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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Bước vào thế kỷ XXI, sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và 

truyền thông (CNTT và TT) đã tác động mạnh mẽ và làm thay đổi về chất mọi lĩnh vực 

của đời sống xã hội, thúc đẩy nền kinh tế thế giới dịch chuyển sang nền kinh tế tri 

thức/nền kinh tế thông tin. Trong nền kinh tế này, thông tin/tri thức giữ vai trò quyết định 

trong sự cạnh tranh, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, 

dân tộc. Quốc gia nào, tổ chức nào nắm bắt được đầy đủ thông tin nhanh chóng, chính xác 

sẽ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh. Thông tin/tri thức ở đây chính là thành tựu khoa học 

và công nghệ (KH và CN) mà chủ thể sản sinh và nắm bắt nguồn tri thức này chính là con 

người có trình độ cao. Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, ngành giáo dục và đào tạo 

nói chung và giáo dục đại học nói riêng có nhiệm vụ hết sức quan trọng. Bởi các cơ sở 

đào tạo đại học như là “cơ sở sản xuất” có đầu ra là nguồn nhân lực có trình độ cao, có đủ 

khả năng tiếp nhận tri thức mới để sản xuất, chế biến tri thức, biết vận dụng các tri thức, 

thông tin mới, tiên tiến hiện đại vào sản xuất thực tiễn làm gia tăng giá trị sản phẩm, đóng 

góp quan trọng cho sự tiến bộ của đời sống xã hội.  

Một trong những thành tựu phát triển của CNTT là công nghệ phần mềm và đặc 

biệt là công nghệ Web đã đem đến cho người dùng những ứng dụng hữu ích và hiệu 

quả qua nhiều thế hệ Web khác nhau. Web 2.0 là thế hệ web thứ 2, lần đầu tiên được 

Tim O’Reilly  và Dale Dougherty đưa ra, bàn luận và giới chính thức giới thiệu tại San 

Francisco, Mỹ, năm 2004. Nếu như thế hệ web đầu tiên được đặc trưng bởi sự tương 

tác một chiều (người dùng tin tiếp nhận thông tin từ nhà/người cung cấp thông tin) thì 

thế hệ web thứ hai lại đem đến cho cộng đồng trực tuyến một thế giới thực sự mới mẻ 

với thế hệ web có sự tương tác qua lại hai chiều (người dùng tin được phép tương tác 

với thông tin từ người/nhà cung cấp thông tin) trong môi trường trực tuyến 

(Murugesan 2007, [74]. , tr.5). Năm 2005, trong công trình nghiên cứu của mình về 

Web 2.0, Ian Davis đã diễn giải một cách đơn giản nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu sắc về 

sự khác biệt giữa hai thế hệ web rằng: Web 1.0 mang mọi người đến thông tin còn 

Web 2.0 sẽ mang thông tin đến con người. Thế hệ Web 2.0 cho phép người dùng sử 

dụng rất nhiều những công cụ nhằm tổ chức các dịch vụ thông tin trực tuyến và chúng 

được gọi với cái tên chung là Phần mềm xã hội.  

Sự ra đời và phát triển của phần mềm xã hội không chỉ là một trào lưu nhất thời 

mà nó đang chứng minh những giá trị đích thực và tiềm năng lâu dài trong việc triển 

khai, tổ chức các dịch vụ thông tin trực tuyến của nhiều ngành/lĩnh vực trên môi 

trường Internet. Nhìn nhận và nắm bắt được xu hướng này, rất nhiều dịch vụ thông tin 

thư viện các trường đại học đã ứng dụng và triển khai phần mềm xã hội nhằm đổi mới 
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và nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa loại hình sản phẩm và tận dụng được sự 

tham gia đóng góp tri thức của cộng đồng người tham gia (Boulos & Wheeler 2007, 

[26]. tr.9). Khi bàn về các quy luật mới của Khoa học thông tin thư viện, một trong số 

những quy luật được Michael Gorman và Walt Crawford khẳng định, đó là: “Ứng 

dụng công nghệ thông minh để nâng cao dịch vụ”. Quy luật này thực sự phù hợp trong 

bối cảnh giữa phần mềm xã hội và ngành thông tin thư viện hiện nay. Thực tế cho 

thấy, rất nhiều các cơ quan thông tin thư viện trên thế giới đang gặt hái thành công nhờ 

sự nhanh nhạy nắm bắt xu hướng và triển khai ứng dụng phần mềm xã hội trong việc 

tổ chức các dịch vụ thông tin hợp lý, kịp thời (Farkas, 2007,[44]. ; Kroski, 2007,[61]. ) 

Đối với các thư viện nói chung và hệ thống thư viện các trường đại học nói riêng, 

những định hướng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đều hướng tới việc nghiên cứu, ứng 

dụng thành tựu KH và CN nhằm nâng cao và đổi mới chất lượng, bắt kịp xu thế phát 

triển trên thế giới. Khi bàn về xu thế ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động thông 

tin thư viện, ngành thông tin thư viện đã có những văn bản pháp quy quy định vai trò, 

nhiệm vụ của thư viện nói chung và thư viện đại học nói riêng như sau: “Pháp lệnh thư 

viện” [11]. của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 

28/12/2000 về Thư viện. Tại Điều 13 của Pháp lệnh có quy định rõ một trong các nhiệm 

vụ của thư viện là “Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào 

công tác thư viện, từng bước hiện đại hóa thư viện”; Cụ thể hơn, trong Nghị định của 

Chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư 

viện đã nêu rõ tại Điều 8 về quyền và nhiệm vụ thư viện: “Thư viện của các trường đại 

học và cao đẳng có nhiệm vụ xây dựng vốn tài liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng 

dạy và học tập của người dạy và người học”; Trong “Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt 

động thư viện trường đại học” ban hành theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL 

ngày 10 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 0đã ghi rõ 

trong điều 3 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thư viện đại học như sau: Thư 

viện trường đại học cần nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học & công nghệ tiên tiến 

và công nghệ thông tin vào công tác của thư viện. Có thể thấy các văn bản pháp quy 

khẳng định xu thế của ngành thông tin thư viện trong việc đi tắt đón đầu, bắt kịp xu thế 

chung của thế giới, nhanh chóng hòa nhập và tiến kịp với sự phát triển của khoa học 

công nghệ nhằm ứng dụng khoa học công nghệ trong việc phát triển sự nghiệp thông tin 

thư viện nói chung, trong công tác tổ chức dịch vụ thư viện nói riêng để không ngừng 

nâng cao, đổi mới chất lượng phục vụ tại thư viện các trường đại học. 

Sự phát triển nhanh chóng của phần mềm xã hội và sự thâm nhập sâu sắc của 

phần mềm này vào các ngành nghề, lĩnh vực trên môi trường internet đã tạo ra một 

bước ngoặt trong việc thay đổi nhận thức và tương tác của cộng đồng người tạo lập 
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thông tin và người dùng tin. Đặc biệt thói quen sử dụng thông tin và nhu cầu tin của 

người dùng tin cũng thay đổi. Sự thay đổi này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác 

nhau, nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản bắt nguồn từ đặc tính bản chất của 

phần mềm xã hội, đó là tạo ra môi trường tương tác giữa còn người và thông tin, ở đó 

cộng đồng người dùng tin được khuyến khích xử lý, tạo lập, sáng tạo, phối hợp và chia 

sẻ thông tin. Sự thay đổi còn được thể hiện ở rất nhiều khía cạnh kể cả về lý luận đến 

thực tiễn. Về lý luận, có thể thấy những quan niệm trước đây về dịch vụ, tổ chức dịch 

vụ, công tác phục vụ người dùng tin, về vai trò và trách nhiệm của tổ chức cung cấp 

thông tin, quy trình tổ chức và phục vụ thông tin đã thay đổi khi ranh giới giữa 

người/tổ chức tạo lập thông tin và người dùng tin không còn rõ ràng. Xét về khía cạnh 

thực tiễn, với sự tự do và khuyến khích sáng tạo, xử lý, đóng góp các giá trị thông tin / 

tri thức cá nhân để tạo thành giá trị thông tin / tri thức xã hội trong cộng đồng đã làm 

thay đổi nhận thức và thói quen của người dùng tin. Từ việc sử dụng bị động, một 

chiều các thông tin được tiếp nhận sang việc chủ động khai thác thông tin kết hợp với 

xử lý, chia sẻ, và tăng chỉ số giá trị gia tăng của thông tin lên gấp nhiều lần. Xét cả ở 

khía cạnh lý luận lẫn thực tiễn, bản chất của sự thay đổi này đòi hỏi cao hơn về chất 

lượng thông tin, loại hình thông tin, và cách thức tiếp cận, khai thác và sử dụng thông 

tin, do đó quy trình và hoạt động tổ chức thông tin tại thư viện các trường đại học cũng 

thay đổi. Sự thay đổi này không cho phép các thư viện đại học tồn tại với những dịch 

vụ hiện có mà họ cần phải thay đổi quy trình hoạt động tổ chức dịch vụ thông tin trong 

việc ứng dụng phầm mềm xã hội sao cho bắt kịp xu hướng phát triển tất yếu và đáp 

ứng tốt nhu cầu tin đang thay đổi của người dùng tin hiện nay. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam, sự nhận thức đầy đủ về việc ứng dụng phần mềm xã hội 

vào công tác tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện trong các trường đại học còn chưa 

được nhìn nhận đúng đắn và đánh giá chính xác (Nguyễn Hữu Nghĩa, 2010 [7]. ). Dưới 

góc độ lý luận, có khá nhiều bài viết xoay quanh chủ đề ứng dụng các công cụ phần 

mềm xã hội vào hoạt động thông tin thư viện, song các nghiên cứu / bài viết này mới chỉ 

dừng lại ở mức độ tìm hiểu, giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm hoặc nghiên cứu trường hợp. 

