còn 8%. Đa 

số các thư viện tỉnh ĐBSCL có nguồn kinh phí bảo quản từ 10 đến 50 triệu 

đồng chiếm tỷ lệ 69%, năm 2015 tăng 77% đến năm 2016 tăng lên 84%. Các 

thư viện tỉnh ĐBSCL có nguồn kinh phí bảo quản trên 50 triệu đồng trong 4 

năm qua vẫn chỉ chiếm tỷ lệ 8%. 

Bảng 2.5: Tỷ lệ kinh phí bảo quản tài liệu hàng năm  

của các thƣ viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 

TT Tên thƣ viện 2012 2013 2014 2015 2016 

1 An Giang 1.8 1.5 2.5 1.1 1.4 

2 Bạc Liêu 1.2 1 1 1 0.4 

3 Bến tre 2.8 2.2 2.5 2.7 2.5 

4 Cà Mau 5.7 5 4.2 3 2.4 

5 Cần Thơ 0.8 0.7 0.7 0.6 2 

6 Đồng Tháp 0.4 0.4 0.8 0.7 0.5 

7 Hậu Giang 2 2 2.4 3 0.3 

8 Kiên Giang 1.7 1.2 1 1 1 

9 Long An 1.5 0.6 0.7 1 0.7 

10 Sóc Trăng 1.7 1.7 1.8 1.8 1.6 

11 Tiền Giang 1.7 1.7 1.7 1.7 2 

12 Trà Vinh 0.6 0.8 1 1 1 

13 Vĩnh Long 0.2 1 7 0.6 0.6 

Bình quân toàn vùng 1.7 1.5 2.1 1.5 1.3 

Tính toàn vùng ĐBSCL, bảng 2.5 cho thấy các Thư viện tỉnh đã có nguồn 

kinh phí nhất định cho công tác bảo quản tài liệu trong thư viện. Thế nhưng, tỷ lệ 

kinh phí bảo quản trung bình qua các năm vẫn chưa ổn định và có xu hướng 

giảm như năm 2013 giảm 0,2% so với năm 2012 và năm 2014 tăng 0,6% so với 

năm 2013, năm 2015 giảm 0,7% so với năm 2014 và năm 2016 giảm 0,2% so 

với năm 2015. Hầu hết kinh phí này chủ yếu phục vụ cho việc sửa chữa tài liệu 

như chi phí đóng bìa báo tạp chí, một số dụng cụ dành cho sửa chữa cơ bản như 

đóng tập báo, tạp chí, vá tài liệu,… Tỷ lệ kinh phí dành cho bảo quản tài liệu ở 

các thư viện tỉnh ĐBSCL trong tổng kinh phí hoạt động của thư viện chỉ chiếm 

từ 0,2% đến 3,0%. (xem thêm mục 5.2, phụ lục 3a, tr.197) 
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Như vậy, hầu hết kinh phí dành cho bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh 

ĐBSCL còn rất thấp và thiếu ổn định. Kinh phí này bị cắt giảm thường xuyên do 

tùy thuộc vào nguồn kinh phí hoạt động chung của thư viện được địa phương cấp 

cũng như tình hình thực tế của công tác bảo quản. Bên cạnh đó, các thư viện đều 

chưa phân bổ kinh phí được cấp hàng năm cho các hoạt động bảo quản tài liệu 

do chưa có quy định về tỷ lệ phân bổ kinh phí cho hoạt động này. 

2.4. Đánh giá về thực trạng bảo quản tài liệu ở các thƣ viện tỉnh Đồng 

bằng sông Cửu Long  

2.4.1. Ưu điểm 

Hơn 40 năm qua kể từ khi được thành lập, đến nay các thư viện tỉnh 

ĐBSCL đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được đặt ra. Có thể nói các thư viện tỉnh 

ĐBSCL đã trở thành một trung tâm tàng trữ sách báo của địa phương. Điều này 

được minh chứng qua việc, từ khi thành lập đến nay các thư viện tỉnh ĐBSCL 

đã xây dựng được gần 3 triệu bản tài liệu. Các loại hình tài liệu của các thư 

viện tỉnh trở nên phong phú và đa dạng hơn, không chỉ có sách, báo tạp chí 

(dạng giấy) mà còn có CD, DVD, CSDL… Điều đó đã cho thấy những nỗ lực 

không nhỏ của các thư viện tỉnh ĐBSCL trong nhiệm vụ phát triển, giữ gìn 

nguồn lực thông tin nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển địa 

phương, nâng cao dân trí của địa phương. 

Trong bảo quản dự phòng, các thư viện tỉnh ĐBSCL đã bố trí kho lưu trữ 

tài liệu ở tầng 2 và 3. Kho phục vụ được bố trí ở tầng 1 hoặc tầng 2 nhằm thuận 

tiện cho phục vụ NDT. Các tài liệu được sắp xếp ngăn nắp, khoa học đảm bảo tài 

liệu luôn sẵn sàng phục vụ NDT. Công tác vệ sinh trụ sở, kho lưu trữ, kho phục 

vụ và giá kệ trong kho được thực hiện định kỳ hàng năm. Đều kỳ các thư viện 

phun thuốc phòng ngừa mối và côn trùng. Kho tài liệu được phòng chống ẩm 

bằng cách thông gió tự nhiên như mở cửa sổ kho, dùng quạt máy và quạt thông 

gió.Đồng thời, các thư viện thường xuyên khai thông đường ống nước, cống 

rãnh, phun thuốc trừ sâu cho cây xanh ở khuôn viên ngoài thư viện,...Thậm chí, 
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cán bộ thư viện được giáo dục ý thức bảo quản thông qua các hình thức họp giao 

ban đơn vị hoặc họp toàn thư viện, hội nghị, hội thảo do thư viện tổ chức, trong 

khi tác nghiệp. Người dùng tin được CBTV đánh giá khá cao vì có ý thức bảo 

quản tài liệu khi sử dụng. Bên cạnh đó, các thư viện đều có nhân sự đảm bảo an 

ninh và trông coi tài sản của thư viện ít nhất là 01 người. Các khu vực dành riêng 

cho CBTV và NDT đều có biển báo, hướng dẫn.Việc phòng chống hỏa hoạn 

trong các thư viện được thực hiện nghiêm túc thông qua việc ban hành quy định 

về phòng cháy chữa cháy. Nội quy, biển báo chữa cháy, biển cấm được gắn ở 

khu vực hành lang thuận tiện cho CBTV và NDT thực hiện. 

Trong bảo quản phục chế, các thư viện tỉnh ĐBSCL thực hiện sửa chữa cơ 

bản như vá tài liệu bị rách trang hoặc bìa, may hoặc dán tài liệu bị long tệp, dán 

gáy,... Việc đóng báo, tạp chí thành tập theo từng quý, từng tháng, từng năm 

được các thư viện duy trì dù số lượng chưa nhiều. Hầu hết các thư viện đều thuê 

các cơ sở tư nhân đóng tập báo, tạp chí.Đồng thời, các thư viện tỉnh ĐBSCL đã 

ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo quản phục chế tài liệu như số hóa tài liệu 

nhằm duy trì giá trị thông tin của tài liệu. 

Các thư viện tỉnh ĐBSCL có nhiều nỗ lực nhằm hạn chế những yếu tố ảnh 

hưởng đến độ bền của tài liệu nhưcơ bản bảo vệ tài liệu tránh những tác nhân 

bên ngoài (như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, không khí, các loài vật gây hại,... ) 

làm suy yếu, hư hỏng; đảm bảo an ninh trong thư viện. 

Nguyên nhân của ưu điểm 

Trong thời gian quan, công tác bảo quản tài liệu của các thư viện tỉnh 

ĐBSCL đã đạt được một số kết quả nhất định. Đó là nhờ: 

- Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương (như Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đối với công tác bảo quản tài 

liệu. Các cấp lãnh đạo địa phương đã tạo những điều kiện thuận lợi cho thư viện 

nói chung và cho cán bộ thư viện nói riêng làm tốt công tác bảo quản. Các thư 

viện tỉnh ĐBSCL, bước đầu các thư viện đã vận dụng những văn bản của Nhà 



117 
 

nước nhằm đảm bảo duy trì nguồn lực thông tin và đảm bảo quyền lợi của cán 

bộ thư viện làm công tác bảo quản trong thư viện.  

- Về nguồn nhân lực, nhân sự về bảo quản tài liệu cũng được các thư viện 

tỉnh ĐBSCL bố trí đồng thời phối hợp với cán bộ thư viện các bộ phận phòng đọc, 

mượn, báo tạp chí, hành chính,... trong công tác bảo quản tài liệu đảm bảo công tác 

này được phát triển.Nhất là cán bộ thư viện được tham gia các khóa tập huấn về bảo 

quản tài liệu để nâng cao chuyên môn. Hơn nữa, cán bộ thư viện đã có nhận thức 

đúng đắn về tầm quan trọng của công tác bảo quản vì vậy luôn ý thức trong việc gìn 

giữ những tài liệu của thư viện khi tác nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để phát triển 

công tác bảo quản trong tương lai. Bên cạnh đó, đa số NDT đã có ý thức về việc giữ 

gìn tài sản của thư viện, giữ gìn tài liệu; đặc biệt là những nhóm NDT như học sinh, 

sinh viên, giáo viên,... do vậy, nếu NDT được tuyên truyền, giáo dục một cách đầy 

đủ, hệ thống về việc bảo quản tài liệu sẽ là lực lượng hùng hậu hỗ trợ cho công tác 

bảo quản tài liệu của thư viện ngày một tốt hơn, phát triển toàn diện hơn. 

- Về trụ sở và kho tài liệu, trụ sở của các thư viện tỉnh ĐBSCL ngày càng 

khang trang hơn do được nâng cấp sửa chữa hoặc xây dựng mới đảm bảo cho 

các hoạt động của thư viện.Diện tích kho tài liệu của một số thư viện được mở 

rộng giúp việc lưu trữ tài liệu tốt hơn. Ngoài ra, các thư viện tỉnh ĐBSCL bố trí 

bộ phận bảo quản tài liệu trong phòng nghiệp vụ hoặc phòng phục vụ, phòng 

hành chính để duy trì bảo quản tài liệu trong thư viện. 

- Về trang thiết bị bảo quản, các trang thiết bị bảo quản trong các thư viện 

tỉnh ĐBSCL cũng được trang bị hiện đại như máy hút bụi, thang máy và xe đẩy 

tài liệu, quạt thông gió...; đảm bảo cơ bản các hệ thống nhà kho, cửa sổ, phòng 

cháy chữa cháy. Các thiết bị bảo quản phục chế dùng cho sửa chữa nhỏ như 

đóng bìa, sửa gáy tài liệu,... cũng được trang bị như máy xén giấy, máy ép bìa tài 

liệu, máy photocopy, máy scan, máy ảnh, máy vi tính,... 

- Kinh phí hoạt động của các thư viện tỉnh ĐBSCL tăng đều qua các năm. 

Tính toàn vùng ĐBSCL trong 4 năm qua, số lượng các thư viện có mức kinh phí 
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hoạt động từ 3-4 tỷ trở lên tăng và dưới 1 tỷ giảm đi với sự hoán đổi tỷ lệ theo 

hướng phát triển. Riêng kinh phí bảo quản, hàng năm các thư viện tỉnh ĐBSCL 

có nguồn kinh phí nhất định dành cho bảo quản tài liệu trong thư viện.  

2.4.2. Hạn chế  

Ngoài những thành tựu cơ bản nêu trên, công tác bảo quản tài liệu ở các 

thư viện tỉnh ĐBSCL còn những tồn tại cần sớm được khắc phục. 

Trong bảo quản dự phòng, các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa tiến hành bao 

bìa bảo vệ và khử trùng tài liệu trước khi lưu trữ, phục vụ NDT. Tình trạng thư 

viện bố trí kho lưu trữ tài liệu ở tầng 1 chưa được các thư viện khắc phục. 

Khoảng cách các giá kệ trong kho lưu trữ còn hẹp từ 0,5 đến 0,7 m ở các thư 

viện tỉnh Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng,... Theo đó, việc vệ sinh 

trong và ngoài của từng tài liệu chưa được các thư viện thực hiện thường xuyên, 

định kỳ. Nhằm chống ẩm trong kho lưu trữ và kho phục vụ, các thư viện tỉnh 

thường xuyên mở cửa sổ. Tuy nhiên đây lại là cơ hội cho sự tấn công của các 

loài vật gây hại đối với kho tài liệu. Các hệ thống ống thoát nước và cửa sổ chưa 

được thư viện làm lưới khít để bảo vệ. Ngoài ra, cán bộ thư viện và NDT chưa 

được giáo dục ý thức bảo quản rộng rãi, đều kỳ. Thậm chí, các hình thức tuyên 

truyền giáo dục ý thức bảo quản cho hai đối tượng này chưa thật phong phú, hấp 

dẫn. Bên cạnh đó, việc phòng ngừa an ninh trong thư viện được thực hiện tốt 

nhưng vẫn còn tình trạng mất tài liệu trong thư viện. Hiện nay, những thảm họa 

trong thư viện có nguy cơ tiềm ẩn rất lớn như hỏa hoạn, thiên tai, bão lũ,... 

nhưng các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa có phương án phòng chống các thảm họa 

này trong thư viện nhằm giảm thiểu những thiệt hại. 

Trong bảo quản phục chế, việc sửa chữa tài liệu được các thư viện tỉnh 

ĐBSCL thực hiện đơn giản, chưa có quy trình cụ thể. Các dụng cụ sửa chữa còn 

đơn giản, thủ công. Hình thức sửa chữa tài liệu chủ yếu như long bìa, long tệp, dán 

gáy,... Số lượng lớn báo, tạp chí ở các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa được đóng thành 

tập theo từng quý, từng tháng, từng năm còn rất nhiều. Chúng được bó thành từng 
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bó và xếp chồng lên nhau trên các giá kệ. Thậm chí, việc đóng tập báo, tạp chí 

không do thư viện tổ chức thực hiện mà chủ yếu thuê các cơ sở tư nhân. Ngoài ra, 

cùng với xu thế phát triển, các thư viện tỉnh ĐBSCL đã số hóa tài liệu để bảo quản 

lâu dài giá trị thông tin và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu NDT nhưng số trang tài 

liệu được số hóa còn rất ít. Nhất là nguồn tài liệu địa chí của các thư viện tỉnh 

chưa được các thư viện có chính sách bảo quản ưu tiên và số hóa. 

Đảm bảo kéo dài tuổi thọ của tài liệu trong các thư viện tỉnh ĐBSCL 

chưa tốt. Môi trường bảo quản vốn tài liệu chưa đạt các quy định. Các biện 

pháp phòng chống hư hỏng tài liệu chưa được áp dụng triệt để, toàn diện và 

chưa đúng quy cách, nhất là chưa tạo ra môi trường thích hợp về nhiệt độ, độ 

ẩm, ánh sáng, chất lượng không khí trong kho lưu trữ tài liệu. Kho lưu trữ tài 

liệu luôn trong tình trạng nóng ẩm. Thiết kế hệ thống cửa sổ chưa hợp lý như 

quá rộng và ánh sáng chiếu trực tiếp vào tài liệu trong kho. Bên cạnh đó, các 

cửa sổ chưa được lắp lưới khít ngăn chặn sự thâm nhập của các loài vật gây hại 

vào kho khi mở cửa sổ tạo độ thông thoáng không khí cho kho lưu trữ. Mặc dù 

biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sinh hoạt, sản 

xuất của người dân ĐBSCL. Đặc biệt, gần đây các loại thiên tai như lũ lụt, triều 

cường, lốc xoáy, sạt lở bờ sông... xuất hiện với tần suất ngày càng cao, gây 

thiệt hại nặng nề cho cư dân khu vực này (theo ông Trần Phi Hổ, Phó trưởng 

Ban Tây Nam bộ khẳng định). Tuy vậy, những biện pháp nhằm đối phó khi có 

tai họa xảy ra vẫn chưa được các thư viện tỉnh ĐBSCL thực hiện và xem như 

vấn đề cấp bách. Các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa xây dựng cho mình một 

phương án phòng chống tai họa khi có sự cố xảy ra như hỏa hoạn, bão, lũ lụt…; 

Chưa xây dựng được một danh mục các tài liệu cần được ưu tiên bảo quản, sửa 

chữa và ứng cứu khi có sự cố xảy ra. 

Như trên đã nêu, nguồn tài liệu của các thư viện tỉnh ĐBSCL là sách, báo, 

tạp chí, CDRom, băng từ, đĩa từ,... nhưng sách báo, tạp chí dạng giấy là loại hình 

tài liệu chiếm đa số. Loại hình tài liệu này được xuất bản từ những năm 70 do 
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bảo quản chưa tốt đang xuống cấp nhanh chóng. Hơn nữa, lượt NDT đến thư 

viện ngày càng tăng tỷ lệ thuận với việc cường độ phục vụ và mức độ hư hỏng 

của tài liệu cũng tăng cao. Vì vậy, đây cũng là đặc điểm cần quan tâm hàng đầu 

của các thư viện tỉnh ĐBSCL hiện nay. 

Tóm lại, đảm bảo tuổi thọ của tài liệu ở các thư viện tỉnh ĐBSCL đến 

nay đang ở mức đảm bảo an toàn và duy trì tài liệu. Tuy nhiên, để kéo dài tuổi 

thọ có ích của tài liệu bằng những biện pháp hiện đại thì còn ở mức hạn chế, 

chưa đáp ứng được các tiêu chí đã đặt ra. Trong khi đó, ĐBSCL là vùng đất 

chịu ảnh hưởng thường xuyên của lũ lụt, phải “sống chung với lũ” quanh năm 

và hiện nay đang hứng chịu những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cho nên 

công tác bảo quản tài liệu ở các thư viện tỉnh ĐBSCL ngày càng khó khăn, cần 

phải được quan tâm nhiều hơn nữa. 

Nguyên nhân của hạn chế 

Có thể nói, những hạn chế trong công tác bảo quản tài liệu ở các thư viện 

tỉnh ĐBSCL là ở những điểm sau: 

Các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa có chính sách bảo quản tài liệu có tính lâu 

dài và chiến lược. Chính vì thế, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn cho công tác này 

cũng chưa được xây dựng cụ thể và chi tiết. Các văn bản quy định về: chế độ, 

chính sách cho cán bộ thư viện chuyên trách về bảo quản tài liệu trong thư viện; 

chế độ độc hại dành cho cán bộ thư viện hiện nay rất thấp chưa mang tính khích 

lệ, động viên; chưa có định mức kinh phí dành cho bảo quản tài liệu hàng năm 

làm cơ sở cho các thư viện dự toán kinh phí hoạt động hàng năm; chưa có biên 

chế cán bộ thư viện chuyên trách về bảo quản; chưa có quy định về quy trình bảo 

quản tài liệu trong thư viện (quy trình kiểm tra tài liệu trước và sau khi mượn trả 

tài liệu của NDT, quy trình xử lý tài liệu,...).  

Về nguồn nhân lực cho công tác bảo quản tài liệu trong thư viện, các thư 

viện tỉnh ĐBSCL chưa có cán bộ chuyên trách về bảo quản tài liệu. Đội ngũ cán 
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bộ thư viện chưa được đào tạo chuyên nghiệp trong bảo quản tài liệu do đó chưa 

mạnh dạn tham mưu cho lãnh đạo thư viện, lãnh đạo địa phương trong xây dựng 

chính sách bảo quản tài liệu thư viện phát triển mạnh mẽ; Khả năng tác nghiệp, 

duy tu, sửa chữa tài liệu đúng cách, quy trình cũng như xử lý các tình huống gây 

hư hỏng tài liệu một cách hợp lý, ứng phó nhanh chóng khi có sự cố hoả hoạn, lũ 

lụt… hoặc mối mọt, nấm mốc xuất hiện. Bên cạnh đó, các thư viện tỉnh ĐBSCL 

vẫn còn tình trạng thiếu cán bộ thư viện có chuyên môn về công nghệ thông tin 

cũng như nắm vững nghiệp vụ thư viện trong việc vận dụng công nghệ hiện đại 

vào hoạt động thư viện cụ thể là kinh nghiệm về số hóa tài liệu, bảo quản nguồn 

tài nguyên số,… Ngoài ra, các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa có lực lượng cộng tác 

viên là NDT hỗ trợ trong bảo quản tài liệu như phát hiện những hư hỏng và 

thông báo cho cán bộ thư viện, tuyên truyền ý thức bảo quản tài liệu đối với 

NDT khác,... 

Về cơ sở vật chất bảo quản và phục chế, có thể nói trụ sở của một số thư 

viện tỉnh ĐBSCL chưa được xây dựng theo đúng quy cách của thư viện. Nhiều 

thư viện được xây dựng mới nhưng thiếu sự tư vấn của những người làm công 

tác chuyên môn. Ngoài ra, một số thư viện được tiếp nhận trụ sở do Nhà nước 

cấp là nhà dân dụng hoặc được sửa chữa nâng cấp, nên tiêu chuẩn nhà kho để 

bảo quản tài liệu và các phòng làm việc chưa thích hợp, chưa đáp ứng các tiêu 

chuẩn, quy phạm kiến trúc do Nhà nước ban hành về bảo quản tài liệu của thư 

viện. Điều này là một trở ngại lớn cho các thư viện tỉnh ĐBSCL trong việc bảo 

vệ tài liệu được an toàn. Riêng hệ thống kho lưu trữ của các thư viện tỉnh 

ĐBSCL được bố trí ở tầng một chiếm tỷ lệ cao. Đây là một yếu tố gây khó khăn 

trong việc bảo quản tài liệu của các thư viện tỉnh ĐBSCL vì đây là vùng đất bị lũ 

lụt hàng năm. Hệ thống kho lưu trữ tài liệu quá chật hẹp. Hệ thống giá kệ, cửa 

chính, cửa sổ,…. trong kho lưu trữ chưa đáp ứng các tiêu chuẩn đã quy định. 

