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Tóm tắt đóng góp mới của luận án: 

- Hệ thống hóa và hoàn thiện cơ sở lý luận về việc ứng dụng phần mềm xã hội 

vào tổ chức dịch vụ thông tin thư viện cho các trường đại học. 

- Cơ chế vận hành các dịch vụ thông tin thư viện có sự thay đổi khi ứng dụng 

phần mềm xã hội. Cụ thể: tương tác qua lại và chủ động giữa người dùng thư viện và cán 

bộ thư viện, giữa người sử dụng thông tin và người tạo lập thông tin, và giữa người dùng 

tin với nhau. Cơ chế này đặc trưng bởi sự tham gia chủ động và tích cực của cộng đồng 

người dùng vào hoạt động tạo lập, tổ chức, chia sẻ, kết nối, phổ biến và khai thác thông 

tin. Trong bối cảnh đó, thư viện đóng vai trò điều phối các hoạt động sao cho đúng hướng 

để đạt được mục tiêu của chính thư viện cũng như của trường đại học. 

- Đề xuất giải pháp ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông 

tin thư viện phù hợp với điều kiện các trường đại học Việt Nam. Trong đó, có các nhóm 

giải pháp về chính sách, công nghệ, phát triển nội dung, cơ chế và mô hình và quy trình 

ứng dụng phần mềm xã hội. 

- Kết quả nghiên cứu của luận án giúp các bên liên quan như cơ quan quản lý 

nhà nước, lãnh đạo các trường đại học, các cơ quan thông tin thư viện có cơ sở khoa 

học để hoạch định chính sách trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

thông tin thư viện nói chung và ứng dụng phần mềm xã hội trong tổ chức dịch vụ thông 

tin thư viện cho các trường đại học nói riêng. 
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