Song chưa có công trình khoa học nghiên cứu lý luận bài bản về việc ứng dụng phần 

mềm xã hội vào hoạt động thông tin thư viện nói chung và cụ thể là hoạt động tổ chức 

dịch vụ tại thư viện các trường đại học nói riêng. Dưới góc độ thực tiễn, có thể thấy các 

ứng dụng / công cụ phần mềm xã hội đã và đang vận hành rất phổ biến trên môi trường 

internet, thu hút hàng triệu người dùng sử dụng các công cụ, ứng dụng này. Thực tiễn 

cho thấy đại đa số người dùng tin tại các thư viện đại học (cán bộ, sinh viên, chuyên gia, 

nhà nghiên cứu tại các trường đại học) đang sử dụng các ứng dụng phần mềm xã hội và 

không ít các thư viện đại học cũng là những tổ chức đang sử dụng các công cụ phần 



8 

 

mềm xã hội này. Nhưng thực trạng sử dụng các ứng dụng phần mềm xã hội của các 

trung tâm thông tin thư viện đại học cũng như của người dùng tin của các cơ quan này 

cho thấy vẫn chưa có sự nhận thức đầy đủ, xứng tầm về vai trò và lợi ích của việc ứng 

dụng các công cụ phần mềm xã hội vào việc tổ chức dịch vụ thông tin, và đa phần việc 

ứng dụng triển khai chưa đi vào hoạt động bài bản, hệ thống, hoặc thiếu định hướng. 

Nói cách khác, vì nhiều lý do khác nhau, các thư viện đại học chưa nắm bắt được xu thế 

ứng dụng phần mềm xã hội và tận dụng những điểm mạnh của loại hình phần mềm này 

nhằm cải thiện và nâng cao công tác tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện. 

Hệ quả của thực trạng trên thể hiện rõ qua một loạt các vấn đề nổi cộm mà thư 

viện đại học Việt Nam đang mắc phải như: tụt hậu về chất lượng dịch vụ thông tin thư 

viện, chưa làm tròn nhiệm vụ phục vụ đào tạo và nghiên cứu trong trường, chưa bắt 

kịp thị hiếu và nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin của người dùng tin. 

Nói cách khác, nguyên nhân dẫn đến vấn đề hạn chế trong việc ứng dụng 

PMXH vào tổ chức các dịch vụ TTTV tại các trường đại học Việt Nam hiện nay có 

những nguyên nhân khách quan và chủ quan nào? Làm thế nào để cải thiện được thực 

trạng trên là bài toán đặt ra cần có lời giải.  

Với những luận điểm cơ bản nêu trên, cùng với mục đích giúp thư viện các 

trường đại học thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu; bắt kịp 

xu thế thay đổi của thời cuộc trong xã hội thông tin; có được những luận cứ, luận 

chứng khoa học; nhận thức đúng đắn và tham khảo những giải pháp cơ bản trong việc 

ứng dụng phần mềm xã hội nhằm tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện của mình hiệu 

quả và có chất lượng, tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài “Nghiên cứu ứng dụng 

phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học 

ở Việt Nam” làm đề tài luận án nghiên cứu sinh ngành khoa học Thông tin - Thư viện. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Những biến đổi của dịch vụ thông tin thư viện khi ứng dụng phần mềm xã hội 

Trong công trình “Sản phẩm và dịch vụ thông tin, thư viện”, tác giả Trần Mạnh 

Tuấn [13]. cho rằng dịch vụ là thuật ngữ chủ yếu được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực 

kinh tế học rồi mới đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác trong xã hội, trong đó có lĩnh 

vực thông tin thư viện. Dịch vụ thông tin thư viện bao gồm những hoạt động nhằm 

thỏa mãn nhu cầu thông tin và trao đổi thông tin của người sử dụng các cơ quan thông 

tin thư viện nói chung. Dịch vụ có một số đặc điểm: dịch vụ gắn chặt với những người 

tổ chức dịch vụ; mỗi dịch vụ thường gắn liền với các sản phẩm tương ứng; dịch vụ 

trong lĩnh vực này là phi lợi nhuận nhưng lại có ý nghĩa xã hội sâu sắc và đạt được 

những giá trị xã hội to lớn. Những nhận định này của tác giả Trần Mạnh Tuấn được 

công bố năm 1998 nhưng tính đúng đắn của chúng vẫn được khẳng định cho đến nay, 
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đặc biệt đối với các dịch vụ thông tin thư viện truyền thống. Ông cũng cho rằng, khi 

ứng dụng phần mềm vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện thì những dịch vụ này 

sẽ đem lại những giá trị xã hội to lớn một khi được tổ chức và khai thác hiệu quả. 

Tuy nhiên, khi phần mềm thư viện ra đời và được ứng dụng vào tổ chức các 

dịch vụ thông tin thư viện, những quan điểm trên dần dần có sự biến đổi. 

Có nhiều công trình lý giải về sự biến đổi trên như công bố “Ứng dụng web 2.0 

ở các thư viện đại học trên thế giới và tại Việt Nam” của tác giả Lâm Thị Hương 

Duyên (2012) [6]. , “Ứng dụng công nghệ web 2.0 trong hoạt động thông tin thư viện, 

nhu cầu tất yếu đối với các cơ quan thư viện Việt Nam trên con đường hội nhập phát 

triển” (2012) của tác giả Phạm Tiến Toàn [9]. , “Ứng dụng web 2.0” của tác giả 

Boateng and Quan Liu (2014) [25]. , … 

Về bản chất, dịch vụ thông tin thư viện khi được ứng dụng các công cụ phần 

mềm xã hội vẫn giữ 05 đặc tính cơ bản của dịch vụ theo quan niệm của kinh tế học nói 

chung và ngành Thông tin - Thư viện nói riêng như: tính đồng thời; tính không thể 

tách rời; tính chất không đồng nhất về chất lượng; tính vô hình; và không lưu trữ được. 

Đặc biệt, quan điểm của ThS. Trần Mạnh Tuấn càng được khẳng định đúng đắn khi 

ứng dụng phần mềm xã hội vào công tác tổ chức các dịch vụ thông tin tại cơ quan 

thông tin thư viện khi nhận định những dịch vụ này đem lại những giá trị xã hội to lớn 

một khi được tổ chức và khai thác hiệu quả.  

Những sự biến đổi thể hiện qua các điểm sau: 

- Quan điểm trước đây cho rằng dịch vụ gắn liền với người tổ chức dịch vụ thì 

dịch vụ thông tin được tổ chức với sự hỗ trợ của các công cụ phần mềm thông tin thư 

viện không nhất thiết phải gắn liền với người tổ chức dịch vụ, thậm chí nó tự động 

phục vụ người dùng tin theo những yêu cầu người dùng tin đặt ra. Một trong những 

minh chứng cụ thể cho trường hợp này đó là dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

Theo mô hình phục vụ truyền thống, người dùng tin sẽ tiếp cận dịch vụ và yêu cầu 

những người vận hành dịch vụ đáp ứng nhu cầu tin của mình (Lâm Thị Hương 

Duyên, 2012) [6]. Để thỏa mãn nhu cầu này, người tổ chức và điều hành dịch vụ phải 

tiến hành tác nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp như tiến hành tìm kiếm trên các cơ sở dữ 

liệu bên trong và bên ngoài, hoặc đặt hàng với bên thứ ba để có được những sản 

phẩm thông tin thư viện đáp ứng nhu cầu người dùng tin. Tuy nhiên, khi các dịch vụ 

thông tin thư viện được ứng dụng phần mềm xã hội, những dịch vụ này không nhất 

thiết phải gắn liền với người tổ chức dịch vụ. Bởi lẽ thế giới phần mềm xã hội cung 

cấp cho người dùng những công cụ cho phép tổ chức và cung cấp những dịch vụ cho 

phép người dùng tự do sử dụng, khai thác và tiếp cận thông tin đơn giản, thuận tiện 

bằng cách tự tìm kiếm, tự thiết lập các điều kiện tìm kiếm (thường là đối với từ 
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khóa). Trong công trình “Xã hội học trong thế hệ web 2.0 – những điều cần cân 

nhắc” [23]. , Beer and Burrows (2007) cho rằng phần mềm xã hội có thể tự động 

thiết lập các dịch vụ cho riêng mình. Những dịch vụ minh họa tiêu biểu cho đặc điểm 

này có thể kể đến như RSS, Google Scholar Alert, Alert nói chung (xuất hiện hầu hết 

trên các cơ sở dữ liệu trực tuyến phổ biến), … 

- Khi các ứng dụng phần mềm xã hội được áp dụng vào công tác tổ chức các 

dịch vụ thông tin thư viện, mỗi dịch vụ không còn gắn liền với các sản phẩm cụ thể 

nữa. Trong công bố mang tên “Thư viện 2.0: Xây dựng các dịch vụ mới” (2006, tr.3, 