Theo đó, trang thiết bị bảo quản còn nghèo nàn, lạc hậu, chưa có những trang 

thiết bị hiện đại cần thiết cho công tác bảo quản tài liệu, như hệ thống điều hòa 
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nhiệt độ, hệ thống cửa sổ lắp kính màu phản quang,... Bên cạnh đó, các thiết bị 

an ninh trong các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa đảm bảo hình thức kiểm tra chặt 

chẽ đối với NDT khi vào thư viện cũng như trong quá trình sử dụng tài liệu như 

chưa thiết lập hệ thống camera, cổng từ, công nghệ RFID… Đồng thời, các trang 

thiết bị chuyên môn chưa đáp ứng nhu cầu công việc của thư viện như các thiết 

bị máy tính, máy scan,… Các thiết bị này mặc dù được các thư viện tỉnh ĐBSCL 

đầu tư mới nhưng chỉ dừng ở mức đáp ứng nhu cầu cơ bản những hoạt động của 

thư viện. Chúng chưa được nâng cấp thường xuyên nên đã gây khó khăn trong 

việc tra cứu của NDT đồng thời trở thành rào cản cho việc ứng dụng các phần 

mềm quản lý thư viện như công nghệ RFID,…. Đặc biệt là các hoạt động số hóa 

tài liệu càng trở nên khó khăn hơn nữa vì công việc này đòi hỏi trang thiết bị 

hiện đại như máy tính có dung lượng cao, tốc độ mạnh, máy scan có khả năng 

sao chụp với tốc độ nhanh, ít gây ảnh hưởng đến tài liệu, hệ thống máy chủ và 

lưu trữ có dung lượng lớn… Ngoài ra, những thiết bị chuyên dụng dành cho sửa 

chữa tài liệu trong thư viện còn lạc hậu chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của Bộ 

Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

Nguồn kinh phí hằng năm cho công tác bảo quản tài liệu còn thấp và chưa 

ổn định. Kinh phí dành cho bảo quản chủ yếu là các chi phí như phun thuốc diệt 

côn trùng định kỳ, đóng tập báo, tạp chí, mua vật liệu sửa chữa cơ bản tài liệu bị 

hư,… Các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa có kinh phí cho các hoạt động như tuyên 

truyền, hướng dẫn NDT sử dụng tài liệu đúng cách, phổ biến các quy trình sử 

dụng, tiếp xúc với tài liệu đúng cách cho toàn bộ cán bộ thư viện và nhân viên 

thư viện nói riêng và toàn tỉnh nói chung,....   

Về việc sửa chữa và phục chế tài liệu trong các thư viện tỉnh ĐBSCL chỉ 

thực hiện ở mức độ sửa chữa nhỏ như đóng bìa, đóng gáy tài liệu, vá tài liệu,… 

chưa đạt được mức độ phục chế tài liệu đối với những tài liệu bị hư hỏng nặng như 

giấy bị nhiễm axít, chuyển dạng chứa nội dung tài liệu, xử lý tài liệu bị ẩm, ướt số 

lượng lớn…  
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Ngoài ra, kinh phí thực hiện các đề án bảo quản tài liệu ở các thư viện tỉnh 

ĐBSCL như số hóa, đầu tư trang thiết bị quá lớn nên điều kiện kinh phí của địa 

phương chưa thể đáp ứng được. Đây cũng là nguyên nhân chung của các thư 

viện Việt Nam hiện nay nói chung.  

Nhìn chung, các thư viện tỉnh ĐBSCL đã và đang thực hiện công tác bảo 

quản và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, công tác bảo quản tài 

liệu ở khu vực này còn nhiều bất cập, còn nhiều việc cần thiết và cấp bách cần 

phải được thực hiện để đảm bảo gìn giữ vốn tài liệu, kho tàng tri thức của khu 

vực được lâu dài. 

Tiểu kết  

Nghiên cứu thực trạng bảo quản tài liệu trong các thư viện tỉnh ĐBSCL 

cho thấy, trong công tác bảo quản tài liệu, các thư viện tỉnh ĐBSCL đã vận 

dụng các văn bản của Nhà nước trong bảo quản. Cán bộ thư viện được tham gia 

các khóa tập huấn bảo quản. Trụ sở thư viện được nâng cấp. Trang thiết bị bảo 

quản và phục chế được trang bị khá đầy đủ. Kinh phí bảo quản được trích hàng 

năm. Tuy nhiên, các thư viện tỉnh ĐBSCL vẫn chưa xây dựng chính sách bảo 

quản tài liệu; cán bộ thư viện chưa được đào tạo chuyên nghiệp về bảo quản, có 

khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo quản tài liệu; trang thiết bị 

bảo quản và phục chế còn đơn giản, thủ công; kinh phí dành cho bảo quản tài 

liệu còn thấp, thiếu ổn định. Để nâng cao hiệu quả công tác này đòi hỏi cần có 

những giải pháp phù hợp với điều kiện tự nhiên, nhân lực, vật lực của vùng 

ĐBSCL. Các chính sách về bảo quản được thực hiện nhằm đảm bảo nguồn di sản 

văn hóa thành văn của địa phương nói riêng và quốc gia nói chung được duy trì dài 

lâu và hữu ích. 
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Chƣơng 3 

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO QUẢN TÀI LIỆU 

TRONG CÁC THƢ VIỆN TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

3.1. Nhóm giải pháp chung 

3.1.1. Xây dựng chính sách bảo quản  

Bảo quản tài liệu trong thư viện là công tác đòi hỏi được thực hiện ổn định 

do vậy một chính sách bảo quản tài liệu phù hợp với điều kiện của thư viện là vô 

cùng cần thiết. Tuy nhiên hiện nay, hầu hết các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa xây 

dựng chính sách bảo quản tài liệu cho thư viện để định hướng cho hoạt động này 

phát triển bền vững do đó tác giả mạnh dạn đề xuất xây dựng chính sách bảo quản 

tài liệu như sau: 

* Nhà nước 

- Nhà nước cần ban hành và thực thi một số chính sách chung đối với bảo 

quản tài liệu trong thư viện nhằm tạo lập và phát triển công tác này về nguồn nhân 

lực, kinh phí, cơ sở vật chất. 

- Các văn bản pháp lý trong hoạt động thư viện và chiến lược phát triển 

hoạt động thư viện cần đề cập và nhấn mạnh bảo quản tài liệu trong thư viện như 

một nhiệm vụ trọng tâm của thư viện. 

- Ban hành và thực thi các chính sách, chế độ hợp lý cho CBTV chuyên 

trách về bảo quản tài liệu nhằm khuyến khích cán bộ thư viện làm việc tốt hơn. 

Đồng thời cần có chiến lược thúc đẩy đào tạo cán bộ thư viện có trình độ bảo quản 

chuyên nghiệp với nhiều bậc học như cử nhân, thạc sĩ… 

- Xây dựng chính sách bảo quản quốc gia hướng đến các chương trình sau: 

+ Bảo quản tài liệu: phải nắm rõ hiện trạng của tài liệu ở nước ta từ đó đưa 

ra các tiêu chuẩn và biện pháp bảo quản hợp lý. 

+ Bảo tồn các giá trị thông tin và thành lập các kho chuyên biệt để bảo quản 

tài liệu. 
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+ Phát hiện, tìm kiếm các tài liệu quý hiếm của dân tộc trong và ngoài nước 

đồng thời có cơ chế thích hợp cho thư viện trong việc thu thập nguồn tài liệu quý 

hiếm của dân tộc để bảo quản, số hóa chúng tạo nên “Bộ nhớ của dân tộc”. Thậm 

chí, số hóa tài liệu giúp cho việc chia sẻ thông tin và giới thiệu văn hóa của đất 

nước với thế giới. 

+ Thành lập các trung tâm bảo quản trên phạm vi cả nước và vùng trọng 

điểm với các trang thiết bị hiện đại. 

+ Đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác bảo quản tài liệu trong thư viện. 

+ Nghiên cứu về quy trình sản xuất giấy có tuổi thọ cao trong in ấn tài liệu 

lưu trữ và giấy sản xuất truyền thống (giấy dó) sử dụng phục chế tài liệu. 

* Các cơ quan chủ quản 

- Chuẩn hóa các tiêu chuẩn về kiểm soát môi trường bảo quản tài liệu, tiêu 

chuẩn về sửa chữa các trụ sở thư viện cũ, phòng kho lưu trữ tài liệu, các quy trình 

sửa chữa và phục chế tài liệu, … 

- Thực hiện chiến lược phát triển hoạt động của thư viện tại địa phương trong 

đó nhấn mạnh chiến lược phát triển công tác bảo quản tài liệu trong thư viện. 

- Tập trung triển khai các dự án bảo quản tài liệu trong thư viện như Dự 

án bảo quản dự phòng, Dự án số hóa tài liệu, Dự án nâng cấp trang thiết bị bảo 

quản hiện đại,… 

* Các thư viện tỉnh ĐBSCL  

- Các thư viện tỉnh ĐBSCL cần xác định đối tượng cần được bảo quản tài 

liệu trong thư viện: bảo quản nguồn lực thông tin dạng giấy cụ thể như tài liệu địa 

chí, tài liệu xuất bản những năm 1970, 1990,… chỉ rõ những tài liệu ưu tiên trong 

từng giai đoạn thực hiện chính sách bảo quản hoặc bảo quản tài liệu hiện đại (CD-

ROM, băng từ, đĩa quang, CSDL…). Đối với nguồn tài liệu quý hiếm, Thư viện 

các tỉnh ĐBSCL nên đề xuất chính sách thu thập và bảo quản nguồn tài liệu quý 

hiếm này đến cơ quan chủ quản các cấp. 
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- Các thư viện hoàn chỉnh các văn bản về hoạt động bảo quản tài liệu trong 

phạm vi của thư viện, định trách nhiệm cho cán bộ thư viện chuyên trách bảo quản 

đồng thời đảm bảo chế độ chính sách cho họ. 

- Các giải pháp bảo quản tài liệu của thư viện theo các nhóm như Nhóm 

giải pháp bảo quản dự phòng; Nhóm giải pháp bảo quản phục chế; Nhóm các 

điều kiện bảo quản tài liệu. Trong các nhóm giải pháp này, các thư viện tỉnh 

ĐBSCL nên ưu tiên giải pháp bảo quản dự phòng trong bảo quản tài liệu của thư 

viện. Giải pháp này là tuyên bố chung cho tất cả các thư viện địa phương có 

trách nhiệm thực hiện. Trong nhận thức, các thư viện cần xác định bảo quản dự 

phòng là nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo quản trong thư viện. 

- Các tiêu chuẩn, quy trình cần được vận dụng trong thực hiện các biện 

pháp bảo quản như quy trình tu bổ tài liệu, quy trình làm vệ sinh tài liệu đúng 

cách, tiêu chuẩn các trang thiết bị bảo quản trong thư viện, tiêu chuẩn về điều 

kiện môi trường bảo quản,… 

- Mở rộng hợp tác về lĩnh vực bảo quản tài liệu với các thư viện trong 

vùng, quốc gia và các nước. 

Từ chính sách chung cho tất cả các thư viện tỉnh vùng ĐBSCL, tác giả đề 

xuất chính sách bảo quản đặc thù cho từng vùng ĐBSCL. Cụ thể:  

+ Đối với các thư viện thuộc khu vực vùng trũng thường xuyên ngập lụt(bao 

gồm các thư viện: Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long), tác giả đề xuất 

thêm giải pháp đa dạng hóa các hiểm họa tiềm ẩn trong Phương án phòng chống tai 

họa. Hiện nay, đây là vùng đang chịu những ảnh hưởng do biến đổi khí hậu to lớn 

ngoài phương án phòng chống tai họa đối với lũ lụt, an ninh và hỏa hoạn, các thư 

viện cần có phương án phòng chống tai họa đối với lốc xoáy, mưa đá, sạt lỡ,… 

+ Đối với các thư viện ven biển, có nhiều kênh rạch, sông ngòi và chịu 

ảnh hưởng nhiều của hạn hán, ngập mặn, sạt lỡ, chịu những biến đổi đột ngột 

điều kiện nhiệt độ, độ ẩm (bao gồm các thư viện: Cà Mau Bạc Liêu, Kiên Giang, 

Sóc Trăng, Trà Vinh) cần có giải pháp tăng cường kiểm soát điều kiện nhiệt độ, 
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độ ẩm trong kho tài liệu cũng như ưu tiên tăng cường trang bị các thiết bị hiện 

đại trong kiểm soát môi trường kho tài liệu đối với những tài liệu địa chí, tài liệu 

xuất bản những năm trước năm 1975 và những năm 1990, tài liệu có giá trị về 

kinh tế,… 

+ Đối với các thư viện khu vực tận cùng phía Đông của ĐBSCL với miền 

Đông Nam bộ, chịu nhiều ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ, độ ẩm tăng cao, gần 

với Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh thuận tiện cho việc học 

tập kinh nghiệm bảo quản của cán bộ thư viện, thực hiện các dịch vụ sửa chữa, 

phục chế tài liệu của thư viện (gồm các thư viện: Long An, Tiền Giang, Bến Tre) 

cần đẩy mạnh việc học tập và tăng cường hợp tác với Thư viện Khoa học tổng 

hợp thành phố Hồ Chí Minh trong đào tạo nguồn nhân lực bảo quản và sử dụng 

dịch vụ sửa chữa, phục chế tài liệu của thư viện này. 

Các thư viện cần tuân thủ thực hiện chính sách bảo quản của mình nghiêm 

túc, đúng quy trình bảo quản. 

Chính sách được xây dựng khi lãnh đạo thư viện thành lập nhóm xây 

dựng chính sách bảo quản trong thư viện gồm những thành viên thuộc Ban giám 

đốc thư viện, nhân viên thư viện phụ trách bảo quản, trưởng bộ phận: phòng 

nghiệp vụ, phòng kho và phòng đọc. Đây là những nhân sự có khả năng nắm bắt 

rõ tình hình bảo quản tài liệu. Họ có thể đề xuất những chính sách, giải pháp bảo 

quản tài liệu đảm bảo có tính khả thi, đồng thời sẽ là người thực thi chính sách, 

xây dựng kế hoạch theo đúng mục tiêu của chính sách đã đề ra. 

Tóm lại, Nhà nước cần có chính sách quốc gia cho bảo quản tài liệu trong 

thư viện. Lãnh đạo của địa phương và của các thư viện tỉnh ĐBSCL cần nhận 

thức rõ vai trò của công tác bảo quản cũng như thực hiện các văn bản của Nhà 

nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng chính sách phát 

triển văn hóa trong đó thư viện là một trong những thiết chế văn hóa cần được 

quan tâm đầu tư phát triển đặc biệt là nhiệm vụ bảo quản các di sản văn hóa của 

địa phương cũng cần được quan tâm thích đáng. 
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3.1.2. Xây dựng kế hoạch bảo quản  

Bảo quản tài liệu là một việc làm lâu dài, thường xuyên trong thư viện, do 

đó các thư viện tỉnh ĐBSCL cần phải lập kế hoạch cụ thể, toàn diện cho hoạt 

động bảo quản tài liệu đảm bảo trước mắt và lâu dài. Nội dung của kế hoạch hoạt 

động trình bày các vấn đề như Mục tiêu kế hoạch; Các biện pháp thực hiện; Quy 

trình thực hiện các biện pháp; Kinh phí thực hiện kế hoạch; Tiến độ thực hiện; 

Trách nhiệm của cá nhân, đơn vị thực hiện và đánh giá kế hoạch này. 

Các thư viện tỉnh ĐBSCL nên xây dựng các Kế hoạch hoạt động cụ thể như: 

1. Chống ẩm, các thư viện thực hiện kế hoạch chống ẩm thường xuyên 

bằng cách sử dụng hóa chất, biện pháp thông gió tự nhiên không hóa chất hoặc 

bằng cách lắp đặt thiết bị chống ẩm. Đối với việc chống ẩm bằng hóa chất các 

thư viện tỉnh ĐBSCL có thể sử dụng silicagel để chống ẩm cho các hộp đựng tài 

liệu hoặc đặt ở các ngăn của giá kệ tài liệu. Hóa chất có thể đựng trong túi bằng 

vải phin hoặc vải xô màn với hàm lượng 2-3 gram. Sau 3 tháng phải lấy ra, sấy 

khô ở 130ºC trong 6 giờ rồi dùng lại. Riêng biện pháp thông gió tự nhiên có thể 

xem ở phần chống ẩm và các loài vật gây hại trong kho tài liệu ở phần 3.2.3 của 

chương này. 

2. Chống nấm mốc, duy trì chế độ thông gió, đảm bảo độ ẩm được kiểm 

soát; tuân thủ quy trình xử lý tài liệu bị nhiễm nấm mốc bằng cách kịp thời cách 

ly hạn chế lây lan sang tài liệu ở mức thấp nhất. 

3. Chống các loài vật gây hại, các thư viện cần có kế hoạch ngăn chặn 

chuột hoặc xử lý chuột thâm nhập kho để xử lý như vào mùa xuân là mùa sinh 

sản của chuột là thời điểm thư viện đặt các bẫy diệt chuột. Ngoài ra, các thư viện 

nên thường xuyên đặt bẫy keo để diệt gián, nhậy,… Các bẫy này cần được thư 

viện lên sơ đồ và kiểm tra thường xuyên để thay bẫy. Thư viện cần cập nhật 

ngày thay bẫy và ghi vào sơ đồ đặt bẫy để tiện theo dõi và kiểm soát. Đối với 

côn trùng và mối, các thư viện tỉnh ĐBSCL cần lưu ý thường xuyên hơn vì điều 

kiện môi trường kho của các thư viện hiện nay rất lý tưởng cho chúng phát 
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triển.Vì vậy, công tác vệ sinh, kiểm tra kho cần được thư viện xây dựng kế 

hoạch bằng văn bản, định trách nhiệm cụ thể và thực hiện thường xuyên, liên 

tục. Tất cả các yêu cầu, quy trình của kế hoạch này cần được cán bộ thư viện phụ 

trách bảo quản tuân thủ nghiêm túc, có trách nhiệm.  

4. Sửa chữa, cải tạo trụ sở và trang bị các thiết bị bảo quản hiện đại, xác định 

từng giai đoạn thời gian thư viện tiến hành sửa chữa, cải tạo thư viện và mua các 

trang thiết bị bảo quản.Ví dụ trang bị những giá đỡ bằng gỗ hoặc bìa cứng cho tài 

liệu dày, quá khổ (như Từ điển, Bách khoa toàn thư,…) khi đọc cho NDT ở các 

phòng đọc, dụng cụ chắn tài liệu trên các giá kệ, xe vận chuyển tài liệu trong thư 

viện, thiết bị khử trùng tài liệu, thiết bị dùng cho chuyển dạng nội dung tài liệu,… 

5. Sửa chữa tài liệu, cán bộ thư viện thường xuyên kiểm tra tình trạng hư 

hỏng của tài liệu như mất trang, rách trang, long bìa, gãy gáy,… phối hợp với 

NDT phát hiện sớm tài liệu hư hỏng để kịp thời sửa chữa; khử trùng tài liệu, 

đóng bìa trước khi nhập kho lưu trữ; Xác định rõ nguồn tài liệu, số lượng tài liệu 

cần được sửa chữa theo từng năm được thể hiện bằng bảng biểu cụ thể; Tuân thủ 

quy trình sửa chữa tài liệu như vệ sinh tài liệu, đóng bìa tài liệu, xử lý những tài 

liệu bị đóng bằng bìa nhựa có kim bấm,…;  

6. Chuyển dạng chứa nội dung tài liệu, các thư viện tỉnh ĐBSCL cần đánh 

giá mức độ hư hỏng của tài liệu cần được chuyển dạng; lựa chọn vật mang tin 

thay thế phù hợp với điều kiện kinh phí ví dụ vi phim, vi phiếu hay CDROM hay 

đĩa quang,…; Số hóa tài liệu,…; Đưa ra các tiêu chí lựa chọn tài liệu ưu tiên 

được chuyển dạng nội dung; Nêu rõ quy trình chuyển dạng nội dung tài liệu;… 

7. Chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức của CBTV toàn tỉnh, liên 

tỉnh về bảo quản tài liệu; các hình thức đào tạo về bảo quản cho thư viện bằng 

nhiều hình thức khác nhau như qua tài liệu hướng dẫn, trang thông tin điện tử 

của thư viện, lớp tập huấn trong và ngoài nước,.. 

8. Giáo dục ý thức bảo quản đối với NDT theo từng thời điểm như thực 

hiện chương trình tuần bảo quản, tháng bảo quản, năm bảo quản cho NDT của 
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thư viện,… Chương trình này đảm bảo thực hiện thường xuyên, định kỳ hàng 

năm và có đánh giá hiệu quả chương trình làm cơ sở cho các chương trình năm 

sau hoàn thiện, hiệu quả hơn. 

3.1.3. Xây dựng các tiêu chuẩn về bảo quản tài liệu  

Trụ sở là cơ sở đảm bảo vững chắc cho việc gìn giữ tài liệu được bền lâu, 

kéo dài đời sống hữu ích của tài liệu cho thế hệ sau. Bất kỳ thư viện nào cũng 

đòi hỏi phải có một trụ sở ổn định, đủ để có thể thực hiện chức năng tàng trữ, 

bảo quản tài liệu. Vì vậy, các thư viện phải được thiết kế xây dựng đảm bảo các 

tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của công tác bảo quản. 

Đặc điểm khí hậu của nước ta thuộc các nước có khí hậu nhiệt đới gió 

mùa, đặc biệt phía Nam chỉ có 2 mùa mưa và nắng. Đây là một đặc điểm có 

nhiều yếu tố gây bất lợi đối với  việc bảo quản tài liệu trong thư viện. Do vậy, 

việc thiết kế xây dựng thư viện phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư 

viện và phải đảm bảo tốt việc bảo quản tài liệu là điều cần thiết và không thể 

thiếu được. Thư viện phải được thiết kế đảm bảo các kho chứa tài liệu loại trừ 

được những yếu tố gây hại như côn trùng, mối mọt,… kiểm soát được nhiệt độ, 

độ ẩm, ánh sáng, không khí,… 

Căn cứ vào một số tài liệu về kiến trúc, xây dựng cũng như căn cứ vào 

một số tiêu chuẩn của quốc tế và của Cục lưu trữ Quốc gia Việt Nam, khi thiết 

kế xây dựng thư viện đảm bảo cho công tác bảo quản tài liệu đặc biệt là các thư 

viện tỉnh ĐBSCL cần lưu ý một số yêu cầu nhất định. Bởi vì ĐBSCL là vùng đất 

được thiên nhiên ưu đãi nhưng cũng chịu nhiều ảnh hưởng do thiên nhiên gây ra. 

Đây là vùng đất được mệnh danh là “vùng sông nước” với hệ thống sông ngòi 

chằng chịt, do vậy vào mùa mưa lũ thường dẫn đến tình trạng ngập lụt. Hậu quả 

của lũ lụt để lại cho con người là không nhỏ và các thư viện tỉnh ĐBSCL cũng 

không nằm ngoài sự ảnh hưởng này. Mặc dù, các thư viện tỉnh được đặt tại các 

thị trấn, thị xã thành phố,… nhưng vẫn bị ảnh hưởng của khí hậu nơi này, góp 

phần không nhỏ đến việc gây hư hại tài liệu trong thư viện. 
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* Đối với thƣ viện đƣợc xây mới 

- Chọn vị trí xây dựng: 

Việc lựa chọn một vị trí để xây dựng là điều kiện quan trọng và cần 

thiết nhất.  

+ Chọn đất để xây dựng phải có điều kiện khí hậu tốt nhất, khô ráo, sạch 

sẽ, xa những nguồn làm ô nhiễm môi trường bằng các chất hóa học (như các nhà 

máy, xí nghiệp cơ khí,…). 

+ Chọn những nơi không bị ngập lụt do thiên nhiên hoặc những lý do 

khác gây ra. Trong trường hợp vị trí xây dựng có nguy cơ bị ngập lụt đòi hỏi 

trong quá trình xây dựng phải có biện pháp khắc phục như xây cao hơn, hạn chế 

tình trạng ngập lụt trong thư viện ở mức thấp nhất. 

+ Chọn địa điểm thuận tiện cho các phương tiện vận chuyển ra vào được 

nhanh chóng, dễ dàng (đề phòng hỏa hoạn). 

+ Phải xử lý mối ngay khi mới khởi công xây dựng. 

- Chọn vật liệu xây dựng thư viện: 

Phải dùng những vật liệu có độ bền cao và chắc chắn. Đối với vật liệu 

bằng gỗ phải được xử lý trước bằng các loại thuốc diệt mối, nấm mốc, côn trùng. 

Những vật liệu bằng kim loại phải được quét sơn bảo vệ. Nếu vật liệu bằng kính 

thì dùng kính màu để chống các tia tử ngoại xâm nhập lên tài liệu. 

- Hệ thống tường cần được sử dụng các nguyên liệu đảm bảo chắc chắn, 

chịu lửa, chịu nhiệt và chống ẩm cao. Các thư viện tỉnh ĐBSCL cần lưu ý các 

nguyên liệu chống ẩm khi xây dựng trụ sở nhất là các tường kho tài liệu cần 

được quan tâm nhiều hơn. 

- Kiến trúc thư viện và kho tài liệu 

Do đặc điểm của tài liệu thư viện có nhiều loại hình khác nhau đòi hỏi chế 

độ bảo quản khác nhau, thiết kế phải có nhiều phòng khác nhau phù hợp với đối 

tượng bảo quản. Khi xây dựng và thiết kế kho phải dựa vào khối lượng và loại 

hình tài liệu có trong thư viện, tính chất của kho (kho chứa hay kho tự chọn,…). 
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+ Diện tích của mỗi phòng không quá 200m2 để có thể diệt nấm mốc, côn 

trùng cho từng phòng riêng biệt khi cần thiết và chống sự lan truyền của các đám 

cháy trên phạm vi rộng khi có hỏa hoạn. Các tường và mái nhà kho phải cách 

biệt, tuyệt đối không để cho nước thấm, rò rỉ khi gặp mưa bão. Khi thiết kế các 

kho tài liệu, thư viện nên giảm đến mức tối thiểu việc đặt các ống dẫn nước. Nếu 

thực sự cần thiết, thư viện nên đặt chúng ở phần ngoại vi và đặt ống dẫn nước 

đểnước thoát ra bất cứ lúc nào khi có sự cố.  

+ Một số quy định khi thiết kế kho: 

 Hướng kho: hướng Nam hoặc Đông Nam 

 Chiều cao kho: 2 - 2,5m 

 Trung bình 1m2 có thể xếp khoảng 400 quyển sách. Kho tự chọn thì 

1m2 xếp khoảng từ 200 đến 250 quyển. 

 Tải trọng của sàn kho: 800 - 1000kg/m2 

 Lối đi trong kho phải đảm bảo phục vụ thuận lợi cho dây chuyền công 

tác nghiệp vụ và vận chuyển tài liệu. Lối đi ngoài kho, ngoài việc bảo đảm cho 

việc xuất nhập tài liệu, còn phải đủ điều kiện cho xe chữa cháy đi lại dễ dàng, 

tiếp cận được nơi xảy ra cháy. 

+ Tường kho và tường ngăn giữa các phòng kho phải có độ chịu lửa, đảm 

bảo cách nhiệt, chống nóng,… riêng các thư viện tỉnh ĐBSCL cần phải đảm bảo 

chống ngấm nước mưa, phải sử dụng vật liệu cách ẩm, cách nhiệt. 

+ Hệ thống cửa sổ khi lắp đặt phải đảm bảo các yêu cầu: 

  Tránh mưa tạt, côn trùng, các loài gây hại xâm nhập. 

  Cho phép lưu thông không khí trong điều kiện thiếu hệ thống thông gió 

và điều hòa nhiệt độ HVAC. Hiện nay, việc sử dụng hệ thống HVAC là rất lý 

tưởng trong kho tài liệu nhưng khả năng tài chính của thư viện không đáp ứng 

chi phí như hàng tháng phải trả tiền điện, bảo trì máy,… Biện pháp phòng chống 

hiện nay của các thư viện tỉnh ĐBSCL tốt nhất là đảm bảo lưu thông không khí 



133 
 

hợp lý, kiểm soát tối đa nhiệt độ, ánh sáng và côn trùng bằng một hệ thống cửa 

sổ thích hợp. 

+ Hệ thống cửa sổ trong kho không nên thiết kế quá nhiều. 

+ Hệ thống điện và phòng cháy chữa cháy phải bảo đảm độ an toàn cao. 

Các thiết bị sử dụng điện trong các thư viện đang ngày một nhiều lên, phụ tải 

ngày càng cao do công suất tiêu thụ lớn (các thiết bị tin học, photocopy, in ấn, 

máy điều hòa, quạt thông gió, bơm nước,…) trên nền vật liệu thiết bị điện (mạng 

dây dẫn, thiết bị an toàn điện năng…) không tương thích. Đây là một trong nhiều 

nguy cơ khởi phát cháy-nổ tiềm ẩn mà các thư viện chưa tính đến hết. Do vậy, 

các thư viện tỉnh ĐBSCL cần bố trí cầu dao chung cho toàn kho và cầu dao riêng 

cho mỗi tầng kho, đồng thời lắp thiết bị ngắt điện tự động khi có dấu hiệu quá 

tải. Có thể nói, vấn đề an toàn điện cũng phải được đặt ngang hàng với an toàn 

phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, các thư viện cần bố trí hệ thống cửa chính 

thật hợp lý, phải có cửa thoát hiểm đề phòng khi có sự cố. 

Trong trường hợp thư viện được xây dựng mới nhưng chưa đạt tiêu chuẩn 

quy định 

- Các thư viện cần tiến hành ưu tiên cải tạo lại kho tài liệu lưu trữ như tải 

trọng sàn, hệ thống cửa sổ, cửa chính, hệ thống điện, nước, cống rãnh,… cụ thể 

như: Hệ thống cửa sổ, cửa chính, ống thoát nước phải đảm bảo kín, lắp các lưới 

khít ngăn côn trùng, loài vật gây hại thâm nhập vào kho; Hệ thống quạt thông 

gió cũng nên được lắp đặt trong kho. Nếu chưa có điều kiện kinh phí lắp đặt thì 

các khoảng trống dành cho lắp quạt thông gió phải được đóng kính hoặc lắp lưới 

khít như trường hợp của thư viện tỉnh Tiền Giang; Tường kho tài liệu cần được 

gia cố thêm để chịu nhiệt, chịu lửa và chống ẩm tốt,…  

- Ngoài ra, các thư viện tỉnh ĐBSCL có thể bố trí lại vị trí kho tài liệu tránh 

những khu vực như bể nước, gần hòn non bộ, hệ thống cửa sổ quá gần khu vực cây 

xanh (với khoảng cách dưới 2m), các đường ống nước, đường dẫn nước của máy 

điều hòa cần lắp bên ngoài kho tài liệu… 
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* Đối với thư viện chưa được xây mới  

Các thư viện tỉnh ĐBSCL có thể bảo trì và làm mới các nhà đã cũ để cải 

thiện thêm các điều kiện thích hợp như làm giảm bớt ánh sáng vào tài liệu bằng 

cách giảm bớt cửa sổ, làm lại nền chống các vết nứt đã tạo điều kiện cho các côn 

trùng, loài vật gây hại sinh sống và phá hoại tài liệu.  

Tuy nhiên, trong quá trình thiết kế thư viện chúng ta cũng cần kết hợp với 

việc bố trí các phòng khác phù hợp với chức năng như phòng đọc phải được thiết kế 

đảm bảo ánh sáng thích hợp, môi trường, cảnh quan,… tạo hứng thú đọc cho NDT 

hoặc cảnh quang xung quanh thư viện thoáng đãng, có tính thẫm mỹ… 

3.2. Nhóm giải pháp cho bảo quản dự phòng 

3.2.1. Bố trí kho và sắp xếp tài liệu trong kho 

Trong tình hình kinh phí của các thư viện tỉnh ĐBSCL còn nhiều hạn chế, 

tác giả mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm ngặn chặn những nguy cơ tấn 

công kho tài liệu tiềm ẩn. 

- Trước hết, việc bố trí kho tài liệu, các thư viện tỉnh ĐBSCL cần được 

bố trí ở tầng 2, không nên bố trí ở tầng 1 như hiện nay ví dụ thư viện tỉnh Tiền 

Giang, Vĩnh Long,... Trong trường hợp trụ sở thư viện là nhà cấp 4, kho tài liệu 

cần đảm bảo hệ thống thoát nước nhanh chóng tránh tình trạng ngập úng và độ 

ẩm tăng cao. Hệ thống giá kệ ở các kho tài liệu cần được thiết kế ngăn cuối 

cùng của giá phải cao 15cm so với giá kệ bình thường (chỉ từ 5cm-10cm).Hoặc 

thư viện có thể không sử dụng ngăn cuối cùng của giá để xếp tài liệu. Bởi vì 

nếu ngăn cuối cùng của giá tài liệu quá gần với mặt đất thì nguy cơ bị ảnh 

hưởng độ ẩm cao, thậm chí khi ngập lụt thì tài liệu được xếp ở các kệ này bị 

ướt nhanh chóng. 

- Các giá kệ trong kho lưu trữ cần có dụng cụ chắn tài liệu (bookend) giúp 

tài liệu nằm ở cuối dãy trên kệ không bị gãy gáy và bìa. Đặc biệt là những giá kệ 

trong kho mở thường có khoảng trống rất rộng để xếp tài liệu mới nên cần có 

dụng cụ chắn tài liệu để bảo vệ tài liệu luôn thẳng. 
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3.2.2. Công tác vệ sinh 

Bên cạnh kiểm tra hệ thống kho giá, môi trường bảo quản trong kho đòi hỏi 

các thư viện tỉnh ĐBSCL cần thường xuyên quan tâm, thực hiện thông qua công 

tác vệ sinh trong thư viện.Công tác vệ sinh được thực hiện cho cả tòa nhà thư viện, 

kho tài liệu và từng tài liệu.Theo tác giả, đây là giải pháp hữu hiệu nhất và tiết 

kiệm nhất giúp thư viện kịp thời phát hiện và ngăn chặn những dấu hiệu thâm 

nhập của loài vật gây hại, nấm mốc và những yếu tố ảnh hưởng khác đến tài 

liệu.Đặc biệt giải pháp này phù hợp với các thư viện còn hạn chế kinh phí để trang 

bị các thiết bị bảo quản hiện đại như các thư viện tỉnh ĐBSCL.  

Các thư viện tỉnh ĐBSCL nên xây dựng lịch làm vệ sinh và phân bổ thời 

gian cụ thể như sau: 

+ Theo tuần, cán bộ thư viện tiến hành vệ sinh khu vực kho mở ở các vị 

trí sàn kho, giá kệ, bàn, ghế khu vực NDT, quạt máy,... Các dụng cụ cán bộ thư 

viện cần dùng cho công tác này có máy hút bụi, khăn lau, chổi,… 

+ Theo tháng, cán bộ thư viện tiến hành vệ sinh khu vực kho đóng ở các vị 

trí sàn kho, trần kho, giá kệ, quạt máy, quạt thông gió, cửa sổ và cửa chính của kho, 

hệ thống đèn, điện… 

+ Theo quý và hàng năm, các thư viện cần vệ sinh toàn bộ tòa nhà thư 

viện. Đối với khuôn viên bên ngoài tòa nhà thư viện nên tiến hành phun thuốc 

trừ sâu cho cây xanh, các kẻ nứt ở chân tường, cửa sổ,…; Khơi thông cống 

rãnh, xử lý rác thải tránh ùn ứ, làm sạch mái nhà thư viện, máy điều hòa, các 

đường ống dẫn nước của máy điều hòa nên đặt bên ngoài tòa nhà thư viện, 

kiểm tra rò rỉ của các đường ống này… Đối với khu vực bên trong tòa nhà thư 

viện, thư viện cần tiến hành vệ sinh khu vực hành lang, cầu thang, khu vực văn 

phòng, thang máy, vệ sinh từng tài liệu,… 

3.2.3. Phòng chống ẩm và các loài vật gây hại 

ĐBSCL là vùng đất phải ”sống chung với lũ” do vậy các thư viện tỉnh 

ĐBSCL thường xuyên đối mặt với tình trạng độ ẩm cao trong kho tài liệu cũng 
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như sự tấn công của các loài vật gây hại. Do vậy, các thư viện các tỉnh ĐBSCL 

cần thường xuyên làm công tác phòng chống ẩm nhằm giảm thiểu tối đa của các 

hại này. Công tác phòng chống ẩm và các loài vật gây hại cần được xây dựng kế 

hoạch thực hiện cụ thể hàng năm. Lịch chống ẩm và kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm 

trong kho hàng tháng, hàng quý và hàng năm nên được xây dựng chi tiết, cụ thể. 

Trong điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế ở các thư viện tỉnh 

ĐBSCL hiện nay, nên việc đảm bảo ở điều kiện nhiệt độ, độ ẩm cũng như chất 

lượng không khí là rất khó khăn. Chính vì thế, trách nhiệm của cán bộ thư viện là 

phải thường xuyên đảm bảo môi trường ổn định trong kho tài liệu, không để kho 

tài liệu quá nóng, quá lạnh hoặc quá ẩm. Nhiệt độ và độ ẩm trong kho tài liệu 

không được thay đổi đột ngột. Hệ thống cửa sổ, cửa chính luôn đảm bảo không 

làm tăng nhiệt độ, độ ẩm trong kho tài liệu. Do vậy, các thư viện tỉnh ĐBSCL có 

thể áp dụng phương pháp ít tốn kém và dễ dàng áp dụng, là đưa không khí bên 

ngoài vào kho lưu trữ tại thời điểm không khí chứa ít các tác nhân gây ô nhiễm 

đến tài liệu. Đây là phương pháp thông gió tự nhiên. Về mặt nguyên tắc, đó là dựa 

vào sự chênh lệch áp suất trong và ngoài kho để thông gió. Phương pháp này có 

tác dụng hạ độ ẩm, làm giảm nhiệt độ kho, đẩy không khí có hại ra ngoài như CO2 

do con người và tài liệu mục nát gây ra. Để đạt được điều này cần phải đo số 

lượng các tác nhân gây ô nhiễm chứa trong không khí bao quanh kho tài liệu, làm 

giảm đáng kể các tác nhân gây hại đến tài liệu. Đây chỉ là biện pháp tạm thời bởi 

vì như ở phần trước chúng ta đã nói trong không khí có rất nhiều tạp chất gây hại 

đến tài liệu mặc dù chúng ta đã đo số lượng các tác nhân gây ô nhiễm nhưng chỉ 

mang tính khách quan. Nếu tính toán không khoa học, chính xác thì phương pháp 

này lại có tác dụng ngược lại. Cho nên, phương pháp này cũng đòi hỏi thư viện 

nên trang bị thiết bị kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm để lựa chọn thời điểm thích hợp tiến 

hành phương pháp đối lưu không khí tự nhiên này. Tuy nhiên, đây là biện pháp 

hữu hiệu nhất mà các thư viện có thể thực hiện được mà không cần sử dụng máy 

điều hòa nhiệt độ trong tình hình hiện nay của các thư viện tỉnh ĐBSCL. 
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Đối với phòng chống loài vật gây hại, các thư viện tỉnh ĐBSCL cần có 

lịch đặt bẫy tiêu diệt chuột, lịch phun thuốc phòng ngừa mối hoặc tiêu diệt mối 

(nếu có),... định kỳ. Các hóa chất được sử dụng để phòng ngừa và tiêu diệt loài 

vật gây hại, nấm mốc cũng cần được cán bộ thư viện ghi chép để theo dõi và 

đảm bảo việc sử dụng hóa chất không gây ảnh hưởng đến bản thân tài liệu cũng 

như con người khi tiếp xúc với tài liệu. Cuối năm, quá trình phòng chống ẩm và 

loài vật gây hại cần được báo cáo và đánh giá kết quả, làm cơ sở cho việc xây 

dựng kế hoạch phòng ngừa tiếp theo của thư viện đạt hiệu quả hơn.  

3.2.4. Lập phương án phòng chống an ninh và tai họa trong thư viện  

* Đối với vấn đề an ninh 

Các thư viện cần tiến hành lập phương án trong đó yêu cầu đảm bảo trách 

nhiệm đối với nguồn tài liệu của thư viện, đối với cán bộ thư viện và NDT.  

Nội dung phương án cần thể hiện các vấn đề như an toàn cho nguồn tài 

liệu thư viện gồm trụ sở thư viện, phạm vi tài liệu trong tòa nhà thư viện; An 

toàn trong phòng đọc; An toàn trong quá trình cho mượn hoặc di chuyển tài liệu 

trong và ngoài thư viện; An toàn trong trưng bày, triển lãm giới thiệu tài liệu 

trong thư viện nhất là các tài liệu quý hiếm, có giá trị cao; An toàn cho hệ thống 

máy tính, máy chủ lưu trữ tài liệu số,...; An toàn cho hệ thống mạng internet,... 

Các lối đi trong thư viện cần đảm bảo có chỉ dẫn khu vực dành cho NDT 

và khu vực chỉ dành cho cán bộ thư viện. Đặc biệt bố trí 1 lối ra vào duy nhất 

dành cho NDT nhằm đảm bảo an ninh. 

Hệ thống cửa an ninh trong thư viện đảm bảo an toàn, chắc chắn và có thể 

lắp đặt các thiết bị camera quan sát hoặc hệ thống cổng từ hoặc cổng an ninh 

nhận dạng bằng sóng vô tuyến. Nhân viên bảo vệ cần được phân công nhiệm vụ 

và định trách nhiệm cụ thể.  

* Đối với hỏa hoạn 

Hỏa hoạn là một hiểm họa tiềm ẩn trong bất kỳ thư viện nào, thiệt hại của 

hỏa hoạn gây ra rất lớn và đối với tài liệu thì khả năng phục hồi tài liệu bị cháy 
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là vô cùng khó khăn. Do vậy, phương án phòng chống hỏa hoạn cần được thiết 

lập và tuân thủ thực hiện.  

Các thư viện tỉnh ĐBSCL cần có danh mục các dụng cụ chữa cháy như 

bình chữa cháy dạng bột (bình CO2), bao cát, xô, chậu,... Các dụng cụ này được 

đặt ở vị trí các cán bộ thư viện có thể tìm thấy dễ dàng để kịp thời ứng phó với 

sự cố. Số lượng các bình chữa cháy được bố trí trong thư viện cần được nêu rõ 

và đảm bảo đáp ứng việc ứng cứu khi có hỏa hoạn xảy ra. 

Sơ đồ vị trí đặt bình chữa cháy, cầu dao điện, cửa thoát hiểm,... cũng được 

gửi đến các nhân viên thư viện biết đồng thời sơ đồ này cũng được dán ở vị trí 

nhiều người có thể nhìn thấy được. 

* Ứng phó với lũ lụt  

Thảm họa do lũ lụt gây ra dù với quy mô lớn hay nhỏ, do tự nhiên hay do 

con người gây ra đều gây nguy hiểm cho cán bộ thư viện và an toàn của vốn tài 

liệu trong thư viện. Trên thực tế các thảm họa thường diễn ra bất ngờ và không 

báo trước dẫn đến những thiệt hại to lớn đối với các cơ quan thư viện và vốn tài 

liệu của thư viện đó. Do vậy, một chương trình sẵn sàng đối phó với trường hợp 

khẩn cấp có hệ thống và toàn diện giúp giảm thiểu các thiệt hại ở mức thấp nhất. 

Những chương trình này có chức năng nhận biết và ngăn ngừa rủi ro, từ đó phản 

ứng một cách tích cực với các trường hợp khẩn cấp.  

Ở khu vực ĐBSCL, hàng năm lũ lụt diễn ra theo chu kỳ cho nên việc lập 

phương án phòng chống lũ lụt và những ảnh hưởng của chúng đến tài liệu vào 

thời điểm xuất hiện lũ lụt là vô cùng cần thiết.  

Trước khi xây dựng phương án phòng chống lũ lụt, các thư viện tỉnh ĐBSCL 

cần có kế hoạch chuẩn bị nhằm làm cơ sở lập phương án đối phó với lũ lụt.  

Nội dung của kế hoạch chuẩn bị đối phó với lũ lụt gồm nhận định các rủi 

ro, làm giảm nguy cơ, sự hợp tác giữ thư viện với các cơ quan khác như công an, 

cơ quan cung ứng thiết bị sửa chữa tài liệu sau bão lũ…; Xác định các nguồn tài 

liệu được ưu tiên cứu chữa sau tai họa; Lập phương án phòng chống tai họa bằng 

văn bản theo mẫu [91, tr.198]; Duy trì phương án. 
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Yêu cầu khi xây dựng kế hoạch chuẩn bị phương án đối phó với lũ lụt đòi 

hỏi Phương án phòng chống lũ lụt phải được thể hiện bằng văn bản, là kết quả của 

nhiều hoạt động khảo sát đa dạng. Phương án hoàn chỉnh sẽ đạt hiệu quả tối đa, nếu 

phương án phân công cho cá nhân chịu trách nhiệm hoạch định kế hoạch để đối phó 

với thảm họa của thư viện. Giám đốc của thư viện có thể đóng vai trò quan trọng 

trong việc hoạch định kế hoạch này hoặc giao phó trách nhiệm này cho cá nhân 

khác, nhưng cần lưu ý muốn quá trình này mang lại hiệu quả thì nó phải nhận được 

sự hỗ trợ từ cấp lãnh đạo cao nhất của thư viện. Người hoạch định kế hoạch phải lập 

được một thời gian biểu cho dự án này và xác định phạm vi, mục tiêu của kế hoạch, 

chủ yếu dựa trên cơ sở những nguy cơ mà thư viện phải đối mặt. 

Các phương án phòng chống an ninh và tai họa cần đảm bảo tập huấn 

thường xuyên cho CBTV; luôn cập nhật mới và phổ biến rộng rãi đến toàn bộ 

các nhân viên trong thư viện để nghiêm túc thực hiện. 