[24]. ) Bingsi và Xiaojing nhận định: thuộc tính của các phần mềm xã hội là cung cấp 

cho người dùng công cụ để chủ động tương tác với thông tin, vì thế khi ứng dụng phần 

mềm xã hội được ứng dụng vào việc tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện, sản phẩm 

thông tin sản sinh ra trong quá trình này tùy thuộc vào cách thức và năng lực sử dụng 

dịch vụ của chính người dùng tin. Ví dụ cho trường hợp này có thể kể đến việc sử 

dụng các ứng dụng RSS (Really Simple Syndication) để tập hợp và phổ biến thông tin 

của người dùng. Người dùng có thể tập hợp các nguồn RSS từ rất nhiều các trang web 

khác nhau với những nội dung khác nhau, sau đó họ phổ biến các thông tin này trên 

blogs cá nhân hoặc websites của mình. Trong công bố năm 2006 với tiêu đề “Web 2.0: 

làn sóng đổi mới sáng tạo” (2006, tr.5, [18]. , Alexander cho biết sản phẩm thông tin 

họ tập hợp được hoặc đón nhận được từ các nguồn RSS có thể là ký tự, âm thanh, hình 

ảnh hoặc dưới dạng đa phương tiện, ví dụ minh chứng cho điều này là xu hướng thiết 

lập chế độ thông báo khi có thông tin mới được cập nhật theo chủ đề hoặc từ khóa mà 

người dùng thiết lập. Dịch vụ này (còn được biết với tên là Alert) thường được triển 

khai trên các máy tìm, đặc biệt là trên các cơ sở dữ liệu phổ biến và uy tín như 

ProQuest, EBSCO, ScienceDirect, … hay được trang bị trên cả máy tìm tin phổ biến 

nhất hiện nay như Google (với tên gọi là Google Alert). Dịch vụ thông báo thông tin 

cập nhật theo chủ đề yêu thích của người dùng được thực hiện theo quy trình hết sức 

đơn giản. Người dùng chỉ cần sử dụng địa chỉ email để đăng ký tài khoản sử dụng dịch 

vụ, đồng thời lựa chọn thuật ngữ tìm kiếm, từ khóa về vấn đề mình quan tâm. Sau khi 

đã đăng ký thành công, người dùng sẽ nhận được những thông tin mới được cập nhật 

định kỳ về chủ đề yêu thích qua email của mình. 

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin đã và đang đặt ra rất nhiều 

thách thức cho ngành thông tin thư viện nói chung và cho hoạt động thông tin thư viện 

các trường đại học nói riêng. Có những vấn đề đã cũ nhưng cũng có những vấn đề mới 

do tình hình thực tế đặt ra như: Hiện tượng bùng nổ thông tin và gia tăng tài nguyên 

số; Nhu cầu và thói quen sử dụng internet của người dùng tin ngày càng cao và không 

ngừng tăng, nhu cầu tìm kiếm và khai thác thông tin môi trường trực tuyến đang dần 
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dần thay thế nhu cầu tin của bạn đọc đối với các cơ quan thông tin thư viện. 

Hoạt động phổ biến trên môi trường internet là tương tác, hợp tác, tạo lập thông 

tin và hình thành cộng đồng người dùng cùng sở thích qua các dịch vụ xã hội. Cùng 

với sự phát triển nhanh chóng của phần mềm xã hội, các công cụ và dịch vụ phần mềm 

xã hội phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tác giả Phạm Tiến Toàn (2012, [9]. ) đã 

nhận định trong công bố “Ứng dụng công nghệ web2.0 trong hoạt động thông tin thư 

viện, nhu cầu tất yếu đối với các cơ quan Thư viện Việt Nam trên con đường hội nhập 

và phát triển” rằng: Sự phát triển của các dịch vụ thông tin thư viện trên cơ sở áp dụng 

phần mềm xã hội dựa trên định hướng tạo lập môi trường để người dùng có điều kiện 

tương tác, tự tạo lập, trao đổi/chia sẻ thông tin. Số lượng người sử dụng các công cụ 

phần mềm xã hội và đặc biệt là tham gia vào các mạng xã hội tăng nhanh hơn bao giờ 

hết. Theo số liệu thống kê cuối năm 2013 từ trang wearesocial.net, với các mạng xã 

hội phổ biến nhất, có tới 1,15 tỷ người dùng mạng xã hội Facebook, 343 triệu người 

dùng GooglePlus, còn Twitter là 288 triệu người dùng. Cũng theo thống kê đầu năm 

2014 của website Wearesocial.net, Việt Nam có đến 38% dân số sử dụng mạng xã hội. 

Những con số thống kê trên phần nào nói lên sự phổ biến và thịnh hàng của mạng xã 

hội trên thế giới và ở Việt Nam. Người dùng tin tại các cơ quan thông tin thư viện các 

trường đại học không nằm ngoài xu hướng này. Thậm chí, họ còn có điều kiện thuận 

lợi hơn trong việc sử dụng máy tính, các công cụ và dịch vụ mạng trực tuyến. Vì vậy, 

trong công trình “Học, dạy, học bổng trong kỷ nguyên web 2.0 – nghiên cứu lớp học: 

nên lựa chọn con đường nào?”, Greenhow và cộng sự (2009, [50]. ) nhận định: nhu 

cầu sử dụng các ứng dụng xã hội nói chung và mạng xã hội nói riêng vào hoạt động 

học tập, nghiên cứu và các nhu cầu cá nhân khác của đối tượng người dùng tin này là 

khá cao và ngày càng phát triển. 

Công bố của Thornton và Houser (2004, [90]. ) trong công trình “Sử dụng điện 

thoại di động trong giáo dục” cho biết thực tế khiến cho vấn đề tham gia sử dụng các 

ứng dụng và dịch vụ xã hội người người dùng nói chung và người dùng tin trong môi 

trường đại học nói riêng ngày càng tăng cao, đó là việc sở hữu các thiết bị công nghệ 

di động cá nhân ngày càng trở nên dễ dàng. Với sự phát triển nhanh chóng của các 

thiết bị công nghệ di động cá nhân như laptop, ultrabook, tablet, notebook, smartphone 

và giá thành của các thiết bị này ngày cảng giảm, đại đa số người dùng tin trong các 

trường đại học đều có thể sở hữu các thiết bị này. Việc sử dụng thường xuyên các thiết 

bị này trong cuộc sống hàng ngày và cho cả hoạt động học tập, nghiên cứu cá nhân đã 

khiến cho nhu cầu tin, thói quen tiếp cận, xử lý và khai thác thông tin người dùng thay 

đổi. 

Nhiều công trình đã được nghiên cứu Ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch 
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vụ thư viện và đều khẳng định hiện tượng này là xu thế phổ biến tất yếu trên thế giới. 

Trong công trình nghiên cứu mang tên “Đa lăng kính, đa tiếp cận: Dịch vụ cho 

tương lai” Casey và Savastinuk (2006, [30]. ) cho rằng ứng dụng phần mềm xã hội vào 

tổ chức các dịch vụ thông tin, thư viện đã và đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu. 

Nghiên cứu đã chỉ ra đại đa số người dùng tin tại các thư viện hiện nay đang sử dụng 

các ứng dụng của phần mềm xã hội. Bất kể thư viện thuộc loại hình nào, thì bạn đọc của 

họ vẫn là một phần của cộng đồng xã hội nói chung. Một khi cộng đồng xã hội chịu sự 

tác động sâu sắc của phần mềm xã hội trong môi trường trực tuyến thì như một lẽ tất 

yếu, đa phần người dùng tin tại các thư viện đều đã và đang sử dụng ít nhất một ứng 

dụng phần mềm xã hội như nhắn tin, nhật ký trực tuyến hoặc nghe thông tin trực 

tuyến,.... Mặt khác, một trong những đặc tính cơ bản của phần mềm xã hội là kết nối, 

giao lưu, chia sẻ thông tin, vì thế, khi ứng dụng các công cụ phần mềm này, các thư viện 

có nhiều điều kiện, cơ hội à lựa chọn hơn trong việc kết nối, liên lạc và trao đổi thông tin 

với người dùng tin của mình. Đồng thời, đây cũng là điều kiện để các thư viện mở rộng 

và phát triển chất lượng và số lượng cộng đồng người dùng tin cao hơn so với trước đây. 

Cũng trong công trình này, tác giả đã khuyến cáo: cùng với xu hướng phát triển các dịch 

vụ thư viện thân thiện, tiện dụng và phù hợp với xu hướng, thị hiếu, và thói quen sử 

dụng công nghệ của người dùng, các thư viện cần phải biết cách phát triển các dịch vụ 

thư viện tương ứng trên cơ sở ứng dụng hiệu quả phần mềm xã hội để một mặt vừa nâng 

cao chất lượng dịch vụ, vừa kết nối chặt chẽ, và phát triển cộng đồng người dùng tin của 

thư viện. Phần mềm xã hội không chỉ cải thiện đáng kể cách thức mà các thư viện giao 

tiếp với bạn đọc mà còn nâng cao chất lượng và phạm vi liên lạc trong nội bộ thư viện 

và trong cộng đồng liên hiệp cơ quan thông tin thư viện mà thư viện đó tham gia. Đồng 

thời, đây cũng là điều kiện, cơ hội để các thư viện chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin 

một cách dễ dàng hơn khi có sự hỗ trợ đắc lực và tiện dụng của công nghệ phần mềm 

(Vickery và Wunsch-Vincent, 2007, [94]. ) theo như nhận định trong công trình nghiên 

cứu “Web xã hội và nội dung tạo lập bởi người dùng: wikis và mạng xã hội trên nền 

tảng 2.0”. Đây là cơ sở để quy trình hoạt động trung nội tại trong một cơ quan thông tin, 

thư viện hoạt động thông suốt và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thông tin 

thư viện với các các cơ quan bên ngoài trong việc tổ chức, triển khai các dịch vụ nhằm 

chia sẻ và kết nối thông tin giữa các thư viện và loại hình thư viện với nhau. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin, thư viện đang là vấn đề được quan tâm 

đối với nhiều thư viện đại học hiện nay. Trong công trình “Thư viện 2.0 và hơn thế. 