3.2.5. Tăng cường giáo dục ý thức bảo quản tài liệu cho cán bộ thư viện 

và người dùng tin 

3.2.5.1. Giáo dục ý thức bảo quản tài liệu cho cán bộ thư viện 

Cán bộ thư viện là người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với tài liệu, lại là 

người được xã hội giao cho trách nhiệm bảo quản tài liệu của thư viện; do vậy 

đòi hỏi CBTV phải có ý thức bảo quản tài liệu thật tốt, góp phần giúp thư viện 

hoàn thành tốt vai trò gìn giữ tài sản của quốc gia và là tấm gương bảo quản tài 

liệu đối với NDT. Có thể nói, để công tác bảo quản tài liệu ở các thư viện tỉnh 

ĐBSCL đạt hiệu quả cao đòi hỏi các thư viện nên có biện pháp nâng cao nhận 

thức về bảo quản cho các CBTV, nhân viên trong thư viện mình. Đặc biệt, các 

thư viện nên có quy hoạch đào tạo nâng cao trình độ CBTV có chuyên môn về 

bảo quản tài liệu. 

- Việc nâng cao nhận thức về bảo quản tài liệu đối với tất cả cán bộ thư 

viện trong thư viện cần được tiến hành thường xuyên, tác giả đề xuất một số biện 

pháp như sau: 
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+ Vận động toàn bộ CBTV thực hiện bảo quản tài liệu trong tất cả các 

khâu nghiệp vụ như xử lý tài liệu, phục vụ tài liệu,... đảm bảo tất cả CBTV đến 

nhân viên bộ phận hành chính, bảo vệ,… hiểu và có trách nhiệm cao trong bảo 

vệ tài liệu của thư viện.  

+ In và phổ biến tài liệu về công tác bảo quản tài liệu cho toàn thể cán bộ, 

nhân viên thư viện. Ngoài ra, quy trình mượn trả tài liệu ở thư viện được quy 

định cụ thể và in thành văn bản, gửi đến tất cả CBTV, nhân viên thư viện.  

+ Tổ chức các lớp tập huấn định kỳ về công tác bảo quản trong tất cả cán 

bộ và nhân viên thư viện tham dự.  

+ Phát động phong trào toàn thể cán bộ, nhân viên thư viện thực hiện tuần 

bảo quản, tháng bảo quản,… Khen thưởng cán bộ, nhân viên thư viện có thành 

tích trong việc bảo quản tài liệu.  

+ Phát động những cuộc thi tìm hiểu về kiến thức bảo quản tài liệu trong 

toàn thể cán bộ, nhân viên thư viện. Hoặc tổ chức các buổi hội thảo về bảo quản 

tài liệu với sự tham dự của tất cả các bộ thư viện. 

Thực hiện tốt các hoạt động này sẽ có một ý nghĩa quyết định đối với công 

tác bảo tồn di sản văn hóa của địa phương nói riêng và của dân tộc nói chung. 

3.5.2.2. Giáo dục ý thức bảo quản tài liệu cho người dùng tin 

Giáo dục NDT về việc sử dụng tài liệu đúng cách là một công tác quan 

trọng trong thư viện. Công tác giáo dục NDT về bảo quản không dễ dàng đơn 

giản nhưng vì lợi ích to lớn của công việc này nên cán bộ thư viện cần phải cố 

gắng. Các hoạt động giáo dục NDT phải được thực hiện một cách hấp dẫn, tránh 

nhắm vào việc tìm lỗi sai của NDT. Cán bộ thư viện cũng nên tìm hiểu tâm lý 

của NDT để có phương pháp giáo dục ý thức bảo quản tài liệu có hiệu quả. Cán 

bộ thư viện phải cởi mở, thân thiện, biết cách tiếp cận với NDT để trao đổi, giáo 

dục ý thức bảo quản trong việc sử dụng tài liệu.  

Giáo dục ý thức bảo quản tài liệu cho NDT là công việc phải được thực 

hiện liên tục bởi vì NDT trong thư viện luôn luôn thay đổi. Tác giả giới thiệu 

một số hình thức giáo dục ý thức bảo quản đối với NDT như: 
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+ Trước khi được cấp thẻ sử dụng thư viện, NDT cần tham gia lớp hướng 

dẫn sử dụng thư viện trong đó có việc giáo dục NDT ý thức bảo quản tài liệu; 

Thông báo những quy định và những mức phạt nhất định của thư viện khi NDT vi 

phạm quy định sử dụng tài liệu như cắt sách, báo, tráo đổi tài liệu,… 

+ Phân phối cho NDT dây hoặc dụng cụ đánh dấu tài liệu để hạn chế khả 

năng hư hại tài liệu về sau, đồng thời tạo cho NDT có thói quen tốt khi sử dụng tài 

liệu. Thư viện nên trang bị một số giá đỡ cho tài liệu dày hoặc quá khổ như từ 

điển, bách khoa toàn thư,.. khi đọc tài liệu để giảm khả năng làm hỏng gáy tài liệu. 

+ Phát các sách mỏng, tờ rơi có nội dung về bảo quản tài liệu. In hình 

những trường hợp không nên làm và nên làm với nhiều hình ảnh đẹp, vui nhộn 

gây sự chú ý cho NDT. 

+ In sẵn các thông điệp, các khuyến nghị, nội quy, quy chế để gắn vào tài 

liệu. Các thông điệp này nên dán ở mặt trong bìa tài liệu hoặc những vị trí mà 

NDT dễ dàng nhìn thấy. Ngoài ra, ta có thể dán một số quy định hoặc câu ngạn 

ngữ,… về bảo quản tài liệu.  

+ In các sơ đồ về thư viện để NDT biết được những vị trí được phép vào, 

ra thư viện và lối thoát hiểm khi có sự cố. 

+ Các chương trình nghe nhìn cũng là một bộ phận trong các hoạt động 

giáo dục ý thức bảo quản. NDT cũng cần được nghe, nhìn, xem tận mắt những 

điều cần bảo quản cho tài liệu khi sử dụng. NDT được xem những hình ảnh về 

phục chế các tài liệu hư hỏng. Đây là thông điệp giúp NDT thấy được việc bảo 

quản tốt tài liệu sẽ ít tốn kém hơn, khó khôi phục tài liệu trở về hiện trạng ban 

đầu nếu phục chế lại tài liệu. Thư viện có thể hợp tác với đài phát thanh, truyền 

hình địa phương nhằm tạo dựng ý thức bảo quản tài liệu cho toàn xã hội. (Theo 

kinh nghiệm của Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) 

+ Phát động tuần lễ bảo quản: Động viên, khuyến khích NDT phát hiện 

thường xuyên trường hợp tài liệu cần bảo quản; Vào những lúc trời mưa to thư 

viện phát túi nilon cho NDT tại phòng mượn; Phát thẻ đánh dấu tài liệu, trên thẻ 
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in những hình ảnh minh họa về sử dụng tài liệu đúng cách hoặc quảng cáo các 

dịch vụ của thư viện,… 

+ Tổ chức hội thảo, diễn đàn để NDT tham gia và thảo luận một cách cởi 

mở, tìm ra những phương pháp hữu hiệu trong việc bảo quản tài liệu. NDT trực 

tiếp nói về tầm quan trọng của việc bảo quản tài liệu sẽ tạo cho họ một nhận thức 

sâu sắc hơn, tích cực hơn, có hiệu quả hơn.  

+ Tổ chức các buổi tham quan của NDT ở phòng nghiệp vụ để tìm 

hiểu quá trình sửa chữa tài liệu của thư viện. 

+ Trang tin điện tử của thư viện nên có chuyên mục bảo quản tài liệu 

trong thư viện. Nội dung đề cập đến các phương pháp sử dụng tài liệu đúng cách 

trong quá trình tiếp xúc với tài liệu, sưu tầm những kinh nghiệm quản lý của các 

thư viện trong khu vực ĐBSCL, trong nước và ngoài nước, hướng dẫn NDT 

cách bảo quản tủ sách tại gia đình hoặc những cung cấp các địa chỉ kết nối đến 

các trang tin điện tử hướng dẫn xử lý tài liệu bị mối, ướt, nấm mốc,… (Theo 

kinh nghiệm của Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Thư 

viện Quốc gia Việt Nam). 

+ Với các em thiếu nhi, các buổi tuyên truyền, giới thiệu tài liệu mới các 

thư viện thường có chương trình giao lưu đố vui có thưởng. Do vậy, các thư viên 

nên có những câu hỏi liên quan đến bảo quản tài liệu trong hoạt động này với các 

nọi dung như cách lấy tài liệu đúng cách từ giá kệ, tư thế đọc tài liệu đúng cách, 

trả tài liệu lại vị trí cũ sau khi đọc xong, ứng xử với tài liệu đúng cách, sự cần 

thiết bảo quản tài liệu, thói quen bảo quản tài liệu tại nhà,… 

+ Tại phòng đọc, Thư viện nên bố trí các bảng hướng dẫn, đặt các tờ rơi 

có nội dung về cách thức lấy tài liệu khỏi giá kệ và đặt tài liệu về vị trí cũ đúng 

cách, xử lý những tình huống khi vô tình làm hư hỏng tài liệu trong khi sử dụng, 

cách thức mở các tài liệu quá khổ,... 

Khi thực hiện được việc giáo dục ý thức bảo quản tài liệu cho NDT là thư 

viện đã tìm được những trợ thủ đắc lực cho công tác bảo quản tài liệu trong thư 
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viện. Đây là công việc rất khó, đòi hỏi cán bộ thư viện phải kiên trì trong quá 

trình thực hiện. Ngoài ra, đối tượng phục vụ của thư viện đặc biệt là thư viện 

công cộng rất đa dạng; do vậy thư viện cần phải phân loại từng nhóm đối tượng 

để thực hiện giáo dục ý thức bảo quản. 

3.3. Nhóm giải pháp cho bảo quản phục chế 

3.3.1. Kỹ thuật sửa chữa tài liệu 

Trước mắt, trong điều kiện hiện nay, các thư viện tỉnh ĐBSCL nên thực 

hiện kỹ thuật sửa chữa tài liệu theo truyền thống trong những tình huống phổ 

biến của thư viện như khử trùng tài liệu, xử lý tài liệu bị ẩm với số lượng lớn, xử 

lý tài liệu bị nhiễm axit số lượng ít. 

- Đảm bảo sửa chữa tài liệu theo đúng quy trình, theo tác giả, để việc sửa 

chữa tài liệu đảm bảo không ảnh hưởng đến tài liệu, các thư viện tỉnh ĐBSCL 

cần thực hiện quy trình sửa chữa theo các bước như Hướng dẫn của Thư viện 

Quốc gia như sau: 

+Bước 1: Thủ tục bàn giao 

 Làm phiếu báo cáo tình trạng tài liệu 

 Đánh số trang (nếu cần thiết) 

 Chụp ảnh trước xử lý 

 Kiểm tra thử phản ứng 

 Quyết định phương án xử lý 

+ Bước 2: Vệ sinh tài liệu 

 Bóc tách các xử lý tu bổ cũ hoặc tài liệu dính bết 

 Vệ sinh tài liệu 

 Tẩy ố bẩn/nấm mốc 

+ Bước 3: Khử axít/khử trùng tài liệu 

+ Bước 4: Bồi vá tài liệu: lựa chọn một hay nhiều phương pháp thích hợp 

và cần thiết 

 Bồi nền tài liệu (leafcasting) 



144 
 

 Tôn nền tài liệu 

 Vá dán thủ công  

+ Bước 5: Ép nóng/nguội làm phẳng 

+ Bước 6: Đóng tập bìa cứng/mềm 

+ Bước 7: Làm hộp bảo vệ (nếu cần thiết)   

Các bước sửa chữa này các CBTV có thể đưa ra trong từng trường hợp 

sửa chữa tài liệu thích hợp. 

- Khử trùng tài liệu là công việc các thư viện ĐBSCL cần thực hiện thường 

xuyên. Đây là biện pháp tiết kiệm và đảm bảo ngăn chặn tình trạng lây lan của tài 

liệu nhiễm khuẩn sang các tài liệu khác trong kho tài liệu. Tài liệu trước khi được 

trở lại kho lưu trữ phải qua quá trình khử trùng bằng cách: đặt tài liệu trong điều 

kiện không khí có phun formaldehyd với tỷ lệ 1g formaldehyd/1kg sách với nhiệt 

độ 30-450C trong thời gian 12 giờ có hút chân không. Kết quả là tài liệu được diệt 

khuẩn mà không ảnh hưởng đến độ bền của tài liệu. Ngoài ra, các thư viện ĐBSCL 

nên thực hiện khử trùng truyền thống bằng cách dùng cồn 90 độ hoặc pha 

foocmalin 3-5%, thymol, tẩm vào bông gòn và lau tài liệu hoặc những vết bẩn, sau 

đó dùng bông khô lau nhẹ lần nữa và để khô tài liệu. 

- Vá dán tài liệu theo các bước sau: 

+ Đặt tài liệu cần vá lên giấy chống dính  

+  Đặt mẫu giấy đã chọn để vá lên vết rách của tài liệu  

+ Dùng bút nước vẽ theo viền rách của tài liệu (mẫu giấy phải chườm lên 

vết rách từ 1-2mm) 

+ Xé mẫu giấy vá theo viền nước để tạo xơ  

+ Quét hồ lên mép rách của tài liệu  

+ Dùng panh gắp mẫu giấy vá dán khít lên mép rách  

+ Đặt giấy chống dính lên trên vùng vừa vá. Dùng chổi làm phẳng. 
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+ Chất liệu vá, dán tài liệu: các thư viện nên sử dụng giấy dó hoặc giấy Nhật 

Bản có màu trắng trong suốt, cơ sơ sợi để làm giấy vá, dán những vết rách, thủng 

của tài liệu.   

- Xử lý tài liệu bị ẩm số lượng lớn theo các bước sau: 

+ Chọn phương pháp hông khô tài liệu ở khu vực có bóng mát, tránh ánh 

nắng chiếu trực tiếp lên tài liệu đối với tài liệu ẩm số lượng lớn. Hoặc hông khô tài 

liệu trong phòng thoáng, bật quạt nhẹ tạo luồng không khí làm khô tài liệu theo 

cách thức sau: 

+ Để tài liệu đứng thẳng, các trang mở xòe như hình cánh quạt. 

+ Bật quạt máy với tốc độ nhẹ tạo sự lưu thông không khí trong từng 

trang tài liệu. 

+ Giảm nhiệt độ trong phòng ở mức thấp để ngăn chặn nấm mốc và sử 

dụng máy điều hòa độ không khí để giảm nhiệt độ, độ ẩm (nếu có). 

+Dấu hiệu tài liệu khô là khi chạm vào cảm thấy tài liệu ấm lại. Lúc này, 

cán bộ thư viện cần đặt tài liệu nằm xuống để giảm đến mức tối thiểu độ cong 

của tài liệu.  

+ Tiếp tục theo dõi tài liệu trong thời gian từ 3-7 ngày phòng ngừa nấm 

mốc xuất hiện. Trong trường hợp tài liệu bình thường thì đưa tài liệu trở về kho 

lưu trữ đồng thời tiếp tục theo dõi từ 3-7 ngày nữa. 

- Xử lý tài liệu bị nấm mốc bằng hóa chất 

Tài liệu bị nhiễm nấm mốc rất dễ gây ra tình trạng dơ bẩn, hoen ố, mờ chữ, 

do vậy cần phải xử lý nhanh chóng, hạn chế khả năng lây lan sang các tài liệu 

khác, đồng thời ảnh hưởng đến sức khoẻ của cán bộ thư viện. Để xử lý cán bộ thư 

viện cần thực hiện một số thao tác sau để xử lý các tài liệu bị nhiễm nấm mốc: 

+ Đảm bảo các thiết bị phòng hộ như đeo mặt nạ hay khẩu trang, mang 

găng tay bằng cao su hay chất dẻo.  

+ Di chuyển tài liệu nhiễm nấm mốc đến chỗ thoáng hơn, cách ly khỏi 

khu vực kho lưu trữ. 
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+ Mở quạt máy, lưu ý tránh mở quá mạnh làm các bào tử nấm mốc phát 

tán khắp nơi, rất dễ làm tăng khả năng lây lan sang các tài liệu khác. 

+ Lau nhẹ bên ngoài tài liệu với một ít cồn Ethyl. Nếu tài liệu bị nhiễm 

mốc bên trong hoặc các nấm mốc ướt có thể sử dụng hoá chất, tránh sử dụng các 

hoá chất làm mờ chữ như Foocmalin 3-5%, Orta-pheenin-phenol pha 4% và 

etylen; Prakhlometakledol natri 1-1,5% hòa vào nước. [47,tr.56] 

+ Dùng máy hút bụi có bộ lọc HEPA để xử lý bảo tử nấm mốc chết. Thiết 

bị hiện có ở Việt Nam. Đây là thiết bị nhỏ chuyên dụng, dùng để loại bỏ các nấm 

mốc bị khô có màng lọc bảo vệ tài liệu. 

+ Nhẹ nhàng phủi mốc khô bằng khăn lau bụi (sử dụng loại khăn có khả 

năng hút bụi, tránh tình trạng bay phát tán khắp nơi, vương vãi từ nơi này sang 

nơi khác vì các bào tử nấm mốc khô này khi gặp điều kiện thuận lợi cũng có khả 

năng phát triển trở lại). Ngoài ra, cán bộ thư viện có thể sử dụng loại khăn, vải 

chuyên biệt (có từ tính) có khả năng hút bụi. Cán bộ thư viện không nên dùng 

khăn phủi bào tử chết trên tài liệu bởi vì rất dễ bay vào mắt mà nên mở tấm vải 

ra và phủ lấy tài liệu, vải sẽ hút các nấm mốc chết.  

3.3.2. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo quản phục chế tài liệu 

Ngày nay, với tốc độ phát triển ngày càng nhanh chóng của khoa học kỹ 

thuật, công nghệ hiện đại hiện diện trong tất cả các hoạt động xã hội thúc đẩy xã 

hội ngày một phát triển và tiện lợi, hoạt động bảo quản tài liệu cũng không nằm 

ngoài xu hướng này.  

Biện pháp chuyển dạng nội dung tài liệu giúp các thư viện tỉnh ĐBSCL 

có thể tiếp tục bảo vệ nguồn lực thông tin của thư viện được lâu dài cho thế hệ 

tương lai mà vẫn đảm bảo phục vụ NDT nhiều hơn, nhanh chóng hơn. Trong 

trường hợp tài liệu hư hỏng quá nặng không thể phục chế tài liệu trở về gần 

như nguyên bản thì chúng ta nên chuyển đổi dạng chứa. Nhưng do số lượng tài 

liệu trong thư viện đến hàng triệu bản nên không thể tiến hành bảo quản tài liệu 
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cùng lúc cho tất cả nguồn lực thông tin này. Do vậy chuyển dạng nội dung tài 

liệu ở các thư viện tỉnh ĐBSCL là rất cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển 

hiện nay.  

- Một số yêu cầu khi lựa chọn tài liệu chuyển dạng, các thư viện tỉnh 

ĐBSCL nênưu tiên chuyển dạng tài liệu căn cứ trên đánh giá giá trị tài liệu như 

giá trị thông tin của tài liệu, giá trị kinh tế của tài liệu (độc bản, giá thành 

cao,…), giá trị lịch sử (sách lá buông của người Khmer, tài liệu có chữ viết cổ 

của người Khmer, Chăm,…),… 

- Các vật mang tin thay thế, hiện nay có rất nhiều loại hình vật mang tin 

khác nhau dùng thay thế cho tài liệu dạng giấy như các đĩa quang, CD, 

microfilm, ảnh chụp, photocopy, băng từ, đĩa từ…. Tuy nhiên, tùy điều kiện, các 

thư viện tỉnh ĐBSCL có thể lựa chọn cho phù hợp. 

- Khảo sát yêu cầu vật mang tin thay thế đối với người sử dụng tài liệu 

như đối với người sử dụng thường quan tâm đến 2 điều về các dạng tài liệu là tài 

liệu đã sẵn sàng phục vụ hay chưa? Dạng tài liệu này mang tính thay thế nên 

NDT phải được sử dụng dễ dàng, không nên phức tạp. Ngoài ra, tài liệu có định 

vị được thông tin nhanh hay không? Thời đại chúng ta là thời đại của thông tin 

nhanh chóng do đó thay thế tài liệu gốc phải là dạng tài liệu hiện đại thể hiện sự 

nhanh nhạy trong việc tìm kiếm thông tin; Đối với CBTV  thường quan tâm đến 

tuổi thọ các dạng mới khác và chi phí cho các chuyển đổi cao hay thấp? Dạng tài 

liệu thay thế này phải đảm bảo tuổi thọ lâu dài để những thông tin trong nó 

không mất đi mà phải tồn tại đến các thế hệ sau. Đó cũng chính là công việc các 

chuyên gia, các cán bộ thư viện phải quan tâm. Tuy nhiên, để chọn dạng tài liệu 

thay thế cần quan tâm đến kinh phí. Chương trình chuyển dạng nội dung tài liệu 

được tiến hành là rất khó khăn, kinh phí hạn chế do vậy phải lựa chọn một tài 

liệu thay thế vừa tiện lợi vừa phù hợp với nguồn kinh phí thư viện có. Thư viện 

phải có rất nhiều chi phí cho các dạng tài liệu như chi phí cho bộ chứa, chi phí 

bảo trì, chi phí nâng cấp thiết bị,… 
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- Một số biện pháp chuyển dạng tài liệu tác giả đề xuất với các thư viện 

tỉnh ĐBSCL trong điều kiện còn nhiều khó khăn hiện nay như sau:  

+ Thứ nhất, các thư viện tỉnh ĐBSCL tiếp tục duy trì biện pháp sao chụp 

tài liệu. Đây là hình thức sao chép nhanh chóng và không đắt tiền, không cần 

nhiều thiết bị hiện đại, chỉ cần máy photocopy loại tốt. So với các loại dạng chứa 

như CD, đĩa quang… đòi hỏi nhiều thiết bị như máy scan, máy vi tính có bộ nhớ 

cao, đầu đọc đĩa tốt,… Việc sao chụp tài liệu cần đảm bảo đúng cách nhằm giảm 

thiểu ảnh hưởng của ánh sáng của máy và hư hỏng kết cấu của tài liệu. Đây là 

hình thức phổ biến của các thư viện, một giải pháp ít tốn kém nhưng vẫn đảm 

bảo thoả mãn nhu cầu NDT. Tuy nhiên, các thư viện cần lưu ý đảm bảo quyền sở 

hữu trí tuệ trong việc sao chụp tài liệu trong thư viện cũng như biện pháp này 

ảnh hưởng đến bản gốc của tài liệu do đó nên hướng đến biện pháp ít ảnh hưởng 

đến tài liệu nhiều là biện pháp số hóa tài liệu. 

+ Thứ hai, biện pháp số hóa tài liệu trong bảo quản lâu dài giá trị tài liệu cần 

được các thư viện tỉnh ĐBSCL xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa. Các thư viện nên tiến 

hành nâng cấp các thiết bị số hóa nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tài liệu và gia tăng 

số lượng tài liệu số hóa trong thời gian ngắn như thiết bị máy tính, máy chủ có dung 

lượng lớn, máy scan có tốc độ nhanh,… Hiện nay, thiết bị số hóa tài liệu có công 

nghệ KIRTAS APT 1200. Đây là công nghệ có thiết bị Bookscan APT 1200 giúp 

thư viện số hóa nguồn tài liệu với số lượng lớn, rút ngắn thời gian sao chụp tài liệu 

do có khả năng nhận dạng quang học OCR. Đặc biệt thiết bị này có phần mềm biên 

tập BookScan Editor cho phép tự động biên tập, tạo siêu dữ liệu theo yêu cầu. 

BookScan APT 1200 không làm hư hỏng tài liệu gốc do không phải tháo gáy tài 

liệu đối với tài liệu có độ dày trang khi thực hiện scan. Theo tác giả, đây là giải 

pháp hữu hiệu nhất, là công cụ đắc lực nhất giúp các thư viện tỉnh ĐBSCL ngày 

một đổi mới hoạt động, bắt kịp với xu thế phát triển của thời đại, thực hiện tốt 

nhiệm vụ phổ biến thông tin nhanh chóng đến NDT nhằm nâng cao dân trí và hơn 

thế nữa là giữ gìn lâu dài nguồn di sản văn hóa của địa phương. 
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3.4. Nhóm giải pháp tăng cƣờng các điều kiện cho công tác bảo quản 

tài liệu và đảm bảo độ bền của tài liệu 

3.4.1. Tăng cường các điều kiện cho công tác bảo quản tài liệu  

3.4.1.1. Cơ sở vật chất 

Trong điều kiện hạn hẹp kinh phí dành cho bảo quản, các thư viện tỉnh 

ĐBSCL chưa thể trang bị tất cả các thiết bị trong Danh mục thiết bị bảo quản 

trong thư viện do Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành), thì các thư viện nên trang bị các thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm 

trong kho tài liệu. Trong trường hợp điều kiện khí hậu trong kho có những dấu 

hiệu nhiệt độ, độ ẩm tăng cao và bụi bẩn đòi hỏi cần mở cửa sổ, cửa chính kho 

tài liệu tạo độ thông thoáng, đối lưu không khí khi thời tiết bên ngoài ôn hòa, gió 

nhẹ, ít bụi bẩn nhất. 

Ngoài ra, theo tác giả các thư viện tỉnh ĐBSCL cần tăng cường hoàn 

chỉnh các thiết bị hỗ trợ khác giúp cho công tác bảo quản hiệu quả hơn như: 

- Hệ thống quạt máy và quạt thông gió là giải pháp tiết kiệm kinh phí cho các 

thư việnmà vẫn đảm bảo lưu thông không khí trong kho, rất thích hợp trong bối 

cảnh kinh phí còn hạn chế của các thư viện tỉnh ĐBSCL hiện nay. 

- Hệ thống đèn chiếu sáng đảm bảo đặt trong hộp nhựa trong và lắp đặt 

hợp lý, tránh để ánh đèn chiếu thẳng vào tài liệu nhất là những tài liệu ở ngăn 

trên cùng.  

- Hệ thống dây điện trong thư viện và kho tài liệu được bảo vệ trong hộp 

nhựa. Các cầu dao điện trong thư viện phải có nắp đậy bằng nhựa và có thiết bị 

ngắt điện tự động khi quá tải. Các đường dây điện được lắp trên tường tránh đi 

ngang qua các giá kệ. 

- Hệ thống giá kệ trong thư viện đặc biệt là trong kho nên đảm bảo chất 

liệu bằng kim loại như sắt hoặc thép. Ngay từ bây giờ, các giá kệ bằng gỗ hiện 

có trong các thư viện tỉnh ĐBSCL nên được sơn bảo vệ phòng chống mối. 
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- Hệ thống phòng cháy chữa cháy, các thư viện tỉnh ĐBSCL nên lắp thêm 

thiết bị như báo cháy tự động, chữa cháy tự động (lắp đặt khu vực ngoài hành 

lang của thư viện, tránh lắp bên trong kho lưu trữ tài liệu), bố trí các bình chữa 

cháy (CO2) gần các kho tài liệu,... Hầu hết các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa lắp hệ 

thống chữa cháy tự động và một số thư viện chưa lắp hệ thống báo cháy tự động 

do vậy, trong thời gian tới các thư viện nên quan tâm đầu tư thiết bị này giúp 

giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố xảy ra. 

- Vận chuyển tài liệu trong và ngoài thư viện cũng cần được các thư viện 

tỉnh ĐBSCL quan tâm. Các thư viện nên trang bị ít nhất từ 1 xe đẩy tài liệu 

trong thư viện nếu diện tích thư viện nhỏ.Nếu thư viện có diện tích lớn và nhiều 

tầng thì nên trang bị từ 2 đến 3 xe. Cán bộ thư viện có thể dễ dàng di chuyển tài 

liệu nhanh chóng, số lượng nhiều, đảm bảo tài liệu không bị rơi trong quá trình 

mang, vác,... thể hiện tính chuyên nghiệp khi tác nghiệp. Trong quá trình luân 

chuyển tài liệu đến các thư viện huyện, xã hoặc phục vụ lưu động, các thư viện 

tỉnh ĐBSCL nên đóng gói tài liệu trong các thùng nhựa, được lót mút chắc 

chắn đảm bảo tránh mưa và ngã đổ như đomino khi di chuyển gây hư bìa, hỏng 

gáy, ẩm ướt tài liệu... 

- Các dụng cụ làm công tác vệ sinh ngoài khăn, mút, chổi, cọ, máy hút bụi cỡ 

lớn,… các thư viện tỉnh ĐBSCL nên trang bị thêm máy hút bụi cầm tay giúp việc 

vệ sinh giá kệ, bề ngoài của tài liệu được nhanh chóng tiết kiệm thời gian và công 

sức của CBTV. Giá thành của thiết bị này không cao rất phù hợp với điều kiện tài 

chính của các thư viện tỉnh ĐBSCL hiện nay. 

- Các nguyên liệu sửa chữa tài liệu như hồ keo, giấy bìa, giấy,… dùng cho 

đóng gáy, bìa, vá tài liệu,… cần lưu ý mua những sản phẩm đã được đánh giá về 

chất lượng. Hồ keo có thể mua loại ATM 9000 hiện được Thư viện Khoa học 

Tổng hợp Tp.HCM sử dụng hoặc tham khảo loại hồ keo của các thư viện khác 

đã sử dụng và có đánh giá sản phẩm. 
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- Tăng cường trang bị các thiết bị chuyển dạng tài liệu thực hiện việc 

chuyển dạng nội dung thông tin từ giấy sang kỹ thuật số, từ giấy sang vi phim và 

từ số hóa sang vi phim. Các thiết bị hiện đại này không chỉ giúp thư viện bảo quản 

dài lâu nguồn tài liệu địa chí mà còn phổ biến nguồn thông tin và tài liệu địa chí 

đến NDT ở địa phương và rộng rãi công chúng được nhanh chóng, đầy đủ. 

- Ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo quản tài liệu: công nghệ RFID là 

công nghệ dựa trên sóng radio và con chíp điện tử. Hiện nay ở nước ta đã có một 

số thư viện ứng dụng công nghệ này như Thư viện Tạ Quang Bửu của Đại học 

Bách Khoa Hà Nội, Thư viện Đại học Giao thông Vận tải I, Thư viện trung tâm 

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh,… So với công nghệ thẻ từ và mã vạch 

hiện nay, công nghệ RFID có nhiều ưu việt hơn giúp thư viện quản lý tài liệu, 

kiểm soát tài liệu từ xa, có tính năng chống trộm, kiểm kê nhanh chóng,… Các 

nước trên thế giới đều nhìn nhận công nghệ RFID là một bước tiến mới trong ứng 

dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động của thư viện. Có thể nói, đây là công nghệ 

nâng cao hiệu quả công tác bảo quản trong thư viện đạt tối ưu. Các thư viện tỉnh 

ĐBSCL nên quan tâm, tìm hiểu và ứng dụng công nghệ RFID cho thư viện của 

mình trong tương lai. Đây là công cụ hữu hiệu hỗ trợ thư viện trong quản lý và 

bảo quản tài liệu hiệu quả, nhanh chóng, an toàn. Hơn thế nữa, việc ứng dụng 

công nghệ này là phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ trên thế giới 

nói chung và ở nước ta nói riêng. 

3.4.1.2. Kinh phí dành cho công tác bảo quản của thư viện 

Theo tiêu chuẩn của IFLA, kinh phí dành cho bảo quản tài liệu trong thư 

viện đòi hỏi phải thật ổn định. Sự ổn định kinh phí bảo quản đảm bảo công tác 

này được thực hiện thường xuyên, liên tục. Kinh phí dành cho bảo quản không 

chỉ sử dụng cho đóng bìa báo tạp chí, đóng bìa tài liệu,... mà cần được phân bổ 

cho các khoản chi như mua thiết bị bảo quản (máy hút bụi, quạt thông gió, thiết 

bị nhiệt ẩm kế, máy khử trùng,...) và an ninh (như thiết bị camera, ); Nâng cấp, 

cải tạo trụ sở và kho lưu trữ tài liệu phòng chống dột, nóng, ẩm... của thư viện; 
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Chương trình tuyên truyền, giáo dục NDT và CBTV ý thức bảo quản tài liệu; 

Đào tạo cán bộ thư viện tham gia các lớp tập huấn bảo quản; Tập huấn ứng 

phó với thiên tai và hỏa hoạn. Tỷ lệ kinh phí dành cho bảo quản tài liệu trong 

tổng kinh phí hoạt động của thư viện cần được phân bổ ở mức từ 10-15% 

đồng thời tỷ lệ này cần được quy định cụ thể trong các văn bản của Bộ Tài 

chính hoặc Thông tư liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Đây là cơ sở pháp lý giúp thư viện dự toán và phân bổ kinh phí hoạt động cho 

thư viện hàng năm. 

Ngoài ra, kinh phí hoạt động của thư viện còn hạn chế do vậy tìm kiếm 

nguồn kinh phí hỗ trợ từ bên ngoài là mục tiêu các thư viện cần hướng tới trong 

tương lai. Thư viện có thể tìm đến các đối tác thường xuyên của thư viện để có 

sự hỗ trợ nhất định, đồng thời những cá nhân, tổ chức, công ty địa phương,... 

thường có những chương trình tài trợ cho địa phương. Theo kinh nghiệm của 

các thư viện Anh, Mỹ, để có thể nhận được nguồn tài trợ này, các thư viện nên 

chuẩn bị một đề án bảo quản trong đó thể hiện được mục tiêu đề án bảo quản 

này mang lại lợi ích gì? Tại sao nguồn tài liệu này cần được bảo quản? Nguồn 

kinh phí bảo quản dành cho các khoản chi nào? Bên cạnh đó, các thư viện có 

thể tổ chức hội nghị hoặc triển lãm giới thiệu những kết quả nhất định về bảo 

quản tài liệu trong thư viện cũng như những khó khăn tài chính khi thực hiện 

đề án trong thời gian tới cho các tổ chức, cá nhân địa phương hiểu và sẵn sàng 

chia sẻ khó khăn cùng thư viện.  

Như vậy, nguồn kinh phí dành cho bảo quản gồm kinh phí trong thư viện 

và ngoài thư viện. Nó cần đảm bảo ổn định và được phân bổ tỷ lệ từ 10-15% trên 

tổng kinh phí hoạt động hàng năm của thư viện. Các chương trình tìm kiếm cá 

nhân, tổ chức tài trợ kinh phí cho hoạt động bảo quản tài liệu luôn là mục tiêu 

cần quan tâm và hướng tới của các thư viện tỉnh nhất là các thư viện tỉnh 

ĐBSCL hiện nay trong bối cảnh kinh phí hoạt động và bảo quản của thư viện 

còn quá ít. 
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Qua quá trình nghiên cứu khảo sát thực tế tại các thư viện tỉnh ĐBSCL, một 

trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tài liệu trong thư viện bị hư hỏng, là do 

kinh phí dành cho công tác bảo quản tài liệu quá ít, chưa đáp ứng được với nhu cầu 

bảo quản. Để đảm bảo cho công tác bảo quản tài liệu đạt hiệu quả, thư viện tỉnh 

ĐBSCL phải tăng cường kinh phí cho công tác bảo quản tài liệu ở một mức độ hợp 

lý, khoảng từ 10% -15% trong tổng số kinh phí hoạt động của thư viện. 

Thư viện dành kinh phí cho bổ sung tài liệu nhiều mà không dành kinh 

phí cho bảo quản tài liệu hoặc dành kinh phí bảo quản tài liệu quá ít thì kinh phí 

bổ sung cũng không được đảm bảo; tài liệu sẽ bị hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp 

đến số lượng và chất lượng nguồn tài liệu bổ sung. Do đó kinh phí bổ sung tài 

liệu và kinh phí bảo quản tài liệu phải có tỉ lệ tương ứng. 

Kinh phí dành cho bảo quản đòi hỏi rất lớn và phải thường xuyên, ổn định 

do vậy, hầu hết các thư viện thường không đủ điều kiện đảm bảo duy trì nguồn 

kinh phí này hàng năm. Đây là một trong những trở ngại lớn nhất nhằm nâng cao 

hiệu quả trong các thư viện nói chung và các thư viện tỉnh ĐBSCL nói riêng.  

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của thư viện các nước trên thế giới, để công 

tác bảo quản được thực hiện hiệu quả thì các thư viện cần tìm kiếm nguồn kinh 

phí ngoài thư viện như kế hoạch bổ sung, nâng cấp trang thiết bị bảo quản là một 

phần trong các đề án số hóa tài liệu trong thư viện,  

Ngoài nguồn kinh phí bảo quản tài liệu do Nhà nước cấp, các thư viện có 

thể tìm kiếm sự hỗ trợ kinh phí từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc tham 

gia các dự án tài trợ thiết bị bảo quản, dự án hợp tác quốc tế về bảo quản,… 

3.4.1.3. Nâng cao trình độ bảo quản tài liệu của cán bộ thư viện   

Cán bộ thư viện cần được đào tạo chuyên nghiệp về bảo quản tài liệu nhất 

là những cán bộ thư viện chuyên trách nhiệm vụ này. Bảo quản tài liệu là một 

công tác mang tính chất chuyên môn, đòi hỏi cán bộ thư viện phải được đào tạo 

chuyên nghiệp, có kiến thức và có khả năng tác nghiệp trong lĩnh vực này. Tuy 



154 
 

nhiên, hiện nay trình độ chuyên môn về bảo quản của cán bộ các thư viện tỉnh 

Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và nước ta nói chung còn rất hạn chế. Số 

lượng cán bộ bảo quản được đào tạo chuyên sâu còn rất ít. Do vậy, một trong 

những yêu cầu cấp bách hiện nay đối với thư viện các tỉnh và nước ta là phải có 

một chương trình đào tạo cơ bản về tất cả các khía cạnh của công tác bảo quản, 

đặc biệt là đi sâu vào nghiên cứu nguyên nhân và các hình thức của quá trình suy 

thoái và phá huỷ tài liệu. Phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ thư viện làm 

công tác bảo quản có đầy đủ khả năng chuyên môn, giải quyết các vấn đề phức 

tạp đặt ra trong lĩnh vực bảo quản tài liệu. Công tác bảo quản tài liệu đòi hỏi cán 

bộ phải đạt được những kỹ năng như: 

+ Khả năng phân tích cấu tạo vật lý của tài liệu: tài liệu trong thư viện 

hiện nay được sản xuất bằng rất nhiều chất liệu khác nhau. Việc phân tích tính 

năng vật lý của từng loại tài liệu là điều kiện tối cần thiết để áp dụng những chế 

độ bảo quản thích hợp. 

+ Khả năng tạo lập môi trường bảo quản: phải xác định được thế nào là 

một môi trường bảo quản phù hợp. Môi trường bảo quản liên quan đến rất nhiều 

yếu tố như: địa điểm, cần đảm bảo sự cách ly tài liệu khỏi các nguy cơ như lửa, 

nước, bụi bặm, ánh sáng, côn trùng,… khí hậu; biết sử dụng các thiết bị đảm bảo 

chế độ tối ưu về nhiệt độ, độ ẩm,… 

+ Khả năng phát hiện và phòng chống những tác nhân gây hại đến tài liệu: 

Có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến tình trạng bảo quản của tài liệu: khí 

hậu, lửa, nước, ánh sáng, nấm mốc, bụi bặm, côn trùng,… và có lẽ nguy cơ quan 

trọng nhất và thường xuyên nhất đó là sự xâm hại tài liệu từ phía người sử dụng. 

+ Khả năng phục chế những tài liệu bị hư hỏng: đó là những kỹ thuật phục 

hồi nguyên trạng tài liệu, gia cố độ bền chắc của tài liệu để kéo dài tuổi thọ mà 

không ảnh hưởng đến cường độ sử dụng tài liệu.  

+ Khả năng bảo quản sự toàn vẹn của tài liệu về mặt nội dung: Trình độ 

phát triển của công nghệ hiện đại cho phép thực hiện nhiều biện pháp chuyển 
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dạng tài liệu để bảo quản nội dung thông tin của tài liệu. Cần có một kỹ năng sử 

dụng các thiết bị hiện đại và lựa chọn giải pháp tối ưu đối với từng loại tài liệu 

cụ thể [8, tr.138]. 

Bên cạnh những kỹ năng trên, cán bộ bảo quản phải có những phẩm 

chất sau: 

+ Là người biết trân trọng và yêu quý đối với mọi tài liệu dù đó chỉ là một 

mảnh tài liệu rất nhỏ bé, phải nhận thức rằng mọi tài liệu (không tuỳ thuộc vào 

chất liệu, dung lượng thông tin mà nó chứa đựng) đều là một sản phẩm độc đáo, 

duy nhất và không lặp lại, là một chứng tích không thể thay thế của lịch sử, của 

nền văn minh, của những giá trị tinh thần được đúc kết từ trí tuệ con người. 

+ Là người có khả năng vận động, thuyết phục và hướng dẫn người khác 

về thái độ trân trọng đối với tài liệu, về cách thức sử dụng và giữ gìn tài liệu; 

+ Có tinh thần học hỏi, tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức về bảo quản 

tài liệu; 

+ Có lòng yêu nghề, say mê với nghề nghiệp; 

+ Nghiêm túc tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp về bảo quản, bảo tồn 

tài liệu. 

Việc bảo quản tài liệu sẽ không có hiệu quả, nếu như không có những cán bộ 

chuyên môn giỏi, say mê với nghề nghiệp và tích lũy nhiều kinh nghiệm. 

- Trên thực tế hiện nay, vấn đề bảo quản tài liệu ở nước ta không còn là 

lĩnh vực mới mẽ tuy nhiên việc nâng cao hiệu quả công tác này vẫn chưa cao. 

Đội ngũ cán bộ thư viện có chuyên môn bảo quản chưa đáp ứng yêu cầu hiện 

nay. Hầu hết tất cả chỉ được đào tạo ở mức độ nhận thức mà chưa được đào tạo 

chuyên nghiệp, trong điều kiện thiếu thực hành, thiết bị hiện đại để tác nghiệp,... 

Bởi lẽ đó, cán bộ thư viện nói chung và ĐBSCL nói riêng vẫn còn thiếu đội ngũ 

cán bộ bảo quản giỏi nghề, say mê với nghề. Do vậy, nâng cao trình độ bảo quản 
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tài liệu đối với cán bộ thư viện khu vực ĐBSCL là cần thiết. Mỗi thư viện nên có 

cán bộ chuyên trách về bảo quản tài liệu theo dõi và thực hiện xuyên suốt, toàn 

diện các hoạt động về bảo quản tài liệu trong thư viện. Đội ngũ này cần được đào 

tạo chuyên nghiệp dưới các hình thức đào tạo như: 

+ Tham gia lớp tập huấn, đào tạo ngắn hạn về bảo quản tài liệu. Các lớp 

tập huấn này có thể mời chuyên gia bảo quản các nước Mỹ, Pháp giảng dạy do 

Thư viện Quốc gia, Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh tổ 

chức hoặc các lớp tập huấn ngắn hạn do giảng viên các trường Đại học Văn hóa 

thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức và cấp chứng chỉ. 

+ Học tập chuyên nghiệp về bảo quản. Ở Mỹ có chương trình đào tạo nghề 

bảo quản tài liệu.Ví dụ AIC có chương trình đào tạo nghề bảo tồn, chương trình 

thực tập sinh dành cho người tốt nghiệp sau đại học và chương trình đào tạo thạc 

sĩ bảo tồn; Chương trình thạc sĩ bảo tồn có thời gian học từ 2 đến 3 năm và thực 

hành vào các học kỳ hè; Phòng Bảo tồn của Thư viện Quốc hội Mỹ có chương 

trình dành cho thực tập sinh thời gian học từ 8 đến 9 tháng, được tham gia thực 

hành trong phòng Bảo tồn, tiếp cận các thiết bị hiện đại, học và làm việc với các 

chuyên gia nhiều kinh nghiệm thậm chí nổi tiếng. Ở Anh có trường đào tạo 

chuyên gia bảo quản như Đại học Northumbria đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Bảo 

quản dự phòng, thời gian học từ 2-3 năm; Theo CCI với các chương trình đào tạo 

chuyên ngành bảo quản như chương trình thực tập dành cho thực tập sinh và sinh 

viên trong thời gian 1 năm. Người học được tham gia các hoạt động bảo tồn và có 

cơ hội tham gia các dự án bảo tồn của Viện; Chương trình tham quan dành cho 

cán bộ thư viện đến CCI học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm bảo quản tài liệu 

với nhân viên chuyên nghiệp của Viện, được tham quan phòng thí nghiệm, được 

tìm hiểu và thực hành các thiết bị bảo quản hiện đại của Viện,…  

+ Có thể nói, một biện pháp hiệu quả, tiết kiệm kinh phí nhất là CBTV 

chuyên trách công tác bảo quản ngoài việc tham gia học tập, nâng cao trình độ 

bảo quản cần nâng cao tinh thần tự học tập qua các trang thông tin điện tử của 

https://en.wikipedia.org/wiki/Northumbria_University
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các nước có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển về lĩnh vực bảo 

quản tài liệu như Thư viện Quốc hội Mỹ, Thư viện vùng Đông Bắc Mỹ 

(NECC), CCI cùng các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp như IFLA, ALA,... 