Công nghệ sáng tạo và tương lai người dùng” Tác giả Courtney (2007, [38]. ) thừa 

nhận: xu hướng này đang bị chi phối bởi thói quen, thời điểm và khả năng sử dụng 

thông tin của người dùng tin xét về không gian và thời gian. Để thực hiện tốt công tác 
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này, thư viện cần thực hiện điều tra, khảo sát để nắm được thị hiếu, thói quen sử dụng 

thông tin của cộng đồng người dùng tin, ví đó sẽ là cơ sở căn bản để tổ chức và triển 

khai các dịch vụ phù hợp. 

Những công trình nghiên ứng dụng PMXH tại thư viện các trường đại học  

Có rất nhiều các công trình nghiên cứu, bài viết nghiên cứu đăng trên các tạp 

chí khoa học xoay quanh chủ đề “Phần mềm xã hội với thư viện đại học”. Về nội 

dung, các công trình trong và ngoài nước đề xoay quanh việc ứng dụng và triển khai 

phần mềm xã hội tại thư viện nói chung và thư viện đại học (nghiên cứu) nói riêng. 

Tuy nhiên, dưới góc độ lý luận, các nghiên cứu này chưa đi sâu nghiên cứu bài bản về 

việc ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông tin thư viện, đặc biệt, chưa 

hề có nghiên cứu nào chỉ ra sự thay đổi bản chất của các dịch vụ thông tin thư viện, 

cũng như các yếu tố tác độc đến dịch vụ này khi ứng dụng phần mềm xã hội tại thư 

viện các trường đại học, thay vào đó các nghiên cứu tập trung vào các vấn đề lý luận 

chung của việc ứng dụng phần mềm xã hội tại thư viện đại học. Dưới góc độ thực tiễn, 

có khá nhiều nghiên cứu tập trung vào vấn đề ứng dụng phần mềm xã hội trong tổ 

chức các dịch vụ thông tin thư viện đại học, tuy nhiên, các nghiên cứu thường đi theo 

hai xu hướng chính, hoặc thống kê, khảo sát thực trạng triển khai, hoặc đưa ra các 

trường hợp ứng dụng các công cụ phần mềm xã hội vào tổ chức một số dịch vụ thông 

tin thư viện đại học cụ thể. Chưa có công trình nào đưa ra khảo sát, mô hình ứng dụng, 

và giải pháp tổng thể cho việc ứng dụng phần mềm xã hội tại thư viện đại học. Đặc 

biệt, xét cả dưới góc độ lý luận lẫn thực tiễn, chưa có công trình nào nghiên cứu về vấn 

đề ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại trường đại 

học ở Việt Nam. 

Về số lượng, trong khi số lượng công trình, bài viết nghiên cứu trong nước còn 

khá khiêm tốn thì số lượng công trình, bài viết quốc tế lại hết sức đa dạng và phong 

phú. Một số công trình tiêu biểu dưới đây sẽ minh họa cho thực tế này. 

Trong công trình “Ứng dụng Web 2.0 ở các thư viện đại học trên thế giới và tại 

Việt Nam” tác giả Lâm Thị Hương Duyên (2012, [6]. ) nhận định phần mềm xã hội 

được ứng dụng khá phổ biến tại thư viện các trường đại học trên thế giới. Trong khi 

đó, việc ứng dụng này ở Việt Nam lại khá manh mún, thiếu bài bản và đặc biệt là 

không có chính sách áp dụng rõ ràng. Các công trình nghiên cứu được điểm đến dưới 

đây, dù mỗi người tiếp cận dưới một góc độ khác nhau, sẽ chỉ ra thực tế trên. 

Trong một bài viết nghiên cứu về “Mô hình ứng dụng web 2.0 cho các thư viện 

đại học”, tác giả Hoàng Thị Thu Hương (2011, [4]. ) có nhận định “Nhờ có công nghệ 

web 2.0 mà dịch vụ thư viện đã thay đổi theo một diện mạo mới, giúp ích cho thư viện 

trong việc làm phong phú và nâng cao chất lượng các dịch vụ tra cứu trực tuyến của 
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mình”. Nội dung bài viết có đề cập đến web 2.0 - công nghệ nền tảng của phần mềm 

xã hội – và các công cụ cơ bản của phần mềm xã hội có thể được triển khai tại các cơ 

quan thư viện, đặc biệt là thư viện các trường đại học. Tác giả còn khẳng định, các ứng 

dụng phần mềm xã hội sẽ làm thay đổi cách thức hoạt động, phục vụ của các dịch vụ 

thông tin thư viện so với trước đây. Trong một bài viết nghiên cứu trao đổi khác về 

việc ứng dụng triển khai phần mềm xã hội vào các dịch vụ thư viện tại trường đại học 

RMIT như một nghiên cứu trường hợp, tác giả Hoàng Thị Thu Hương (2010, [2]. ) còn 

chia sẻ kinh nghiệm và các yếu tố triển vọng hỗ trợ dịch vụ web 2.0 (phần mềm xã 

hội), đồng thời chia sẻ các kết quả khảo sát về quá trình triển khai này. 

Trên cơ sở khẳng định việc “ứng dụng phần mềm xã hội vào hoạt động thông 

tin thư viện nói chung và các dịch vụ thư viện nói riêng là xu hướng tất yếu đối với các 

thư viện đại học ở Việt Nam,” tác giả Phạm Tiến Toàn (2012, [9]. ) có đưa ra các nhận 

định: phần mềm xã hội là công nghệ mới, và trên thế giới việc ứng dụng các công cụ 

phần mềm xã hội vào triển khai các dịch vụ thông tin thư viện đã trở nên phổ biến; 

việc nhận định chính xác tầm quan trọng của phần mềm xã hội đối với các thư viện và 

ứng dụng các công nghệ web 2.0 vào hoạt động của các thư viện sao cho phù hợp và 

hiệu quả là việc cần phải thực hiện ngay. 

Với quan điểm nhìn nhận tích cực về việc ứng dụng phần mềm xã hội trong 

việc triển khai các dịch vụ thư viện nhằm nâng cao sự thân thiện của thư viện với 

người dùng, đồng thời thay đổi thói quen, sự tương tác và thái độ của người dùng khi 

sử dụng dịch vụ, tác giả Nguyễn Hữu Nghĩa (2010, [7]. ) đã nhận định web 2.0 đã/sẽ 

đem đến cho người dùng sự tự do và chủ động khi tương tác với thông tin. 

Có thể nói với số lượng các công trình nghiên cứu, bài viết tạp chí khoa học về 

chủ đề ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông tin, thư viện tại các 

trường đại học ở Việt Nam còn hạn chế thì có một điểm sáng rất đáng chú ý đó là công 

trình nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Cương Lĩnh (2008, [39]. ) với chủ đề “Khảo sát 

ứng dụng của web 2.0 của các thư viện trường đại học của Úc và New Zealand”. Tác 

giả đã tiến hành thu thập thông tin bằng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng phương 

pháp chủ yếu là truy cập vào các trang web thư viện của rất nhiều các trường đại học 

tại Úc và Newzealand và phân tích, tập hợp thông tin từ các trang web đó. Đáng chú ý, 

kết quả nghiên cứu của tác giả cho thấy, khoảng 64% thư viện của các trường đại học 

tại Úc và Newzealand đã sử dụng ít nhất một ứng dụng phần mềm xã hội. Trong số đó, 

ứng dụng phổ biến nhất là RSS với tỷ lệ là 63.8%, xếp thứ 2 là ứng dụng Blog chiếm 

36.2%, tiếp đến là Podcasts chiếm 21.3% và cuối cùng là tin nhắn IM (Instant 

Messages) chiếm 10.6%. 

Cũng lấy số liệu bằng việc truy cập vào các trang web thư viện đại học, nghiên cứu 
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của tác giả Harinarayana ([54]. ), giảng viên Bộ môn Khoa học và Thông tin thư viện, 

Trường Đại học Mysore, Ấn Độ đã đem đến những kết quả nghiên cứu thực tế về việc 

ứng dụng phần mềm xã hội tại thư viện các trường đại học. Tác giả tiến hành chọn mẫu 

57 trang web của các trường đại học (trong số 200 trường tốt nhất được xếp hạng theo 

trang web Times Higher Eduacation). Tiêu chí lựa chọn là các trang web được viết bằng 

tiếng Anh và có ứng dụng ít nhất 1 công cụ web 2.0 ở đó. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: 

có 37 trường đại học đã sử dụng RSS để phân phối tin tức, sự kiện, thông báo; 15 thư viện 

đại học cung cấp blog như một công cụ cho người dùng khai thác, sử dụng. Đáng chú ý, 

wiki là ứng dụng được sử dụng ít nhất và IM là công cụ được sử dụng nhiều nhất. 