3.4.2. Tăng cường các điều kiện đảm bảo độ bền của tài liệu 

Việc thiết lập và duy trì một môi trường thuận lợi trong kho tài liệu 

không chỉ giúp phòng chống lại các loài vật, vi sinh vật gây hại và hạn chế ô 

nhiễm môi trường kho mà còn giảm bớt được sức lực, thời gian, tiền của trong 

việc sửa chữa tài liệu bị hư hỏng và cho phép thu thập tài liệu được tiến hành 

liên tục. Đặc điểm khí hậu nước ta đã tạo ra những yếu tố bất lợi cho công tác 

bảo quản tài liệu đặc biệt là ở vùng ĐBSCL, do vậy môi trường bảo quản mà 

điển hình là vấn đề vi khí hậu trong kho được đặt trong sự quan tâm hàng đầu 

của lãnh đạo và CBTV của các thư viện này. 

Trên cơ sở các tiêu chuẩn của IFLA, các nước đã trình bày ở chương 1 cơ 

sở lý thuyết, tác giả thiết nghĩ các thư viện ở Việt Nam nên kiểm soát điều kiện 

môi trường kho tài liệu theo quy định của Cục lưu trữ Nhà nước. Nhiệt độ đảm 

bảo 200±20C, độ ẩm 65%, độ chiếu sáng lên bề mặt tài liệu trong kho từ 15-25 

lux. Trong điều kiện hiện nay ở các thư viện tỉnh ĐBSCL đồng thời tham khảo 

các tiêu chuẩn kiểm soát môi trường ở các thư viện thuộc các quốc gia có điều 

kiện khí hậu tương đồng với vùng ĐBSCL, tác giả mạnh dạn đề xuất một số tiêu 

chuẩn, cụ thể như: 

- Đảm bảo điều kiện nhiệt độ và độ ẩm trong kho tài liệu 

+ Đối với các thư viện các tỉnh thuộc vùng ngập trũng thường xuyên 

ngập nước như Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long… các thư viện cần 

đảm bảo nhiệt độ lý tưởng trong kho tài liệu là từ 220 - 260C, độ ẩm dưới 70%.  

+ Đối với các thư viện tỉnh thuộc vùng ven biển, nhiều sông ngòi, kênh 

rạch như Cà Mau, Kiên Giang,… các thư viện khu vực này nên duy trì ở mức từ 

220 - 260C, độ ẩm duy trì từ 60 - 65%. 
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+ Đối với các thư viện tỉnh thuộc vùng ranh giới tận cùng phía Đông 

ĐBSCL gần với miền Đông Nam bộ như Long An, Tiền Giang, Bến Tre điều 

kiện nhiệt độ khá cao do đó theo tác giả với điều kiện hiện nay, các thư viện nên 

duy trì ở mức từ 220 - 280C, độ ẩm duy trì từ 60-65%. 

+ Một số lưu ý: Các thư viện phải thường xuyên kiểm tra, phải đảm bảo 

hệ thống nhiệt độ, độ ẩm trong kho được duy trì đủ, hợp lý, ổn định tránh dao 

động đột ngột, liên tục và đảm bảo mức dao động nhiệt độ không vượt quá 100C, 

độ ẩm không quá 5% - 10% so với tiêu chuẩn IFLA. Trường hợp kho tài liệu có 

lắp thiết bị điều hòa nhiệt độ, độ ẩm cần đảm bảo thiết bị hoạt động 24/24 giờ 

đồng thời cán bộ thư viện nên thường xuyên kiểm tra để điều chỉnh kịp thời thông 

số trong hệ thống điều hòa bởi vì nhiệt độ trong kho thường có sự lên xuống bất 

thường do khí hậu bên ngoài hoặc do hệ thống máy điều hòa. Ngoài ra, việc kiểm 

soát điều kiện nhiệt độ, độ ẩm nêu trên chỉ mang tính tạm thời. Trong kế hoạch 

kiểm soát mội trường kho tài liệu, các thư viện cần có kế hoạch giảm điều kiện 

nhiệt độ, độ ẩm này đạt theo tiêu chuẩn của IFLA nhằm đảm bảo môi trường bảo 

quản lý tưởng nhất cho tài liệu để kéo dài nhiều hơn tuổi thọ của tài liệu. 

+ Trong trường hợp các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa lắp máy điều hòa 

nhiệt độ thì có thể tạm thời sử dụng máy quạt, quạt thông gió hoặc thông gió 

bằng cách mở cửa sổ một cách hợp lý tránh ánh sáng, bụi bẩn. Ngoài ra, thực 

hiện cải tạo nhà kho nhằm cách nhiệt, giảm độ ẩm bằng cách làm la phông để 

che trần nhà, sử dụng các loại rèm để che bớt ánh sáng và giảm nhiệt độ; Sử 

dụng sơn chống nóng trên mái tòa nhà thư viện; Giữ nhà cửa, các phòng,kho 

đúng cách để tránh bị dột, bị thẩm thấu trong mùa mưa,…. Những biện pháp này 

giúp các thư viện tỉnh ĐBSCL kiểm soát điều kiện môi trường kho một cách chủ 

động trong điều kiện còn nhiều hạn chế như hiện nay. 

- Hạn chế tác hại của ánh sáng trên tài liệu. Đối với ánh sáng tự nhiên 

(ánh sáng mặt trời) cần sử dụng màn che, các cửa sổ phải dán các giấy chống tia 

cực tím. Nếu cửa sổ có lắp kính thì nhất thiết phải là kính màu, có khả năng hấp 
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thụ tia cực tím. Đối với ánh sáng nhân tạo như đèn, chúng ta nên đặt trong hộp 

kính để giảm bớt sự phát tán của các tia cực tím. Đèn sử dụng nhất thiết phải 

là đèn huỳnh quang bởi vì sử dụng đèn huỳnh quang có hộp, có ánh sáng 

trắng đảm bảo từ 30-50 lux, loại đèn này vừa chiếu sáng đều vừa tiết kiệm 

điện năng, ít nóng hơn đèn tròn. Xung quanh thư viện nên trồng cây xanh để 

che bớt ánh sáng mặt trời, giảm nhiệt, tạo không khí thoáng mát.  

- Đảm bảo chất lượng không khí trong kho tài liệu. Không khí trong kho tài 

liệu phải được giữ sạch, không có các tác nhân gây hại đến tài liệu như bụi bẩn,… 

Do vậy, các biện pháp loại bỏ khí bẩn rất khó, không thể loại bỏ một cách triệt để. 

Chúng ta nên thường xuyên vệ sinh tài liệu và giá kệ. Đối với những tài liệu có bụi 

lọt vào giữa gáy có thể gây thêm tổn hại cho gáy tài liệu như đứt chỉ may, mất độ 

kết dính của hồ keo dán gáy tài liệu, thì chúng ta phải lau chùi cẩn thận và tỉ mỉ.  

Các thư viện có thể sử dụng các phương tiện hiện đại như máy hút bụi, 

quạt thông gió,… để làm sạch môi trường trong kho. Nếu không có các thiết bị 

hiện đại có thể áp dụng phương pháp đưa không khí bên ngoài vào trong kho tài 

liệu tại thời điểm không khí chứa ít tạp chất nhất. 

Tiểu kết  

Bảo quản tài liệu hiện nay ở các thư viện tỉnh ĐBSCL hiện gặp nhiều khó 

khăn nhất định. Do đó hiệu quả bảo quản tài liệu là không cao. Trong bối cảnh 

đó, các thư viện tỉnh ĐBSCL cần có những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác bảo quản tại các thư viện vùng này. Các giải pháp đó không 

thể nào khác là những nhóm giải pháp sau:  

Thứ nhất, nhóm giải pháp chung bao gồm xây dựng chính sách bảo 

quản, kế hoạch bảo quản tài liệu và xây dựng các tiêu chuẩn bảo quản tài liệu 

trong thư viện.  

- Xây dựng chính sách bảo quản cần đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động bảo quản ở các thư viện tỉnh ĐBSCL nói chung là nhóm giải 
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pháp tổ chức sắp xếp và kiểm soát môi trường kho tài liệu, nhóm giải pháp 

bảo quản dự phòng, nhóm giải pháp bảo quản phục chế,  nhóm giải pháp tăng 

cường các điều kiện bảo quản. Đặc biệt, tác giả đề xuất giải pháp đặc thù cho 

một số vùng đặc trưng như vùng ảnh hưởng nhiều của ngập lụt thường xuyên 

cần ưu tiên lập các phương án phòng chống các tai họa lũ lụt; Vùng gần biển, 

có nhiều sông ngòi, các thư viện cần có kế hoạch kiểm soát môi trường bảo 

quản tài liệu trong kho lưu trữ; Vùng gần khu vực Đông Nam bộ, các thư viện 

cần tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực  bảo quản, hỗ trợ chuyên 

gia bảo quản và sử dụng các dịch vụ sửa chữa, phục chế tài liệu của Thư viện 

Khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. 

- Xây dựng tiêu chuẩn trong bảo quản, tác giả nêu ra một số tiêu chuẩn về 

thiết kế trụ sở thư viện theo tiêu chuẩn của Cục lưu trữ Nhà nước đồng thời đề 

xuất những trường hợp thư viện xây dựng mới không đạt chuẩn quy định nên có 

giải pháp cải tạo và bố trí hợp lý các kho lưu trữ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tài 

liệu ở mức thấp nhất. 

Thứ hai, nhóm giải pháp cho bảo quản dự phòng gồm bố trí kho và sắp xếp 

tài liệu trong kho; Công tác vệ sinh; Phòng chống ẩm và các loài vật gây hại; Lập 

phương án phòng chống an ninh và tai họa; Tăng cường giáo dục ý thức bảo quản 

tài liệu đối với CBTV và NDT. Tác giả đề xuất các thư viện lập phương án phòng 

chống tai họa đối với vùng ĐBSCL như lũ lụt, hỏa hoạn, an ninh. Đồng thời, các 

thư viện tỉnh ĐBSCL cần tăng cường giáo dục ý thức bảo quản tài liệu đối với 

CBTV và NDT định kỳ hàng tuần, tháng, quý và năm bằng các hình thức in tờ rơi, 

truyền thông, trang thông tin điện tử của thư viện tỉnh,... 

Thứ ba, nhóm giải pháp cho bảo quản phục chế bao gồm kỹ thuật sửa 

chữa tài liệu; Ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo quản phục chế. Tác giả đề 

xuất các thư viện thực hiện các kỹ thuật sửa chữa tài liệu cơ bản phù hợp với 

điều kiện của các thư viện tỉnh ĐBSCL như đóng gáy, đóng bìa, vá tài liệu, khử 

trùng tài liệu, xử lý nấm mốc, ẩm,.. bằng các phương pháp truyền thống và hiện 
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đại. Ngoài ra, các thư viện tỉnh ĐBSCL cần hướng tới ứng dụng công nghệ hiện 

đại trong bảo quản phục chế như chuyển dạng nội dung tài liệu sang CDROM, vi 

phim, vi phiếu, đĩa quang hoặc số hóa tài liệu,... 

Thứ tư, nhóm giải pháp tăng cường điều kiện cho bảo quản tài liệu và kéo 

dài tuổi thọ của tài liệu trong đó điều kiện cho bảo quản tài liệu bao gồm cơ sở 

vật chất, kinh phí, nguồn nhân lực và đảm bảo kéo dài tuổi thọ của tài liệu. 

Trong điều kiện hiện nay của các thư viện tỉnh ĐBSCL, tác giả đề xuất các thư 

viện nên tăng cường trang bị một số trang thiết bị như lắp đặt quạt thông gió, 

quạt máy trong kho tài liệu; Hệ thống đèn, đường dây diện, cầu dao điện,.. đảm 

bảo được đặt trong hộp nhựa bảo vệ; Dụng cụ thực hiện công tác vệ sinh trong 

thư viện;.... Ngoài ra, nguồn kinh phí hoạt động trong thư viện nên trích từ 10-

15% dành cho bảo quản tài liệu thư viện hàng năm, đồng thời các thư viện tỉnh 

ĐBSCL cần tăng cường tìm kiếm nguồn kinh phí ngoài thư viện từ các tổ chức, 

cá nhân của địa phương quan tâm đến hoạt động thư viện nói chung và bảo quản 

tài liệu nói riêng. Bên cạnh đó, nâng cao trình độ của CBTV có chuyên môn về 

bảo quản như cử cán bộ thư viện tham gia các lớp tập huấn bảo quản trong và 

ngoài nước. 

Tóm lại, từ thực trạng bảo quản tài liệu ở các thư viện tỉnh ĐBSCL, luận 

án đã đề xuất các nhóm giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác 

bảo quản tài liệu của các thư viện nói chung và ĐBSCL nói riêng trong điều kiện 

các thư viện này còn nhiều hạn chế về nhân lực, vật lực và tài lực. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Thư viện là một trong nhiều cơ quan có vai trò hàng đầu trong việc sưu 

tầm, tích lũy, bảo quản tài liệu của quá khứ và hiện tại cho thế hệ mai sau. Đây là 

nơi lưu trữ tài liệu ấn phẩm văn hóa có giá trị về nhiều mặt, mà trước hết phải kể 

đến tính lịch sử, tính độc đáo của chúng. Đó là những di sản văn hóa chung của 

nhân loại. Bảo quản tài liệu là bảo quản kho tàng văn hóa và tài sản quốc gia vô 

giá này. 

Trên thế giới, công tác bảo quản tài liệu đã bắt đầu được quan tâm từ 

những năm 50, 60 và những năm 70 việc phát triển, áp dụng các phương tiện kỹ 

thuật hiện đại đã được tiến hành. Đến nay, công tác này đã dần hoàn thiện và 

phát triển mang tính chuyên nghiệp, có hệ thống từ chính sách, nguồn nhân lực, 

trang thiết bị, ngân sách hoạt động và thậm chí đã có các trung tâm nghiên cứu, 

phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác này. Đặc biệt là nền tảng lý luận về công 

tác bảo quản ở các nước cũng khá lớn. Tài liệu nghiên cứu về công tác này rất 

phong phú. Các khái niệm liên quan đến công tác bảo quản tài liệu được đề cập 

cụ thể với nhiều góc nhìn khác nhau. Các nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến 

tài liệu như điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, các loài vật gây hại,… được 

nghiên cứu sâu làm cơ sở đưa ra các giải pháp bảo quản tài liệu trong thư viện 

phù hợp và hiệu quả cao. Song song đó, các thư viện cũng đã ứng dụng các công 

nghệ hiện đại trong bảo quản tài liệu như KIRTAS APT 1200 trong số hóa tài 

liệu hay RFID trong quản lý tài liệu bằng sóng radio chống trộm, quản lý tài liệu 

dễ dàng,… phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và góp phần thúc đẩy công 

tác bảo quản ngày càng hiệu quả hơn. 

Ở Việt Nam, công tác bảo quản tài liệu tại các thư viện cũng được thực 

hiện nhưng vẫn còn mang tính truyền thống, thủ công, đội ngũ cán bộ có chuyên 

môn bảo quản còn nhiều hạn chế, cấp lãnh đạo chưa thật sự quan tâm đến công 

tác này do chưa nhận thức được tầm quan trọng của nó. Chỉ đến cuối những năm 
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90, khi đất nước ta trong thời kỳ hội nhập, các thư viện có điều kiện tiếp cận các 

thông tin của thế giới, tham quan học tập ở nước ngoài,… công tác bảo quản dần 

được quan tâm hơn. Một số các lớp tập huấn đã có các chuyên gia bảo quản 

nước ngoài giảng dạy. Trên cơ sở kế thừa nền tảng lý luận của các nước phát 

triển, một số văn bản pháp lý liên quan đến bảo quản tài liệu cũng được đề cập 

đến; Các nhà quản lý bước đầu trang bị một số thiết bị hiện đại phục vụ công tác 

bảo quản tài liệu. Tuy nhiên, một số vấn đề nghiên cứu về bảo quản cũng được 

thực hiện nhưng chưa thật sự có tính hệ thống. Việc phát triển công tác bảo quản 

chỉ ở một số ít thư viện. Sự đầu tư cho công tác này còn thiếu tính ổn định mà 

nguyên nhân chủ yếu vẫn là kinh phí, đội ngũ chuyên môn bảo quản và hơn cả là 

chưa xây dựng được một chính sách bảo quản tài liệu phù hợp với từng thư viện 

nói riêng và nước ta nói chung. Các thư viện tỉnh ĐBSCL cũng không nằm ngoài 

thực trạng này. 

Riêng ĐBSCL là vùng đất có nền văn hóa gắn liền với sông nước và có sự 

giao thoa văn hóa của các dân tộc Khmer, Chăm, Hoa, Kinh,… tạo nên đặc trưng 

văn hóa của vùng này. Nguồn di sản văn hóa thành văn của vùng ĐBSCL hiện 

nay là các tài liệu dạng giấy đang các thư viện tỉnh lưu giữ hơn 3 triệu bản tài 

liệu ở 13 thư viện tỉnh, thành phố. Đặc biệt là nguồn tài liệu địa chí tại các địa 

phương của khu vực ĐBSCL. Đây là nguồn tài liệu có ý nghĩa quan trọng về lịch 

sử, kinh tế, chính trị, văn hóa của các địa phương cần được gìn giữ và bảo tồn, 

bảo quản. Mặc dù trên thực tế, các thư viện tỉnh ĐBSCL đã có những quan tâm 

nhất định đến công tác bảo quản tài liệu nhưng việc xây dựng chính sách, kế 

hoạch bảo quản, trụ sở và kho tài liệu, môi trường bảo quản, cơ sở vật chất bảo 

quản và phục chế, kinh phí bảo quản và phục chế, nguồn nhân lực bảo quản, an 

ninh và thiên tai, sự tự lão hóa của tài liệu là những yếu tố gây ảnh hưởng đến 

công tác bảo quản tài liệu ở các thư viện tỉnh ĐBSCL. Cụ thể là các tài liệu ở các 

thư viện tỉnh ĐBSCL bị ẩm, nhiễm bụi bẩn, nhiễm nấm mốc, côn trùng tấn công 

chiếm tỷ lệ cao. 
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Về bảo quản phục chế, sửa chữa chủ yếu ở các thư viện này còn mang 

tính truyền thống như dán gáy, long tệp, vá tài liệu,…Tình trạng tài liệu cần 

được các thư viện tiến hành làm bìa bảo vệ do bị mủn, sờn rách, nhiễm axit,… 

chiếm tỷ lệ cao. 

Về các điều kiện bảo quản tài liệu, một số thư viện xây dựng mới lại chưa 

đạt tiêu chuẩn về bảo quản tài liệu do Cục lưu trữ Nhà nước quy định; Diện tích 

kho còn nhỏ so với số lượng tài liệu cần lưu trữ; Nguồn kinh phí dành cho bảo 

quản còn rất thấp từ 3-7% tổng kinh phí hoạt động của thư viện; Cán bộ thư viện 

chuyên trách về bảo quản chưa được đào tạo chuyên nghiệp, chỉ đạt mức độ 

nhận thức về tầm quan trọng của công tác này. 

Trên cơ sở nghiên cứu, cơ sở lý luận của các nước và thực tế ở các thư 

viện tỉnh ĐBSCL, tác giả mạnh dạn đề xuất bốn nhóm giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng công tác bảo quản như sau: 

- Nhóm giải pháp chung gồm xây dựng chính sách, lập kế hoạch bảo quản 

tài liệu, xây dựng tiêu chuẩn bảo quản tài liệu trong thư viện. Đây là kim chỉ nam 

cho việc phát triển công tác bảo quản ở ĐBSCL ngày một hiệu quả, ổn định và 

bền vững. 

- Nhóm giải pháp bảo quản dự phòng gồm việc bố trí kho và sắp xếp tài 

liệu trong kho; Công tác vệ sinh trụ sở, kho tài liệu và vệ sinh tài liệu; Phòng 

chống ẩm và các loài vật gây hại; Lập phương án phòng chống tai họa; Tăng 

cường giáo dục ý thức bảo quản tài liệu cho NDT và CBTV.Trong nhóm giải 

pháp này, tác giả mạnh dạn đề xuất tiêu chuẩn nhiệt độ, độ ẩm đối với các thư 

viện theo vùng thường xuyên ngập lụt, vùng gần biển có nhiều sông ngòi, kênh 

rạch, vùng phía Đông ĐBSCL gần với Đông Nam bộ. Ngoài ra, tác giả đề xuất 

các phương án phòng chống tai họa đối với lũ lụt, an ninh, hỏa hoạn,... phù hợp 

với điều kiện của các thư viện tỉnh ĐBSCL. 

- Nhóm giải pháp cho bảo quản phục chế bao gồm kỹ thuật sửa chữa; Ứng 

dụng công nghệ hiện đại trong bảo quản phục chế. Tác giả đề xuất các thư viện 
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thực hiện các kỹ thuật sửa chữa tài liệu cơ bản phù hợp với điều kiện tài chính, 

nhân lực của thư viện như đóng gáy, đóng bìa, vá tài liệu, khử trùng tài liệu, xử 

lý nấm mốc, xử lý tài liệu ẩm,.. bằng các phương pháp truyền thống và hiện đại. 

Đồng thời đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại như số hóa tài liệu 

bằng công nghệ KIRTAS APT 1200, RFID giúp nâng cao hiệu quả công tác bảo 

quản tài liệu trong thư viện. 

- Nhóm giải pháp tăng cường điều kiện cho bảo quản tài liệu và đảm bảo độ 

bền của tài liệu, trong đó tăng cường điều kiện bảo quản tài liệu bao gồm cơ sở vật 

chất, kinh phí,nguồn nhân lực, đào tạo CBTV có chuyên môn bảo quản tài liệu và 

đảm bảo độ bền của tài liệu gồm đảm bảo điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và 

chất lượng không khí. Tác giả đề xuất các thư viện tỉnh ĐBSCL trang bị thêm các 

thiết bị như quạt thông gió, hệ thống giá kệ, hệ thống báo cháy tự động, xe vận 

chuyển tài liệu trong thư viện,…; Nguồn kinh phí cần được trích 10-15% trên tổng 

kinh phí hoạt động của thư viện và đảm bảo ổn định; Đội ngũ cán bộ thư viện đều 

được nâng cao nhận thức bảo quản đặc biệt CBTV phụ trách bảo quản cần được 

đào tạo chuyên nghiệp ở các các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. 

Kiến nghị 

Để có thể sớm triển khai các chính sách và kế hoạch bảo quản tài liệu 

trong các thư viện tỉnh ĐBSCL, tác giả xin đề xuất một số kiến nghị như sau: 

- Nhà nước 

+  Pháp lệnh Thư viện và và Nghị định về Pháp lệnh thư viện  cần được 

điều chỉnh, bổ sung, về trách nhiệm bảo quản tài liệu trong thư viện công 

cộng rõ ràng hơn. 

+ Trên cơ sở Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả cần được thể chế hóa 

thành nghị định, thông tư,... cụ thể về việc số hóa tài liệu trong thư viện và khai 

thác nguồn tài liệu số hóa này. 

+ Thiết lập các Trung tâm bảo quản theo khu vực trong đó Thư viện Quốc 

gia là trung tâm bảo quản, bảo tồn tài liệu trọng điểm cả nước và khu vực phía 
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Bắc; Thư viện Đà Nẵng ở khu vực miền Trung, Thư viện Khoa học tổng hợp 

Thành phố Hồ Chí Minh ở phía Nam.Khu vực ĐBSCL có Thư viện thành phố 

Cần Thơ là trọng điểm bảo quản vì đây là thư viện đang có những chương trình 

số hóa tài liệu địa chí rất hiệu quả đồng thời các thư viện tỉnh ở khu vực này có 

thể thuận tiện trong việc học tập, chia sẻ kinh nghiệm bảo quản. 

- Đối với Vụ Thư viện 

+ Cần điều chỉnh tăng phụ cấp độc hại dành cho CBTVđặc biệt là CBTV 

thực hiện nhiệm vụ bảo quản phục chế tài liệu trong thư viện. Đây là động lực 

giúp cho các CBTV chuyên tâm làm việc và học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn về bảo quản.  

+ Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc phân bổ cụ thể tỷ lệ kinh phí dành 

cho bảo quản tài liệu trên tổng kinh phí hoạt động của thư viện. Như vậy, nguồn 

kinh phí được phân bổ hàng năm là cơ sở giúp cho hoạt động bảo quản tài liệu 

được ổn định và phát triển bền vững. 

+ Thường xuyên tổ chức các hội thảo về bảo quản tài liệu trong thư 

viện nhằm giúp các thư viện trong nước có điều kiện học tập, chia sẻ kinh 

nghiệm bảo quản. 

+ Cần xây dựng tiêu chí đánh giá giá trị của các tài liệu quý hiếm đồng 

thời có quy định rõ ràng về kinh phí dành cho các thư viện tỉnh trong việc thu 

thập tài liệu quý hiếm tại địa phương. 

+ Xây dựng chính sách bảo quản tài liệu tầm cỡ quốc gia. Đây là cơ sở 

pháp lý giúp các thư viện xây dựng chính sách bảo quản tài liệu tại địa 

phương được lâu dài. 

- Đối với Thư viện Quốc gia 

+ Thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn bảo quản tài liệu cho 

CBTV cả nước tham gia học tập, nâng cao ý thức và kiến thức bảo quản tài liệu. 
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- Đối với lãnh đạo địa phương 

+ Tạo điều kiện cho thư viện tỉnh trong thực hiện các chính sách bảo quản 

tài liệu nhất là chính sách thu thập, bảo quản các tài liệu quý hiếm tại địa phương 

như sách lá buông.  

+ Tạo điều kiện về tài chính cho thư viện tỉnh trong thực hiện chính sách 

và kế hoạch hóa hoạt động bảo quản của thư viện. 

+ Đầu tư kinh phí cho các dự án thu thập nguồn tài liệu quý hiếm của địa 

phương và số hóa nguồn tài liệu trong thư viện. 

- Đối với lãnh đạo các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 

+ Tiến hành xây dựng chính sách và kế hoạch hóa hoạt động bảo quản tài 

liệu của thư viện theo từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với điều kiện của thư viện. 

+ Đề xuất với lãnh đạo địa phương thực hiện các dự án số hóa nguồn tài 

liệu quý hiếm nhất là nguồn tài liệu địa chí của thư viện nhằm bảo vệ nguồn di 

sản văn hóa quý giá của địa phương nói chung và của quốc gia nói riêng. 

+ Đẩy mạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn bảo quản tài liệu cho cán 

bộ thư viện. Tạo điều kiện và chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ thư viện đi 

học tập chuyên môn bảo quản trong và ngoài nước. 

+ Các hoạt động do thư viện tổ chức như tuyên truyền, giới thiệu tài liệu, tư 

vấn sử dụng tài liệu thư viện nên lồng ghép các nội dung về bảo quản tài liệu 

nhằm tạo lập ý thức bảo quản đối với NDT của thư viện. Đặc biệt là đối tượng 

thiếu nhi, các thư viện cần đặc biệt quan tâm và giáo dục ý thức bảo quản giúp các 

em hình thành thói quen sử dụng tài liệu đúng cách và ý thức bảo quản tài liệu. 

+ Tham mưu với Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Thư viện 

Quốc gia thành lập Trung tâm bảo quản tài liệu khu vực ĐBSCL. Đây sẽ là đầu 

mối cho các hoạt động bảo quản tài liệu của vùng trong đào tạo nhân lực, chia sẻ 

kinh nghiệm với các trung tâm bảo quản trong nước cụ thể là Thư viện Quốc gia, 

Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và với các nước. Trung 

tâm có thể thực hiện dịch vụ sửa chữa phục chế tài liệu cho các thư viện trong 
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khu vực nhằm giảm thiểu chi phí vận chuyển đến các trung tâm bảo quản ở Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,... 

- Đối với các cơ sở đào tạo 

+ Trước mắt, các trường nên tăng cường số tín chỉ thực hành cho học 

phần bảo quản tài liệu.  

+ Về lâu dài, các trường cần quan tâm đầu tư trang bị phòng thực hành 

bảo quản giúp người học có điều kiện thực hành sửa chữa, phục chế tài liệu cơ 

bản. Tăng cường mời chuyên gia bảo quản ở nước ngoài giảng dạy thực hành 

bảo quản tài liệu. Ngoài ra, các trường cần tiến hành xây dựng chương trình đào 

tạo theo định hướng ứng dụng chuyên ngành bảo quản tài liệu thư viện ở các bậc 

cử nhân và thạc sĩ. 

- Đối với các nhà cung ứng 

+ Khuyến khích các nhà in trong việc sử dụng các nguyên liệu sản xuất tài 

liệu có chất lượng như giấy có độ bền cao, mực in, hồ keo, giấy bìa,... 

+ Các nhà xuất bản quan tâm đến chất lượng vật chất của tài liệu khi cung 

cấp cho thư viện như chất lượng giấy, chất lượng của các CD-ROM,... 

+ Thư viện cùng với các công ty sản xuất giấy hướng đến nghiên cứu quy 

trình sản xuất giấy có độ bền cao đảm bảo lưu trữ tài liệu đến 100 năm. Ngoài ra, 

thư viện nên yêu cầu các nhà sản xuất giấy nên xử lý hoá chất chống oxi hóa, chống 

mốc,... trước khi in ấn tài liệu,... 

Tác giả mạnh dạn đề xuất với Vụ thư viện, Thư viện Quốc gia, lãnh đạo 

các địa phương vùng ĐBSCL, lãnh đạo các thư viện tỉnh ĐBSCL quan tâm, tạo 

điều kiện cho việc nâng cao chất lượng công tác bảo quản tài liệu. Các cơ sở đào 

tạo cũng cần có những đổi mới trong đào tạo đội ngũ cán bộ thư viên đạt trình độ 

bảo quản nhất định. 

Tuy nhiên, những giải pháp và đề xuất này không tránh khỏi yếu tố chủ 

quan của tác giả.Hy vọng rằng các giải pháp, đề xuất của luận án sẽ là những 

đóng góp nhất định cho công tác bảo quản tài liệu ở nước ta nói chung và các thư 

viện tỉnh ĐBSCL nói riêng. 
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Phụ lục 2a 

 

BẢO QUẢN TÀI LIỆU TẠI CÁC THƢ VIỆN TỈNH  

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁC THƢ VIỆN TỈNH  

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

(Mẫu phiếu số 1) 

  

 Kính gửi:…………………………….………………………………… 

 …………………………………………………………………………. 

 

Để giúp chúng tôi có được những thông tin đầy đủ và chính xác về tình hình bảo 

quản tài liệu tại Thư viện các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nhằm đưa ra các giải 

pháp nâng cao chất lượng công tác bảo quản trong thời gian tới, xin Quý cơ quan 

vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách: 

- Đánh dấu X vào các phương án lựa chọn đối với câu hỏi có những gợi ý trả 

lời. 

- Viết ý kiến trảlời theo suy nghĩ riêng của mình đối với những câu hỏi không 

có gợi ý trả lời. 

   Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan! 

 

Thông tin chung về đơn vị: 

 Tên thư viện:………………………………………………………..….  

 Địa chỉ:…………………………………..…………………………….. 

 Năm thành lập và đi vào hoạt động:……………..…………………….. 

 Năm xây dựng trụ sở thư viện:…………....cũ, mới (nếu có).………… 

      Hình thức khác:……………………… 

 

1. Vốn tài liệu/nguồn lực thông tin của Thư viện (số lượng và loại hình) 

- Tổng số sách:…………………..nhan đề,………..………....……bản 

- Tổng số báo-tạp chí:….……….nhan đề,…….….………..…...bản/tờ 

- Tổng số CD-ROM:……….….nhan đề,…………...……………….đĩa 

- Loại hình tài liệu/nguồn tin khác: 

 ……….………………….…….nhan đề,..….…..……….…….…….bản 

 ……………………….…….….nhan đề,..………………………..…bản 

 …………………………….….nhan đề,..…………………………...bản 

2. Vốn tài liệu/nguồn lực thông tin của Thư viện (thành phần) 

- Nội dung: 

 Chính trị xã hội:…….....……%, Văn học nghệ thuật:……..….% 
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 Khoa học kỹ thuật:……....…%,  Nội dung khác:…….….…….% 

- Ngôn ngữ: 

 Tiếng Việt:………… .…….%,  Tiếng Pháp:….…………..….% 

 Tiếng Anh:...….…………...%,  Tiếng dân tộc:……..……..….% 

- Năm xuất bản: 

 Trước năm 1975:…...…......%,  Sau năm 1975:...………..…...% 

3. Nhân viên thư viện  
- Tổng số:……….……người,  trong đó:…...nam, ..........nữ 

- Lứa tuổi (xin ghi rõ số nhân viên): 

 Trên 50 tuổi:…………..….….,  Từ 30-40 tuổi:….……….… 

 Từ 40-50 tuổi:.…………..…..,  Từ 20-30 tuổi:…..………… 

- Trình độ (xin ghi rõ số lượng): 

 Sau đại học:………..….…..…..,  Trung cấp:……………… 

 Đại học:……..……..………..,   Sơ cấp:…..…………..…. 

 Cao đẳng:……………..……….,  Khác:…..………….……. 

- Chuyên môn được đào tạo (xin ghi rõ số lượng): 

 Thư viện-Thông tin:………….……,  Ngoại ngữ:………………. 

 Công nghệ thông tin…..…….....…..,  Khác:…..……………… 

- Hình thức đào tạo (xin ghi rõ số lượng): 

 Chính qui:…..….…..……….....,  Liên thông:………...….. 

 Vừa làm vừa học…..……..…...,  Khác:………………….. 

4. Kinh phí bảo quản tài liệu theo các năm: 
- Kinh phí hoạt động/năm 

 Năm 2012:……………………..   Năm 2013:……………… 

 Năm 2014:……………...……...   Năm 2015:………………  

 Năm 2016:……………...…….. 

 - Kinh phí dành cho công tác bảo quản/năm 

 Năm 2012:…………………    Năm 2013:………………. 

 Năm 2014:………………...   Năm 2015:………… …… 

Namw 2016:……………...…….. 

5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản tài liệu của Thư viện  
- Tổng diện tích thư viện:…………m

2
   

- Phòng đọc: 

 Diện tích:…………..……....m
2
,  Số chỗ ngồi:………………chỗ 

- Phòng kho: 

 Diện tích:…………………..m
2
,  Số lượng giá, kệ:……….........cái 

- Số lượng sách trên kệ: 

 Tối đa:………………..quyển,   Tối thiểu:………………..quyển 

-Trang thiết bị: 

 Máy vi tính:…..…..…..cái,   Tivi:……….....……. cái 

 Kết nối mạng □ có         □ không  Đầu máy DVD :........ cái 

 Máy in:…………..…...…………..cái,  Photocopy:….............cái

 Máy hút bụi:……cái    Bình chữa cháy:…….cái 
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 Máy điều hòa trong kho sách:……………………............................cái 

 Quạt máy trong kho sách :………………………….........................cái 

 Quạt thông gió trong kho sách:…………………………....................cái 

 Bình chữa cháy trong kho sách:.……………………..........................cái 

 Thiết bị báo cháy tự động trong kho sách:...........................................cái 

 Các thiết bị phục vụ bảo quản khác (xin ghi rõ số lượng)  

................................................................................................................... 

………………………………………………………………………… 

6. Thư viện có bộ phận bảo quản tài liệu không? 

□ có                                                       □ không 

(nếu không vui lòng trả lời sang câu hỏi số 7 ) 

- Hình thức hoạt động của bộ phận bảo quản: 

□ độc lập  □ một bộ phận của Phòng nghiệp vụ □ khác.......... 

- Nhân sựcủa bộ phận bảo quản 

 Số lượng:........................................người,    

 Trình độ chuyên môn bảo quản: 

  □ ngắn hạn   □ dài hạn  □ hình thức khác.......................... 

7. Thành phần bạn đọc của Thư viện 
- Tổng số:……………………...…………………………...…………….. 

- Thành phần/trình độ (xin ghi rõ số lượng): 

 Học sinh:………..…….…......,  Sinh viên………………..……... 

 Giáo viên:….………..….……,  Công nhân:……..………..…….. 

 Công chức, viên chức……………,  Khác………………………….... 

8. Hoạt động đọc tại Thư viện 
- Thời gian NDT đến Thư viện sử dụng tài liệu 

 □ Ngày nghỉ   □ Dịp hè   □ Suốt năm 

- Số lượt đọc và số lượt tài liệu sử dụng bình quân 1 ngày là: 

 Số lượt đọc:…..…………..………..…………lượt/ngày 

 Số lượt tài liệu luân chuyển:………….…..….lượt/ngày 

- Số lượt đọc và số lượt tài liệu  sử dụng trong các năm gần đây là: 

 

Năm Số lƣợt đọc Số lƣợt tài liệu luân chuyển 

2012   

2013   

2014   

2015   

2016   

9. Thư viện tổ chức giới thiệu sách: 

- Thời gian:……………lần/năm,  ……………….ngày/1 lần 

- Mức độ chiếu sáng đèn lên tài liệu khi trưng bày là bao lâu? 

…………………………………………………………………………………… 

10. Cán bộ thư viện tham gia các lớp tập huấn bảo quản tài liệu: 

- Số lượng cán bộ thư viện tham gia lớp tập huấn:……………………..người 
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- Các đơn vị tổ chức lớp tập huấn: 

- Ý kiến của thư viện về đội ngũ nhân viên sau khi tham gia lớp 

tậphuấn………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..… 

- Kiến nghị của Thư viện đối với các cơ sở đào tạo về công tác bảo 

quản…………………………………………………………………………….……

…………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………….………………… 

11.  Thư viện đã tổ chức những hoạt động nào liên quan đến bảo quản tài liệu? 

(vui lòng ghi rõ tên hoạt động, số lượng người tham gia) 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

12. Đánh giá của Thư viện về ý thức bảo quản tài liệu của NDT trong quá trình 

phục vụ: 

-  Học sinh: 

Rất tốt…………%   Tốt:…………%,  Chưa tốt:………% 

- Sinh viên: 

Rất tốt…………%   Tốt:…………%,  Chưa tốt:………% 

- Giáo viên: 

Rất tốt…………%   Tốt:…………%,  Chưa tốt:………% 

- Công chức, viên chức: 

Rất tốt…………%   Tốt:…………%,  Chưa tốt:………% 

- Công nhân: 

Rất tốt…………%   Tốt:…………%,  Chưa tốt:………% 

- Thành phần khác 

Rất tốt…………%   Tốt:…………%,  Chưa tốt:………% 

13. Thư viện có tiến hành số hóa tài liệu không? 

□ có                                                       □ không 

(nếu trả lờikhôngvui lòng trả lời sang câu hỏi số 16) 

- Số lượng tài liệu được số hóa:……………………………………………..bản 

- Các thiết bị hiện có phục vụ số hóa tài liệu: (vui lòng ghi rõ tên thiết bị và số 

lượng) 

…………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………….... 

- Tài liệu được ưu tiên số hóa: (có thể chọn nhiều loại hình) 

□ địa chí   □ độc bản   □ trước 1975  □ quý hiếm  

□ có tính lịch sử cao □ Loại khác:………………….……………... 

14. Thư viện có Lập phương án phòng chống tai họa (như hỏa hoạn, lũ lụt, 

bão,…) trong thư viện không? 

□ có                                                       □ không 

- Nếu trả lời Không, vui lòng trả lời lý do: 

□ chưa có mẫu   □ chưa có kinh phí  □ chưa cần thiết 

□ Lý do khác:…………………………………………………………… 
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15. Thư viện đã có những chính sách bảo quản tài liệu nào cho thư viện trong 

thời gian qua? 

…………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………….... 

16. Thư viện đánh giá như thế nào về sự quan tâm của cơ quan chủ quản (Sở 

Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh,….)  đối với công tác bảo quản 

tài liệu? 
 □ Rất quan tâm  □ Tương đối quan tâm  □ Không quan tâm 

Theo Thư viện, việc thể hiện sự quan tâm đó là: 

 □ Tạo điều kiện về cơ chế, chính sách   □ Đầu tư cơ sở vật chất 

 □ Đào tạo đội ngũ cán bộ thư viện  □ Khác (xin ghi rõ):…….. 

17.Ý kiến góp ý của quý cơ quan về công tác bảo quản tài liệu trong thư viện hiện 

nay. 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

  

Một lần nữa, xin cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan!  
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Phụ lục 2b 

BẢO QUẢN TÀI LIỆU TẠI CÁC THƢ VIỆN TỈNH  

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁN BỘ THƢ VIỆN 

TẠI CÁC THƢ VIỆN TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

(Mẫu phiếu số 2) 

 

Để giúp chúng tôi có được những thông tin đầy đủ và chính xác về tình hình bảo 

quản tài liệu tại Thư viện các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nhằm đưa ra các giải 

pháp nâng cao chất lượng công tác bảo quản trong thời gian tới, xin Anh (chị) vui 

lòng trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách: 

- Đánh dấu X vào các phương án lựa chọn đối với câu hỏi có những gợi ý trả 

lời. 

- Viết ý kiến trảlời theo suy nghĩ riêng của mình đối với những câu hỏi không 

có gợi ý trả lời. 

   Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh (chị)! 

 

1. Theo anh (chị) bảo quản tài liệu trong thư viện quan trọng thế nào? 

□ quan trọng  □ tương đối quan trọng  □ không quan trọng  

2. Thư viện có thường xuyên tổ chức các chương trình phổ biến nội dung về bảo 

quản tài liệu trong thư viện cho cán bộ thư viện không? Nếu có vui lòng đánh 

dấu vào các hình thức sau (có thể chọn nhiều phương án): 

□ họp giao ban đơn vị   □ in tờ rơi, sổ tay  □ hội nghị, hội thảo  

□ Khi tác nghiệp   □ hình thức khác (vui lòng ghi rõ):…..………… 

     …………………………………………………. 

3. Anh (chị) đã từng tham gia lớp tập huấn bảo quản tài liệu nào không? 

□ có  □ không 

4.Anh (chị) có đề xuất gì nhằm nâng cao hiệu quả bảo quản tài liệu trong thư 

viện 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Xin Anh (chị) vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân: 

Tên thư viện:……………………………………………………………………. 

Bộ phận đang công tác:…………………………………………………………. 

Vị trí công việc đang đảm nhiệm:……………………………………………….
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Phụ lục 2c 

BẢO QUẢN TÀI LIỆU TẠI CÁC THƢ VIỆN TỈNH  

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO NGƢỜI DÙNG TIN 

TẠI CÁC THƢ VIỆN TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

(Mẫu phiếu số 3) 

 

Bạn đọc thân mến! 
 Bảo quản là một trong những hoạt động quan trọng, không thể thiếu trong tất 

cả các thư viện. Đây là hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phục vụ tài liệu 

của quý bạn đọc. 

 Để giúp chúng tôi có được những thông tin đầy đủ và chính xác về tình hình 

bảo quản tài liệu tại các Thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nhằm đưa ra các 

giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo quản trong thời gian tới, rất mong quý 

bạn đọc vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách: 

 - Đánh dấu X vào các phương án lựa chọn đối với câu hỏi có những gợi ý 

trả lời. 

 - Viết ý kiến trảlời theo suy nghĩ riêng của mình đối với những câu hỏi 

không có gợi ý trả lời. 

   Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan! 

 

1. Bạn đọc có đến thư viện để đọc sách không? (chọn một phương án) 

 □ Thường xuyên   □ Đôi khi    □ Không   

2. Khi đọc sách, ý thức của bạn như thế nào? (có thể chọn nhiều phương án) 

□ Giữ gìn cẩn thận  □ Cuôṇ sách laị  □ Gấp trang để đánh dấu 

□ Cắt, xé trang sách □ Viết, vẽ vào sách □ Ngồi lên sách 

□ Làm mất sách  □ Không quan tâm  

□ Ý khác (xin ghi rõ)………………………………..………………….. 

3. Cán bộ thư viện có tuyên truyền ý thức giữ gìn và trân trọng sách báo không ? 

 □ Thường xuyên   □ Đôi khi  □ Không 

4. Bạn đọc đã từng tham gia những hoạt động nào của thư viện có đề cập đến 

bảo quản sách? (có thể chọn nhiều phương án)  

 □ Thông báo sách mới □ Giới thiệu sách  □ Triển lãm sách  

□ Thi đọc sách  □ Thi vẽ tranh theo sách □ Điểm sách 

 □ Dựng lại tác phẩm □ Kể chuyện theo sách □ Hội nghị bạn đọc  

 □ Hội thảo về bảo quản □ Nội qui thư viện  □ Các câu lạc bộ 
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□ Tập huấn bạn đọc trước khi cấp thẻ thư viện  

 □ Hoạt động khác: (xin ghi rõ):…….……… ………………………… 

5. Bạn đọc đánh giá về tình trạng tài liệu khi được thư viện phục vụ thế nào? (có 

thể chọn nhiều phương án) 

□ bụi bẩn □ mất trang  □ rách  □ hư gáy □ hư bìa

 □ mờ chữ □ gấp góc sách  □ ố vàng □ ẩm mốc   

□ Khác (xin ghi rõ)….…………………………………………………... 

6.Khi thấy bạn đọc khác có hành động làm hư hỏng sách như cắt, xé, viết vẽ lên 

sách,… bạn đọc làm gì? 

□ nhắc nhở bạn đọc ấy □ thông báo với nhân viên thư viện   

□ không quan tâm 

7. Theo bạn đọc, bảo quản tài liệu trong thư viện quan trọng thế nào? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8. Để bảo quản tài liệu của Thư viện đạt hiệu quả tốt hơn, bạn đọc có đề nghị gì 

với Thư viện và nhân viên thư viện?  