Một nghiên cứu đáng chủ ý khác về ứng dụng web 2.0 tại các thư viện đại học 

hàng đầu Trung Quốc ([52]. ) được thực hiện đồng thời bởi hai tác giả: Zhiping Han, 

Thư viện của Đại học Tài chính và Kế toán, Trung Quốc và Yan Quan Liu, Đại học 

phía nam Connecticut, Hoa Kỳ. Nghiên cứu của Annie và Jennifer (2009) về “Chương 

trình phần mềm xã hội: cách thức sử dụng của sinh viên”[21]. Mẫu nghiên cứu của 

công trình này là 38 trang web thư viện của các trường đại học hàng đầu Trung Quốc. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy 2/3 các thư viện sử dụng ít nhất một công cụ phần mềm 

xã hội như: Catalog 2.0, RSS, IM, Blogs, SNS, Wiki. Trong số đó, Catalog 2.0 (chiếm 

70%) được sử dụng nhiều nhất và Wikis được sử dụng ít nhất (chiếm 5%). 

Trong một nghiên cứu tổng quan tài liệu về các ứng dụng phần mềm xã hội, 

Conole, & Alevizou (2010, [37]. ) tập trung vào việc sử dụng các công cụ web 2.0 tại 

trường đại học. Công trình tổng hợp các tài liệu nghiên cứu xoay quanh vấn đề sử dụng 

công cụ web 2.0 trong việc dạy và học của người học và người dạy trong môi trường đại 

học, đồng thời đưa ra một loạt các ví dụ minh họa về các công cụ phần mềm xã hội đã 

và đang được sử dụng phổ biến trong môi trường này. Công trình còn chỉ ra các thuận 

lợi trong việc sử dụng các công cụ web 2.0 trong bối cảnh thực tế đồng thời nhấn mạnh 

những thử thách cũng như các vấn đề đặt ra xoanh quanh việc sử dụng. 

Chen Xua, Fenfei Ouyanga, và Heting Chu (2009, [96]. ) là các nhà nghiên cứu 

đang công tác tại Khoa thông tin, thư viện, trường Đại học Long Island, Mỹ đã công bố 

nghiên cứu đăng trên tạp chí Thư viện đại học với chủ đề về “Thư viện đại học tiếp cận 

web 2.0: ứng dụng và triển khai”. Công trình đã nghiên cứu 81 trang web thư viện đại học 

tại Mỹ và chỉ ra rằng 42% áp dụng nhiều hơn một ứng dụng phần mềm xã hội, phổ biến 

như blogs. Trong khi đó việc ứng dụng công cụ blogs này tại mỗi thư viện cũng rất khác 

nhau. Nghiên cứu cũng đề xuất một mô hình khái niệm về thư viện 2.0.  

Mahmood and Richardson (2011, [69]. ) đã tiến hành khảo sát trang web của 

các thư viện đại học thuộc hiệp hội các thư viện nghiên cứu Mỹ (Association of 

Research Libraries - ARL) về tình hình ứng dụng công nghệ web 2.0. Nghiên cứu này 

http://www.webology.org/2012/v9n2/a99.html#14
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cho thấy, tất cả các thư viện đều sử dụng công nghệ web 2.0 và các công cụ web 2.0 

được lựa chọn sử dụng khá đa dạng và phong phú, tùy thuộc nhu cầu cụ thể thực tế của 

từng thư viện. Nghiên cứu còn chỉ ra mục đích của việc sử dụng các công nghệ phần 

mềm xã hội. Các mục đích tập trung vào: chia sẻ thông tin, quảng bá dịch vụ, cung cấp 

chỉ dẫn kiến thức thông tin và tiếp nhận phản hồi từ người dùng thư viện. 

McIntyre & Nicolle (2008, [72]. ) mô tả hai nghiên cứu trường hợp tại trường đại 

học Canterbury về tiềm năng sử dụng blogs như một công cụ giao tiếp bên trong và bên 

ngoài tổ chức. Các tác giả chỉ ra rằng, dưới góc độ nội bộ của một tổ chức, blogs để liên 

lạc, giao tiếp và quản trị thông tin đối với cán bộ trong cả hệ thống thư viện. Trong khi 

đó, dưới góc độ tương tác với bên ngoài tổ chức, blogs được dùng để giao tiếp và thông 

báo thông tin cập nhật về dịch vụ và nội dung đối với cộng đồng người dùng. 

Trong một nghiên cứu khác về học thuyết thư viện 2.0 – khả năng triển khai tại các 

thư viện, Maness (2006,[71]. ), một giảng viên trường đại học Colorado – Mỹ, vào năm 

2006 chỉ ra rằng “việc ứng dụng và triển khai công nghệ web 2.0 sẽ tạo ra sự thay đổi ý 

nghĩa về bản chất trong lịch sử thư viện. Tài nguyên của thư viện sẽ thay đổi theo hướng 

trở nên đầy đủ hơn và có tính tương tác cao hơn”. Bên cạnh đó, ông còn khẳng định dịch 

vụ thông tin cũng sẽ thay đổi theo hướng tập trung vào điều phối sự luân chuyển thông tin 

và kiến thức thông tin thay vì chỉ đơn thuần cung cấp quyền truy cập đến thông tin. Công 

trình nghiên cứu này còn tập trung vào các nội dung chính như: người dùng tin là trung 

tâm, triển khai đa phương tiện, giàu tính xã hội, và sáng tạo xã hội. 

Trong cuốn sách “Cách thức sử dụng web 2.0 tại thư viện”, Bradley (2007, 

[27]. ) đã cung cấp các chỉ dẫn về quy trình và cách thức ứng dụng công nghệ web 2.0 

cho cán bộ thư viện. Tác giả còn còn cung cấp quy trình và thông tin chi tiết về các 

công cụ phần mềm xã hội phổ biến như RSS, Blogs, Podcast, Social bookmarking, IM, 

mạng xã hội và các công cụ khác. 

Kim & Abbas (2010, [59]. ) nghiên cứu về việc ứng dụng các tính năng thư 

viện 2.0 bởi thư viện và người dùng tin tại các trường đại học dưới góc nhìn quản trị tri 

thức. Dựa trên việc lựa chọn ngẫn nhiên 230 trang web thư viện đại học và 184 người 

dùng, các tác giả đã chỉ ra RSS và blogs được sử dụng rộng rãi bởi các thư viện, trong 

khi người dùng thì lại ưa thích sử dụng các đánh dấu xã hội (bookmark). 

Chu M. và Meulemans Y.N. (2008) có công trình nghiên cứu mang tên ”Vấn đề 

tiềm tàng của việc sử dụng MySpace và Facebook tại thư viện đại học”; Chu (2013, 

[33]. ) và cộng sự có công trình “Các công cụ mạng xã hội cho thư viện đại học”; 

Chua (2010) [34]. và các cộng sự có công bố “Nghiên cứu ứng dụng Web 2.0 tại các 

website thư viện đại học”; Comeaux (2012, [35]. ) công bố công trình “Kiểm nghiệm 

việc sử dụng hệ thống khám phá web ở các trường đại học”; Tổ chức Commons (2012, 

http://www.webology.org/2012/v9n2/a99.html#15
http://www.webology.org/2012/v9n2/a99.html#12
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[36]. ) có bài viết công bố về “Giấy phép CCA”. 

Ngoài ra, còn khá nhiều các công trình nghiên cứu khác xoay quanh việc ứng 

dụng phần mềm thư viện tại các trường đại học như: “Thư viện 2.0 – xây dựng các 

dịch vụ thư viện mới” của Bingsi và Xiaojing (2006, [24]. ); “Nghiên cứu về ứng dụng 

web 2.0 tại các trang web thư viện” của Chua và Goh (2010); “Ứng dụng web 2.0 tại 

thư viện các trường đại học: khảo sát toàn cầu” của Tripathi và Kumar (2010, [92]. ); 

“Các tính năn của web 2.0 tại trang web thư viện các trường đại học” của 

Harinarayana và Vasantha Raju (2010, [53]. ). 

Từ kết quả tổng quan tình hình đã nghiên cứu theo hướng của luận án, việc ứng 

dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện cho các trường đại 

học ở Việt Nam là vấn đề rất mới mẻ, cần được nghiên cứu bài bản để có cơ sở cho 

việc triển khai trong thực tiễn. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, chưa có công tình 

nghiên cứu đầy đủ về lý luận và thực tiễn về ứng dụng phần mềm xã hội vào hoạt động 

tổ chức dịch vụ thông tin – thư viện tại thư viện các trường đại học ở Việt Nam. Các 

nghiên cứu đã có tập trung vào những khía cạnh cụ thể của việc ứng dụng phần mềm 

xã hội vào dịch vụ thông tin thư viện nói chung. Trong các nghiên cứu này, cũng một 

số lượng đáng kể các công trình nghiên cứu về ứng dụng phần mềm xã hội vào hoạt 

động dịch vụ thư viện, song lại không tập trung vào công tác tổ chức dịch vụ. Mặt 

khác, các vấn đề lý luận và thực tiễn được đề cập tới trong các công trình đã công bố 

chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố, khía cạnh đặt ra trong bối cảnh ứng dụng phần mềm 

xã hội tại các thư viện đại học ở Việt Nam. Đồng thời, cũng chưa có công trình nghiên 

cứu nào tập trung vào mô hình và giải pháp cũng như các điều kiện cần và đủ đáp ứng 

về cả lý luận và thực tiễn để triển khai hiệu quả trên thực tế. 

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan, luận án sẽ tập trung giải quyết các nội dung sau: 

- Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển lý luận về phần mềm xã hội & ứng dụng 

phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông tin, thư viện tại các trường đại học 

- Tìm hiểu thực trạng ứng dụng PMXH để tổ chức dịch vụ thông tin thư viện tại 

các trường đại học trong bối cảnh điều kiện cụ thể ở Việt Nam 

- Chỉ ra thực trạng các yếu tố tác động đến ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ 

chức dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học Việt Nam 

- Đưa ra các giải pháp cụ thể, mô hình ứng dụng tổng quát để triển khai ứng 

dụng PMXH trong việc tổ chức các dịch vụ TTTV của các trường đại học đạt hiệu quả 

góp phần nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu thông tin/tài liệu cho cán bộ và sinh viên 

trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.  

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu  

Tìm ra cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp ứng dụng phần mềm xã hội 

trong công tác tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện hiệu quả, nâng cao chất lượng 

phục vụ thông tin/tài liệu cho cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên… trong 

nghiên cứu, giảng dạy, học tập, chuyển giao tri thức tại các trường đại học ở Việt 

Nam. 
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ 

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

- Tìm hiểu thực trạng việc ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ 

thông tin thư viện và các yếu tố tác động đến quá trình này tại các trường đại học ở 

Việt Nam. 

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

thông tin thư viện, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ của các dịch vụ thông tin thư 

viện tại các đại học ở Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Ứng dụng phần mềm xã hội vào công tác tổ chức dịch vụ thông tin thư viện 

hiện đại. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu về không gian: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm xã hội 

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

- Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2017 - trong thời 

gian các cơ quan TTTV đại học Việt Nam bắt đầu quan tâm đến ứng dụng PMXH 

5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

Hiện nay, ở các nước phát triển, việc ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các 

dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học rất phổ biến bởi điều này đã và đang 

nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ thông tin/tài liệu cho NDT. Nhưng tại các trường 

đại học Việt Nam, việc ứng dụng phần mềm xã hội trong công tác tổ chức dịch vụ thông 

tin thư viện chưa được triển khai một cách sâu rộng, toàn diện và khoa học/bài bản. Vậy 

vấn đề đặt ra là nguyên nhân nào dẫn đến hiện trạng trên? Tại sao cần áp dụng phần 

mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện cho các trường đại học ở Việt 

Nam? Thực trạng mức độ ứng dụng PMXH để tổ chức dịch vụ TTTV tại các trường đại 

học ra sao? Liệu trường đại học ở Việt Nam có đủ điều kiện để có thể ứng dụng thành 

công PMXH trong tổ chức tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện hay không? Làm thế 

nào để ứng dụng thành công phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư 

viện cho các trường đại học ở Việt Nam một cách sâu rộng/khoa học? 

Bằng các phương pháp nghiên cứu cụ thể ban đầu, tác giả nhận thấy nguyên nhân 

có thể do các bên liên quan chưa nhận thức đầy đủ về PMXH đối với hoạt động TTTV 

nói chung và tổ chức dịch vụ nói riêng; Chưa có sự nhận thức đúng tầm quan trọng của 

hoạt động ứng dụng này; Chưa có chính sách, cơ chế để ứng dụng; Lộ trình ứng dụng 
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PMXH để tổ chức dịch TTTV chưa rõ ràng; Chưa có sự chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

cần thiết để ứng dụng thành công… Vì vậy, nếu tất cả các câu hỏi trên cũng như những 

phán đoán ban đầu về các nguyên nhân được nghiên cứu giải quyết một cách có cơ sở 

khoa học, có thể việc ứng dụng PMXH để tổ chức các dịch vụ TTTV tại các trường đại 

học ở Việt Nam sẽ được triển khai sâu rộng, bài bản với sự hỗ trợ đắc lực của các yếu tố 

tác động đến quá trình ứng dụng này. 

6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cụ thể 

6.1. Phương pháp luận 

Phương pháp luận được sử dụng để triển khai đề tài của luận án là phương pháp 

duy vật biện chứng và duy vật lịch sử cùng quan điểm của Đảng và Nhà nước về công 

nghệ thông tin và truyền thông, về tổ chức dịch vụ TTTV tại các trường đại học ở Việt 

Nam. Cách thức tiếp cận theo các hướng: 

- Phương pháp tiếp cận phân tích hệ thống có cấu trúc: đặt đối tượng nghiên 

cứu trong môi trường có các phần tử liên quan tác động qua lại trong hệ thống như: 

Dịch vụ thông tin thư viện số; Con người (người dùng tin, cán bộ lãnh đạo/quản lý, 

cán bộ TTTV); Hạ tầng công nghệ thông tin; Công nghệ phần mềm xã hội; Nguồn lực 

thông tin số.  

- Phương pháp tiếp cận định tính & định lượng: tiến hành thu thập thông tin 

định tính thông qua phỏng vấn và lấy ý kiến; thu thập thông tin định lượng thông qua 

điều tra, khảo sát thực tế. 

- Phương pháp tiếp cận thực tiễn: trên cơ sở nền tảng lý luận, xác định thực 

trạng thông qua phân tích số liệu và thông tin điều tra thực tế. Từ đó, không chỉ đưa ra 

thực trạng tổ chức dịch vụ thông tin thư viện tại các thư viện đại học mà còn xác định 

được các yếu tố cần thiết cho việc ứng dụng hiệu quả phần mềm xã hội trong tổ chức 

dịch vụ thông tin thư viện 

6.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

- Phương pháp nghiên cứu thông tin/tài liệu: tiến hành nghiên cứu để thu thập 

thông tin/tài liệu ở trong và ngoài nước về hướng nghiên cứu ứng dụng mạng xã hội 

trong tổ chức dịch vụ thông tin thư viện và phân tích, tổng hợp chúng, nhằm định vị 

nội dung nghiên cứu vừa không trùng lặp với các nội dung đã có, vừa kế thừa và tiếp 

tục nghiên cứu những thành tựu nghiên cứu đã có. 

- Phương pháp chuyên gia: tác giả tiến hành phỏng vấn trực tiếp hoặc trực 

tuyến khoảng các nhà khoa học, các chuyên gia thông tin thư viện, công nghệ thông 

tin, các nhà lãnh đạo …  
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- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Tiến hành lấy mẫu để điều tra theo 

phương pháp lấy mẫu hệ thống phân tầng. Các cơ quan TTTV của các trường đại học 

ở Việt Nam được lựa chọn dựa trên cơ sở các tiêu chí như: Có các trường đa ngành và 

chuyên ngành; Có trường đại học nghiên cứu, đại học vùng; Có các trường đại học 

công lập và dân lập; Có các trường quân sự và dân sự; Các trường đã được ứng dụng 

công nghệ thông tin. 

Chọn mẫu khảo sát:  

Tác giả chuẩn bị hai loại phiếu hỏi: 

Loại phiếu thứ nhất dánh cho cán bộ: Số phiếu phát ra là 600 nhưng thu về 540 phiếu, kết quả đạt 

tỷ lệ 90%.  

Loại phiếu thứ hai dành cho người dùng tin ở các trường đại học. Số phiếu phát ra 1300 phiếu và 

thu về 1125 phiếu đạt tỷ lệ 86,5%. Người dùng tin là các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu 

sinh, học viên sau đại học, sinh viên của thư viện các trường đại học sau: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại 

học Thái Nguyên, Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Thăng Long; Học 

viện Cảnh sát Nhân dân; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội; 

Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Thương mại Hà Nội, Trường 

Đại học Hàng Hải, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Vinh, Trường 

Đại học Khoa học Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, Trường Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Cần 

Thơ, Trường Đại học Khoa học Xã hội &Nhân văn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Văn hoá 

Tp. Hồ Chí Minh; Đại học Sài gòn, Học viện Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tôn Đức 

Thắng ... 

Tất cả các đối tượng tham gia trả lời phỏng vấn, khảo sát và cung cấp thông tin cho luận án đều 

được đảm bảo thông tin cá nhân; số liệu và thông tin thu thập được chỉ sử dụng cho luận án chứ không cho 

bất kỳ mục đích nào khác. 

- Phương pháp so sánh: So sánh điều kiện ứng dụng phần mềm của những 

trường đại học khác trên thế giới với điều kiện đặc thù ở Việt Nam. Từ đó, chỉ ra khả 

năng và điều kiện phù hợp để đề xuất quy trình ứng dụng các phần mềm xã hội vào tổ 

chức dịch vụ thông tin, thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam  

- Phương pháp thống kê: Luận án sử dụng phương pháp thống kê các số liệu 

liên quan đến các nội dung nghiên cứu. 

7. Đóng góp của luận án 

7.1. Ý nghĩa khoa học  

- Luận án đã hệ thống hóa và làm phong phú hơn cơ sở lý luận về việc ứng 

dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông tin thư viện hiện đại cho các trường 
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đại học (đưa ra định nghĩa về “phần mềm xã hội”; định nghĩa về “Dịch vụ thông tin 

thư viện đại học”; “Tổ chức dịch vụ thông tin thư viện 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. 

- Đề xuất mô hình về quy trình ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch 

vụ thông tin thư viện tại các trường đại học Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động phục vụ người dùng tin của thư viện trong bối cảnh lấy người học làm trung 

tâm nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu. 

7.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- 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 TTTV 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. 

- Kết quả nghiên cứu của luận án giúp thư viện các trường đại học ở Việt Nam 

có các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc tổ chức 

các dịch vụ bài bản, khoa học, ứng dụng công nghệ phù hợp. Đồng thời chuẩn bị đầy 

đủ các điều kiện để ứng dụng thành công phần mềm xã hội trong công tác tổ chức các 

dịch vụ thông tin thư viện. 