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 

9. Bạn đọc bảo quản sách ở nhà như thế nào? (nếu có xin ghi rõ) 

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 

Xin bạn đọc vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân: 

 Chỗ ở hiện nay:………………..……………………………………..…… 

Thuộc khu vực: □ Thành thị     □ Nông thôn  

Hoàn cảnh kinh tế gia đình: □ Khá giả     □ Trung bình    □ Khó khăn 

 Nghề nghiệp:  □ Công chức, viên chức     □ Công nhân 

    □ Nông dân   □ Buôn bán     □ Khác (xin ghi rõ):…… 

 

Một lần nữa, xin cảm ơn sự hợp tác của quý bạn đọc! 
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PHỤ LỤC 3 

 

Phụ lục 3a: Kết quả xử lý phiếu điều tra dành cho các thư viện tỉnh ĐBSCL  

Phụ lục 3b: Kết quả xử lý phiếu điều tra dành cho cán bộ thư viện 

Phụ lục 3c: Kết quả xử lý phiếu điều tra dành cho người dùng tin 
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Phụ lục 3a 

KẾT QUẢ XỬ LÝ  

PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁC THƢ VIỆN TỈNH ĐBSCL  

 

Khảo sát 13 tỉnh thuộc vùng ĐBSCL gồmTiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Bến 

Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, 

Bạc Liêu, Cà Mau. Số phiếu thu về 13 phiếu đạt 100%. (Nguồn: Khảo sát tại 13 

tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 

1. Nguồn lực thông tin của thƣ viện 

1.1. Số lượng  

TT 
Tên  

thƣ viện 

Tài liệu dạng giấy Tài liệu hiên đại 

Sách 

(bản) 

Báo, 

tạp chí 

(tên) 

CD-ROM, băng từ,… 

(bản) 
Biểu ghi 

1 An Giang 319,512 150 2,863 75,732 

2 Bạc Liêu 147,410 124 500 6,000 

3 Bến tre 167,055 100 232 7,763 

4 Cà Mau 160,000 160 53 12,000 

5 Cần Thơ 259,812 200 2,785 158,000 

6 Đồng Tháp 180,000 235 500 30,000 

7 Hậu Giang 94,731 102 535 2,112 

8 Kiên Giang 95,340 100 50 30,000 

9 Long An 172,269 140 43 2,505 

10 Sóc Trăng 184,452 201 300 47,985 

11 Tiền Giang 245,836 250 2,411 147,168 

12 Trà Vinh 189,265 290 1,064 20,000 

13 Vĩnh Long 184,198 131 802 70,000 

Tổng cộng 2,399,880 2,183 12,138 609,265 

1.2. Ngôn ngữ  

TT Tên thƣ viện Tiếng  

Việt 

Tiếng 

Anh 

Tiếng 

Pháp 

Tiếng dân tộc 

(Khmer, Chăm, 

Hoa,…) 

1 An Giang 97.5 2.5   

2 Bạc Liêu 99.1 0.8 0.06 0.04 

3 Bến tre 99.19 0.79 0.02  
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TT Tên thƣ viện Tiếng  

Việt 

Tiếng 

Anh 

Tiếng 

Pháp 

Tiếng dân tộc 

(Khmer, Chăm, 

Hoa,…) 

4 Cà Mau 80 10 5 5 

5 Cần Thơ 95 5   

6 Đồng Tháp 99 1   

7 Hậu Giang 99.17 0.83   

8 Kiên Giang 100    

9 Long An 80 10 10  

10 Sóc Trăng 85 10  5 

11 Tiền Giang 90 10   

12 Trà Vinh 100    

13 Vĩnh Long 90 7 3  

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo quản tài liệu của thƣ viện  

2.1. Diện tích kho lưu trữ tài liệu 

TT Tên thƣ viện Số lƣợng 

tài liệu 

Diện tích kho Số 

bản tài liệu/ 1m
2
 

1 Long An 418 307,258 735 

2 Tiền Giang 2500 142,702 57 

3 Bến Tre 189 160,000 847 

4 Trà Vinh 350 150,000 429 

5 Vĩnh Long 210 225,969 1,076 

6 Đồng Tháp 3000 160,000 53 

7 An Giang 421 84,800 201 

8 Kiên Giang 220 90,000 409 

9 Cần Thơ 298 163,452 548 

10 Hậu Giang 77.6 180,987 2,332 

11 Sóc Trăng 400 241,411 604 

12 Bạc Liêu 636 172,663 271 

13 Cà Mau 220 209,505 952 
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2.2. Trang thiết bị bảo quản tài liệu của thư viện  

 

Số lƣợng 

thƣ viện 

có trang bị 

Tỷ lệ 

(%) 

Cơ sở vật chất, 

trang thiết bị bảo 

quản tài liệu ở các 

thƣ viện tỉnh Đồng 

bằng sông Cửu 

Long 

Máy vi tính 13 100 

Tivi 8 62 

Đầu đọc CD, DVD 6 46,2 

Máy scan 11 84,6 

Máy ảnh  7 53,8 

Máy in 13 100 

Máy photocopy 10 77 

Máy hút bụi 10 77 

Máy điều hòa 4 31 

Bình chữa cháy 13 100 

Bình chữa cháy trong kho tài liệu 9 69,2 

Quạt thông gió trong kho tài liệu 8 61,5 

Quạt máy trong kho tài liệu 9 69,2 

Hệ thống báo cháy tự động trong kho 

tài liệu 
6 46,2 

Xe đẩy sách trong thư viện 13 100 

Thiết bị khác (máy xén giấy, máy ép 

gáy sách,…)  
3 23,1 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 

 

3. Thƣ viện có bộ phận bảo quản tài liệu không? 

 Số lƣợng Tỷ lệ % 

Thƣ viện có bộ phận 

bảo quản tài liệu 

Có 100 100 

Không 00 00 

Tổng cộng  100 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 
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3.1. Hình thức hoạt động của bộ phận bảo quản 

 Số lƣợng Tỷ lệ % 

Hình thức hoạt động của  

bộ phận bảo quản 

Độc lập 00 00 

Một bộ phận của 

phòng nghiệp vụ 
10 77 

 Một bộ phận của 

phòng ban khác 
03 33 

Tổng cộng  100 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 

3.2. Trình độ chuyên môn bảo quản của cán bộ thư viện 

 Số lƣợng Tỷ lệ % 

Trình độ chuyên môn bảo quản của 

cán bộ thƣ viện 

 

Đã tham gia 

lớp ngắn hạn 
11 85 

Đã tham gia 

lớp dài hạn 
00 00 

 Hình thức khác 

(1 phần trong 

khóa học) 

02 15 

Tổng cộng  100 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 

3.3. Số lượng cán bộ thư viện được các tham gia khóa học về bảo quản 

TT Tên thƣ viện 
Lớp  

ngắn hạn 

Một phần 

 khóa học 

Hình thức 

khác 

Tổng cộng 

1 Long An 2 13 1 16 

2 Tiền Giang 3 12 2 17 

3 Bến Tre 2 9 4 15 

4 Trà Vinh 4 13 10 27 

5 Vĩnh Long 6 9 12 27 

6 Đồng Tháp 5 16 7 28 

7 An Giang 10 11 16 37 

8 Kiên Giang 2 2 6 10 

9 Cần Thơ 14 14 16 44 

10 Hậu Giang 4 11 9 24 

11 Sóc Trăng 8 10 11 29 

12 Bạc Liêu 6 13 7 26 

13 Cà Mau 5 13 3 21 

 Tổng cộng 71 146 104 321 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 
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4. Thƣ viện có tiến hành số hóa tài liệu không? 

4.1. Thư viện tiến hành số hóa tài liệu 

 Số lƣợng Tỷ lệ % 

Thƣ viện có tiến hành số hóa tài liệu 
Có  30 

Không   70 

Tổng cộng  100 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 

4.2. Số trang tài liệu được số hóa tại thư viện 

TT Tên thƣ viện Số trang tài liệu đƣợc số hóa Chƣa số hóa tài liệu 

1 Long An // x 

2 Tiền Giang // x 

3 Bến Tre // x 

4 Trà Vinh 37,950  

5 Vĩnh Long 17,289  

6 Đồng Tháp 17,377  

7 An Giang 20,400  

8 Kiên Giang 19,870  

9 Cần Thơ 389,567  

10 Hậu Giang // x 

11 Sóc Trăng 5,000  

12 Bạc Liêu 10,500  

13 Cà Mau 302,198  

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 
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5. Kinh phí 

5.1. Kinh phí hoạt động của thư viện 

Đơn vị tính: đồng 

TT Tên thƣ viện 2012 2013 2014 2015 2016 

1 An Giang 3,062,750 3,610,900 3,843,090 4,021,100 3,894,000 

2 Bạc Liêu 945,250 1,395,325 1,358,000 1,524,200 1,560,000 

3 Bến tre 1,000,000 1,320,000 1,450,000 1,557,265 1,367,000 

4 Cà Mau 875,000 900,000 950,000 1,409,815 1,558,000 

5 Cần Thơ 2,210,000 2,736,000 3,103,000 3,924,000 4,401,020 

6 Đồng Tháp 2,400,000 2,500,000 2,500,000 2,974,052 3,448,760 

7 Hậu Giang 290,642 297,138 270,944 1,918,500 2,408,676 

8 Kiên Giang 862,552 1,301,840 1,036,510 1,393,000 1,177,000 

9 Long An 1,000,000 1,400,000 1,400,000 1,426,751 1,726,751 

10 Sóc Trăng 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,831,000 3,087,000 

11 Tiền Giang 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,064,051 2,083,871 

12 Trà Vinh 2,369,870 2,650,170 2,807,684 3,236,900 3,066,100 

13 Vĩnh Long 1,620,000 2,341,000 2,943,000 3,234,000 3,615,000 

Tổng cộng 21,836,064 25,652,373 26,862,228 31,514,634 33,393,178 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 

5.2 . Kinh phí bảo quản 

Đơn vị tính : triệu đồng 

TT Tên thƣ viện 2012 2013 2014 2015 2016 

1 An Giang 54,214 54,172 95,372 46,980 47,010 

2 Bạc Liêu 11,000 12,000 13,000 14,000 14,020 

3 Bến tre 28,500 29,000 36,000 40,000 40,000 

4 Cà Mau 50,000 45,000 40,000 30,000 33,000 

5 Cần Thơ 17,000 18,750 20,900 22,000 30,980 

6 Đồng Tháp 10,000 10,000 20,000 20,000 22,000 

7 Hậu Giang 5,600 5,800 6,500 6,800 6,830 

8 Kiên Giang 15,000 15,000 10,000 10,000 11,000 

9 Long An 15,000 9,000 10,000 12,000 12,000 

10 Sóc Trăng 48,000 48,000 50,000 50,000 50,130 

11 Tiền Giang 40,000 40,000 40,000 40,000 38,900 

12 Trà Vinh 15,000 20,000 25,000 30,000 30,000 

13 Vĩnh Long 4,000 25,000 20,000 20,000 21,000 

Tổng cộng 313,314 277,550 291,400 294,800 356,870 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 
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6. Ngƣời dùng tin 

TT 
Tên thƣ 

viện 
tổng số 

học 

sinh 

sinh 

viên 

giáo 

viên 
CCVC 

công 

nhân 

khác 

(dân, 

hƣu 

trí, 

nội 

trợ...) 

1 Long An 12,867 3,474 1,930 1,285 2,316 1,350 2,512 

2 Tiền Giang 15,958 5,998 912 1,160 4,387 541 2,960 

3 Bến Tre 1,655 421 773 88 104 65 204 

4 Trà Vinh 2,650 836 401 516 550 147 200 

5 Vĩnh Long 1,798 621 768 108 132 65 104 

6 Đồng Tháp 6,985 4,890 1,322 327 261 86 99 

7 An Giang 10,171 3,560 2,034 1,017 2,034 509 1,017 

8 Kiên Giang 717 215 143 72 143 72 72 

9 Cần Thơ 1,273 111 792 72 202 22 74 

10 Hậu Giang 1,520 735 215 223 256 11 80 

11 Sóc Trăng 2,500 849 1,283 51 213 14 90 

12 Bạc Liêu 6,423 4,789 1,222 32 261 51 68 

13 Cà Mau 3,800 1,800 600 300 500 200 400 

Tổng cộng 68,317 28,299 12,395 5,251 11,359 3,133 7,880 

 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 
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Phụ lục 3b  

KẾT QUẢ XỬ LÝ  

PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁN BỘ THƢ VIỆN 

 

 Số lƣợng Tỷ lệ % 

CBTV tại các phòng của 

các thƣ viện tỉnh ĐBSCL  

CBTV phòng nghiệp vụ 37 30,5 

CBTV phòng đọc 26 21,6 

CBTV phòng mượn 13 10,7 

CBTV phòng báo, tạp chí 13 10,7 

CBTV phòng hành chính 32 26,5 

Tổng cộng 121 100 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 

1. Theo anh (chị) bảo quản tài liệu trong thƣ viện quan trọng nhƣ thế nào? 

TT Tên thƣ viện Quan trọng 
Tƣơng đối 

quan trọng 

Không 

quan trọng 

1 Long An 4 6 0 

2 Tiền Giang 7 3 0 

3 Bến Tre 4 5 0 

4 Trà Vinh 3 6 0 

5 Vĩnh Long 5 3 0 

6 Đồng Tháp 5 3 0 

7 An Giang 5 4 0 

8 Kiên Giang 5 4 0 

9 Cần Thơ 7 2 0 

10 Hậu Giang 7 3 0 

11 Sóc Trăng 4 6 0 

12 Bạc Liêu 6 4 0 

13 Cà Mau 5 5 0 

Tổng cộng 67 54 0 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 
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2. Các hình thức phổ biến nội dung bảo quản tài liệu tại thƣ viện của anh (chị) 

là hình thức nào?  

TT Tên thƣ viện 

họp giao 

ban đơn 

vị 

hội thảo,  

hội nghị 

khi tác 

nghiệp 

In tờ rơi, 

sổ tay 

Tổng 

cộng 

(số phiếu 

thu về) 

1 Long An 4 2 4 0 10 

2 Tiền Giang 6 1 3 0 10 

3 Bến Tre 4 3 2 0 9 

4 Trà Vinh 5 3 1 0 9 

5 Vĩnh Long 3 3 2 0 8 

6 Đồng Tháp 4 3 1 0 8 

7 An Giang 5 2 2 0 9 

8 Kiên Giang 3 3 3 0 9 

9 Cần Thơ 5 3 1 0 9 

10 Hậu Giang 6 2 2 0 10 

11 Sóc Trăng 5 3 2 0 10 

12 Bạc Liêu 5 3 2 0 10 

13 Cà Mau 4 2 4 0 10 

Tổng cộng 59 33 29  121 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 
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Phụ lục 3c 

KẾT QUẢ XỬ LÝ  

PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO NGƢỜI DÙNG TIN 

 

 

Thuộc khu vực 

 Số lƣợng Tỷ lệ % 

Thuộc khu vực 
Thành thị 9.093 82 

Nông thôn 1.996 18 

Tổng cộng  100 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 

Nghề nghiệp 

 Số lƣợng Tỷ lệ % 

Nghề nghiệp 

Học sinh 3.342 28,3 

Sinh viên 1.606 13,6 

Giáo viên 649 1,2 

Công chức, viên chức 3.259 27,6 

Công nhân 1.453 12,3 

Nghề khác 1.500 13,7 

Tổng cộng  100 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 

 

1. Bạn đọc có đến thƣ viện để đọc sách không? 

 Số lƣợng Tỷ lệ % 

Bạn đọc có đến thƣ viện để đọc sách 

Thường xuyên 6.287 56,7 

Đôi khi 4.613 41,6 

Không  189 1,7 

 

Tổng cộng  100 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 

 

2. Cán bộ thƣ viện có tuyên truyền ý thức giữ gìn và trân trọng sách báo đến 

bạn đọc không? 

 Số lƣợng Tỷ lệ % 

Cán bộ thƣ viện có tuyên truyền ý 

thức giữ gìn và trân trọng sách đến 

bạn đọc 

Thường xuyên 7.629 68,8 

Đôi khi 2.107 19 

Không  1.353 12,2 

Tổng cộng  100 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 
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3.Bạn đọc đánh giá về tình trạng tài liệu khi đƣợc thƣ viện phục vụ thế nào? 

 Số lƣợng Tỷ lệ % 

NDT đánh giá về tình trạng tài liệu 

khi đƣợc thƣ viện phục vụ  

Bụi bẩn 1.852 16,7 

Mất trang 1.641 14,8 

Rách 1.342 12,1 

Hư gáy 1.098 9,9 

Hư bìa 1.153 10,4 

Mờ chữ 1.586 14,3 

Gấp góc sách 2.462 22,2 

Ố vàng 2.151 19,4 

Ẩm mốc 466 4,2 

 Tình trạng khác 2.939 26,5 

Tổng cộng  100 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 

4. Khi thấy bạn đọc khác có hành động làm hƣ hỏng sách nhƣ cắt, xé, viết vẽ 

lên sách,… bạn đọc làm gì?  

 Số lƣợng Tỷ lệ % 

Khi thấy bạn đọc cắt, xé, viết vẽ 

lên sách,… 

Nhắc nhở bạn đọc ấy 6.942 62,6 

Thông báo với nhân 

viên thư viện 

2.728 24,6 

Không quan tâm 2.419 12,8 

 

Tổng cộng  100 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 

5. Để bảo quản tài liệu của Thƣ viện đạt hiệu quả tốt hơn, bạn đọc có đề nghị gì 

với Thƣ viện và nhân viên thƣ viện. 

 Số lƣợng Tỷ lệ % 

Đề nghị của NDT đối với 

thƣ viện và nhân viên thƣ 

viện về bảo quản tài liệu 

trong thƣ viện 

 

Bảo quản tài liệu cẩn thận 

hơn 

3.981 35,9 

Kiểm tra quản lý tài liệu 

thường xuyên 

2.828 
25,1 

Sắp xếp lại tài liệu 632 5,7 

Tập huấn cho chuyên viên 

thư viện 

743 6,7 

Tổ chức chương trình giáo 

dục bảo quản tài liệu cho 

bạn đọc 

2.140 11,4 

Xử phạt bạn đọc làm hư 

hỏng tài liệu 

765 6,9 

Tổng cộng  100 

(Nguồn: Khảo sát tại 13 thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  năm 2016) 
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PHỤ LỤC 4 

KẾT QUẢ XỬ LÝ KHẢO SÁT 

TÌNH TRẠNG TÀI LIỆU TRONG CÁC THƢ VIỆN TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Tên Thƣ viện 

 

Tổng số  

bản sách 

Số bản 

điều tra 

Chất lƣợng giấyin tài liệu (%) Chất lƣợng bìa (%) 

tốt 
tƣơng đối 

tốt 
chƣa tốt tốt 

tƣơng đối 

tốt 
chƣa tốt 

An Giang 308.089 3.081 32,2 54,6 13,2 42 47,5 10.5 

Bạc Liêu 142.800 1.428 29,1 54 17,2 33,7 45 21,3 

Bến tre 164.420 1.644 28,4 49 22,4 30 48 22 

Cà Mau 151.309 1.513 21 60 19 41 44 15 

Cần Thơ 242.791 2.428 35,5 54 10 45 44 11,1 

Đồng Tháp 170.000 1.700 33,4 51,6 15 33 40,2 26,8 

Hậu Giang 63.509 635 23,3 67 10 42 49 9,3 

Kiên Giang 92.266 923 20 67 13 39 45 16,4 

Long An 168.832 1.688 31,7 53,2 15,1 39 46 15 

Sóc Trăng 176.396 1.764 20,5 63 16,6 31,2 48 21,1 

Tiền Giang 241.411 2.414 27,5 50 22 30,5 49 20 

Trà Vinh 181.989 1.820 21,3 59,7 19,2 33,1 41 25,6 

Vĩnh Long 215.863 2.159 20,5 66 13,4 32 48 20 

 2.319.675 
 

23.197       
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Tên thƣ viện 
Tổng số  

bản sách 

Số bản  

điều tra  

Chất lƣợng đóng (%) Chất lƣợng mực in tài liệu (%) 

tốt 
tƣơng đối 

tốt 
chƣa tốt tốt 

tƣơng đối 

tốt 
chƣa tốt 

An Giang 308.089 3.081 49 35,6 15,3 57,3 36,3 6,4 

Bạc Liêu 142.80 1.428 38,4 42 19,2 56 37 7,2 

Bến tre 164.420 1.644 32,4 53 14,4 55 35 10 

Cà Mau 151.309 1.513 47 42 11 57,2 37 5,5 

Cần Thơ 242.791 2.428 48 32 20 58 34 8 

Đồng Tháp 170.000 1.700 37 43 20 57,4 27,2 15,4 

Hậu Giang 63.509 635 33,3 47 19,3 50 46 4,4 

Kiên Giang 92.266 923 34 52 14 51 38 11 

Long An 168.832 1.688 44 42,6 13,4 54 32,3 13,2 

Sóc Trăng 176.396 1.764 40 43 17,4 50 35 15 

Tiền Giang 241.411 2.414 33,8 45 21 50 36 14 

Trà Vinh 181.989 1.820 31,1 55 14 52,2 38 9,4 

Vĩnh Long 215.863 2.159 36 46 18 50,3 38 11,3 

 

2.319.675 23.197 
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Tên Thƣ viện 
Tổng số 

bản sách 

Số bản  

điều tra 

Tài liệu bị 

nhiễm bụi 

tỷ lệ 

% 

Tài liệu bị 

ẩm 

tỷ lệ 

% 

Tài liệu bị 

nhiễm nấm mốc 
tỷ lệ % 

An Giang 308,089 3.081 9,551 62 4,067 26.4 2,511 16.3 

Bạc Liêu 142,800 1.428 3,948 55.3 2,021 28.3 1,335 18.7 

Bến tre 164,420 1.644 4,069 49.5 2,187 26.6 1,118 13.6 

Cà Mau 151,309 1.513 4,464 59.0 3,934 52.0 1,286 17.0 

Cần Thơ 242,791 2.428 6,009 49.5 4,977 41.0 1,311 10.8 

Đồng Tháp 170,000 1.700 4,505 53.0 2,635 31.0 1,785 21.0 

Hậu Giang 63,509 635 1,778 56.0 381 12.0 127 4.0 

Kiên Giang 92,266 923 1,799 39.0 2,316 50.2 618 13.4 

Long An 168,832 1.688 3,993 47.3 4,702 55.7 1,925 22.8 

Sóc Trăng 176,396 1.764 2,611 29.6 4,322 49.0 1,058 12.0 

Tiền Giang 241,411 2.414 7,001 58.0 6,397 53.0 2,173 18.0 

Trà Vinh 181,989 1.820 4,186 46.0 4,577 50.3 1,183 13.0 

Vĩnh Long 215,863 2.159 3,249 30.1 5,181 48.0 1,295 12.0 

Tổng cộng 2,319,675 23.197       

 

 