- Kết quả nghiên cứu của luận án còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ 

quản lý các cấp tại các cơ sở đào tạo đại học và đặc biệt tại các thư viện đại học. Mặt 

khác, đây cũng là tài liệu tham khảo phù hợp đối với các nhà khoa học, chuyên gia, 

giảng viên, học viên, sinh viên quan tâm đến ngành thông tin thư viện.  

8. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được cấu trúc làm 

03 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn để ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức 

dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam 

Chương 2. Thực trạng ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin 

thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam 

Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức 

dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM 

XÃ HỘI VÀO TỔ CHỨC DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI CÁC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

1.1. Phần mềm xã hội 

1.1.1. Khái niệm phần mềm xã hội 

Phần mềm được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình máy tính với tổ hợp các câu 

lệnh và chỉ thị nhằm mục đích giải quyết các nhiệm vụ cụ thể bằng máy tính vì vậy 

còn được gọi là phần mềm máy tính. Bên cạnh phần mềm hệ điều hành, vốn được xây 

dựng như môi trường vận hành kết nối giữa phần cứng và phần mềm, các phần mềm 

còn lại được gọi là phần mềm ứng dụng (còn được gọi tắt là các ứng dụng). Phần mềm 

ứng dụng rất đa dạng và phong phú, bởi nó được xây dựng để đáp ứng các nhu cầu 

công việc thực tiễn cụ thể. Trong số đó, phần mềm xã hội được xem là một trong 

những phần mềm mới, ứng dụng công nghệ web 2.0 [91].  

Phần mềm xã hội được chính thức giới thiệu rộng rãi đến cộng đồng người 

dùng vào năm 2004. Theo Boulos và Wheele (2007, tr.2, [26]. ), đây là thời điểm các 

ứng dụng phầm mềm xã hội được sử dụng phổ biến cho các dịch vụ thương mại điện 

tử và quảng cáo trực tuyến. Phần mềm xã hội cho phép người dùng có nhiều cơ hội 

hơn trong việc tương tác trực tuyến với nhau và với nguồn tài nguyên thông tin, đồng 

thời mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên công nghệ web xóa nhòa ranh giới giữa 

người tạo lập và người sử dụng thông tin, ranh giới giữa chuyên gia công nghệ và 

những người sử dụng web thông thông thường. Theo tác giả McLoughlin và Lee 

(2007, tr.665,[73]. ), trong môi trường web này, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận, 

xử lý, xây dựng, sáng tạo, chia sẻ, tăng cường giá trị của thông tin trên cơ sở tận dụng 

trí tuệ cộng đồng trực tuyến. Chính vì thế, thế hệ web này còn được biết đến với tên 

gọi web 2.0 hay web đọc – viết. 

Có rất nhiều khái niệm khác nhau bàn về phần mềm xã hội, tuy nhiên, sự khác 

biệt giữa các khái niệm không nằm ở nội hàm và không hề đối nghịch mà trái lại, 

chúng bổ trợ cho nhau bởi những sự khác biệt (nếu có) của các khái niệm đó là do 

chúng được tiếp cận dưới những góc độ, bối cảnh khác nhau. Tiếp cận những khái 

niệm dưới góc độ khác nhau giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ và chính xác hơn về 

phần mềm xã hội. Dalsgaard (2006, [40]. ) nhận định “Phần mềm xã hội là các công 

cụ cho phép người dùng trực tuyến kết nối dễ dàng với nhau qua các thiết bị không 

dây”; còn Bryant (2006, [28]. ) thì lại cho rằng “Phần mềm xã hội cho phép người 

dùng thực hiện giao tiếp hai chiều”; trong khi đó, Tom Coastes, một nhân viên của 
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Yahoo đã nhận định: “Phần mềm xã hội có thể được hiểu là phần mềm hỗ trợ, mở 

rộng, hoặc tạo ra các giá trị gia tăng từ tổ hợp hành vi của cách ứng xử trao đổi thông 

tin, thị hiếu chia sẻ âm nhạc, chia sẻ tranh ảnh, trao đổi tin nhắn, danh mục thư từ, kết 

nối xã hội”. Kamel Boulos và Wheeler ([26]. , 2007) cho rằng “Phần mềm xã hội là 

các công cụ truyền thông và các công cụ tương tác trong môi trường internet”. Một 

trong những khái niệm được đánh giá là chính xác và bao quát tương đối đầy đủ các 

nhận định bên trên, đó là nhận định của Farkas vào năm 2007, trong một cuốn sách 

viết về phần mềm xã hội tại cho các thư viện. Theo bà, phần mềm xã hội phải đáp ứng 

ít nhất hai trong số các điều kiện sau: 

- Cho phép người dùng giao tiếp, hợp tác, và xây dựng cộng đồng trực tuyến. 

- Có thể cung cấp thông tin, chia sẻ thông tin, tái sử dụng thông tin, hoặc biến 

đổi thông tin. 

- Cho phép người dùng có thể học tập dễ dàng và tận dụng từ hành vi và kiến 

thức của người khác. 

Từ các nhận định nêu trên về phần mềm xã hội, tác giả luận án xin đưa ra khái 

niệm về phần mềm xã hội như sau: Phần mềm xã hội là các ứng dụng trực tuyến dựa 

trên nền tảng công nghệ cho phép người dùng chủ động tương tác với thông tin và với 

những người dùng khác trong cộng đồng. Cụ thể là họ có thể tạo lập, tổ chức quản lý, 

khai thác tài nguyên thông tin, đồng thời có thể kết nối, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ 

thông tin với nhau trong môi trường đó. 

1.1.2. Lịch sử phát triển của phần mềm xã hội 

Thuật ngữ “phần mềm xã hội” được dùng để chỉ những phần mềm trực tuyến, 

cho phép nhiều bên tham gia tương tác, chia sẻ, phối hợp nhằm tạo ra các giá trị gia 

tăng cho cộng đồng [83]. Dù cho tới đầu những năm 2000, các ứng dụng phần mềm xã 

hội mới thực sự khẳng định được vị thế của mình, song phần mềm xã hội đã có lịch sử 

phát triển lâu dài trước đó.  

Năm 1945 được xem là năm đầu tiên xuất hiện ý tưởng ban đầu về phần mềm 

xã hội khi Vannevar Bush mô tả một thiết bị dạng siêu văn bản có tên gọi là “Memex”. 

Thiết bị này được dùng để lưu trữ và giao tiếp thông tin cá nhân, vận hành theo xu 

hướng tăng cường khả năng tương tác và tiếp cận tri thức cho nhân loại [29]. . 

Trong một bài viết hội thảo năm 1962, Doug Englebart đã đưa ra ý tưởng cơ 

bản về sự gia tăng thông tin cùng xu hướng tăng cường trí tuệ nhân loại nhằm tìm ra 

các giải pháp giải quyết vấn đề trong tiến trình vận động và phát triển của con người. 
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Xu hướng đó đặt ra các yêu cầu về việc tập hợp, nắm bắt và quản trị nguồn tài nguyên 

thông tin xã hội [95].  

Vào năm 1968, Licklider - giám đốc trung tâm các dự án cấp cao của Mỹ và Tiến 

sĩ Taylor [66]. , đã đưa ra những kết quả đáng chú ý trong một nghiên cứu mang tên “Máy 

tính là một phương tiện truyền thông”. Trong nghiên cứu này, ông không chỉ mô tả máy 

tính như một phương tiện truyền thông đơn thuần mà còn chỉ ra cách thức phối kết hợp 

qua mạng máy tính và cách thức vận hành trong các nhóm phối kết hợp đó. Đây chính là 

mô hình cho việc kết nối và tương tác giữa người dùng máy tính với nhau. 

Những năm 1970 đánh dấu sự phát triển của phần mềm xã hội bằng một sự kiện 

đặc biệt, đó là sự ra đời của dự án Hệ thống trao đổi thông tin điện tử EIES (Electronic 

Information Exchange System) được tài trợ bởi các công ty kinh doanh công nghệ như 

IBM và AT&T, các tổ chức phi lợi nhuận như Annenberg Trust, và Ủy ban Khoa học 

và Công nghệ New Jersey. EIES là dự án đầu tiên ứng dụng phần mềm phối kết hợp 

quy mô lớn. Hệ thống này đòi hỏi phải có sự vận hành thông suốt trên cơ sở hợp tác 

hoạt động của các thành viên hoặc nhóm thành viên trong hệ thống sao cho đạt được 

được kết quả tốt nhất cho dự án.  

Năm 1981, một mạng lưới máy tính mang tên BITNET (Because It’s Time 

Network) kết nối một số trường đại học tại Mỹ đã được thành lập bởi Ira H. Fuchs, người 

được coi là cha đẻ của các giải pháp công nghệ sáng tạo dành cho giáo dục đại học. Lúc bấy 

giờ, BITNET khác Internet ở chỗ nó là một hệ thống kết nối trực tiếp các máy tính và trong 

hệ thống đó, tin nhắn, thư điện tử và các tệp dữ liệu được truyền trọn vẹn từ máy chủ này 

đến máy chủ khác cho đến khi đến được máy đích. Vào thời điểm đó, BITNET được coi là 

một trong những ví dụ minh họa điển hình cho sự phối kết hợp giữa các cá nhân, tổ chức 

nhằm giải quyết các công việc chuyên môn với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. 

Năm 1982, Trudy Johnson-Lenz, tác giả của thuật ngữ “Công nghệ nhóm” 

(Groupware), đã đưa ra định nghĩa “Công nghệ nhóm” là “các quá trình xử lý được tổ 

chức theo nhóm và có sự hỗ trợ của của phần mềm” [56].  

Năm 1984 là thời điểm đánh dấu sự ra đời của thuật ngữ “Phối hợp làm việc với 

sự hỗ trợ của máy tính CSCW” (Computer-Supported Cooperative Work). Thuật ngữ 

này được đề cập lần đầu tiên trong một hội thảo về công nghệ bởi các tác giả Irene 

Greif và Paul M. Cashman. Theo Schmidt, K., & Bannon, L. (1992) [86]. , CSCW là 

cách thức các hoạt động phối kết hợp và sự phối hợp đó được hỗ trợ bởi máy tính. Ở 

mức độ rộng hơn, có thể hiểu CSCW là thuật ngữ dùng để chỉ phối kết hợp của những 
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thành viên trong nhóm làm việc cùng công nghệ và mạng máy tính, trong đó có sự kết 

hợp giữa phần cứng, phần mềm, dịch vụ và kỹ thuật. 

Năm 1986, Tony Bates xuất bản cuốn sách “Vai trò của công nghệ đối với giáo 

dục từ xa”[22]. Cuốn sách này bàn luận và dự báo về các vấn đề như: mạng lưới mạng 

máy tính, dữ liệu đa phương tiện, hội nghị truyền thông và hội nghị trực tuyến. 

Năm 1992, hệ thống tiếp cận cá nhân hỗ trợ bởi máy tính CAPA (Computer 

Assisted Personalized Approach) được phát triển tại trường đại học Bang Michigan. 

Lần đầu tiên, hệ thống này được áp dụng cho một lớp học có 92 sinh viên theo mô 

hình mỗi sinh viên sẽ tiếp cận tới các vấn đề được giao về nhà cụ thể cho mỗi người 

một cách ngẫu nhiên thông qua hệ thống máy tính. Đầu những năm 2000, trào lưu 

phần mềm xã hội càng nở rộ với sự ra đời của một loạt các dịch vụ và ứng dụng xã 

hội, cụ thể như:  

- Addressbook, Friendster: kết nối cộng đồng thông qua danh sách thông tin và 

địa chỉ cá nhân cập nhật. 

- Hi5 (2003), LinkedIn (2002), MySpace (2003), XING (2003), Facebook 

(2004): mạng xã hội kết nối những người / cộng đồng có cùng sở thích. 

Năm 2004 được coi là một trong những thời điểm quan trọng đánh dấu tiến 

trình phát triển của phần mềm xã hội bằng sự công bố chính thức công nghệ Web 2.0 

và các ứng dụng ra đời từ công nghệ này còn được giới công nghệ gọi với tên là phần 

mềm xã hội. Những ứng dụng này thường có 2 đặc tính nổi bật, đó là truyền thông và 

tương tác trên nền tảng Internet. Các công cụ truyền thông chủ yếu thực hiện các hoạt 

động như thu thập, lưu trữ và trình bày các sản phẩm truyền thông. Các công cụ tương 

tác thường tập trung vào các tương tác trung gian giữa hai hay nhiều người hoặc nhóm 

người với nhau. Trong công trình công bố năm 2006, Dalsgaard đã nhiều chỗ đưa ra 

nhận định: Đặc điểm chung là các công cụ phần mềm xã hội này hướng tới việc tạo lập 

và duy trì kết nối giữa các người dùng trong cộng đồng đó, và để đẩy mạnh đặc điểm 

này, các công cụ phần mềm xã hội thường đề cao khả năng tương tác thông qua giao 

tiếp với nhiều hình thức khác nhau [40]. Với sự xuất hiện của Web 2.0, khả năng hợp 

tác của người dùng phần mềm xã hội và sự phát triển của các cộng đồng trực tuyến 

được đánh giá là xưa nay chưa từng có. 

Công nghệ phần mềm đã, đang và sẽ là một phần không thể thiếu trong công việc 

và cuộc sống của hàng trăm triệu người trên thế giới. Với ưu thế hữu dụng và tiện lợi, 

cùng tốc độ phát triển nhanh chóng và khả năng thâm nhập mọi lĩnh vực ngành nghề, 
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công nghệ phần mềm, đặc biệt là công nghệ web đang đóng vai trò quan trọng trong môi 

trường trực tuyến. Sự phát triển vượt bậc của công nghệ phần mềm được đánh dấu bằng 

sự ra đời của loại hình phần mềm cho phép tạo ra cộng đồng người dùng mà ở đó, các bên 

tham gia có thể phối hợp, chia sẻ, tương tác để đem đến những giá trị có khả năng gia tăng 

trong cộng đồng người dùng, đó chính là phần mềm xã hội. Phần mềm xã hội càng trở 

nên phổ biến và chiếm ưu thế khi công nghệ web có sự phát triển từ thế hệ web 1.0 – giao 

tiếp một chiều sang thế hệ web 2.0 – thế hệ web đọc-viết, giao tiếp hai chiều. 

Năm 2007, trong công trình nghiên cứu về PMXH, McLoughlin và Lee đã cho 

rằng: Phần mềm xã hội bao gồm các phương tiện truyền thông, các phương tiện tương 

tác với thông tin trong cộng đồng người sử dụng trên môi trường internet. Phần mềm 

xã hội ra đời không chỉ cho thấy sự phát triển mang tính bước ngoặt về công nghệ web 

(với sự xuất hiện của thế hệ web 2.0 thay thế cho thế hệ web 1.0), mà còn tạo ra một 

môi trường mới với văn hóa tương tác mới của cộng đồng người dùng trên môi trường 

internet. Nó đã thay đổi về bản chất văn hóa và thói quen sử dụng của cộng đồng 

người dùng trực tuyến [73].  

Những ứng dụng tiền thân của phần mềm xã hội xuất hiện từ những năm 1960, tuy 

nhiên vai trò và tầm quan trọng của phần mềm xã hội chỉ thực sự được khẳng định khi có 

sự ra đời của công nghệ web 2.0. Thuật ngữ web 2.0 được phát kiến đầu tiên bởi Tim 

O’Reilly vào năm 2004. Vào năm 2005, tại một Hội thảo mang tên web 2.0, Tim O’Reilly 

đã mô tả web 2.0 như một nhóm gồm 7 nguyên tắc thực thi vận hành như một khối hấp 

dẫn [77]. : Web là nền tảng công nghệ: các chương trình máy tính được viết để chạy trên 

nền tảng web; Khai thác trí tuệ tập thể: mỗi thành viên trong cộng đồng đều có những 

đóng góp, mỗi đóng góp có thể nhỏ nhưng kết quả tập thể của quá trình đóng góp xã hội 

này sẽ rất lớn về số lượng, đa dạng về chất lượng; Dữ liệu là trung tâm xử lý bên trong: tất 

cả các ứng dụng trực tuyến đều có các cơ sở dữ liệu riêng, các cơ sở dữ liệu sẽ là nguồn 

lực đem đến các dịch vụ có giá trị cho người dùng; Đằng sau các ứng dụng phần mềm sẽ 

là dịch vụ: việc duy trì và phát triển phần mềm tùy thuộc vào hiệu quả và sự yêu thích sử 

dụng của người dùng; Mô hình chương trình đơn giản: Tiêu chuẩn đơn giản cho phép kết 

các hệ thống đơn giản là chìa khóa thành công trong môi trường xã hội; Phần mềm không 

chỉ gắn liền với một thiết bị: Phần mềm có khả năng kết nối và đồng bộ dữ liệu với nhiều 

thiết bị khác nhau; Thu hút và kết nối người dùng: Cần phải thu hút, kết nối và phát triển 

cộng đồng cả về chất lượng và số lượng. 
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Trong những giai đoạn đầu, phần mềm xã hội ra đời phục vụ chủ yếu trong lĩnh 

vực marketing trong kinh doanh, nhưng với ưu thế vượt trội của mình,  phần mềm xã 

hội nhanh chóng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau như: 

thương mại điện tử, giáo dục, ngân hàng, quản trị nhân sự, …  

Từ năm 2004 đến nay là giai đoạn phần mềm xã hội phát triển với tốc độ nhanh 

chóng và tốc độ phát triển vẫn gia tăng không ngừng. Các ứng dụng phần mềm xã hội 

ngày càng thâm nhập sâu rộng vào hầu hết các lĩnh vực cuộc sống xã hội. Sự thâm nhập 

này sâu sắc đến mức trên môi trường trực tuyến hình thành một xã hội ảo và con người 

đang ngày càng tương tác với nhau nhiều hơn và lệ thuộc nhiều hơn vào xã hội đó [47].   

1.1.3. Đặc trưng cơ bản của phần mềm xã hội 

1.1.3.1. Ưu điểm của phần mềm xã hội 

• Dễ dàng tạo lập và chia sẻ nội dung 

Với thế hệ web trước đây, việc sản xuất/ tạo lập thông tin và đưa lên mạng 

internet là công việc chuyên môn của các chuyên gia thông tin. Còn về phía người 

dùng tin, họ thường tiếp nhận thông tin theo hướng một chiều có phần thụ động trong 

việc thụ hưởng và sử dụng giá trị mà thông tin đem lại. Sự ra đời của phần mềm xã hội 

đã thay đổi thói quen và vai trò của người sản xuất và người tạo lập thông tin. Công cụ 

phần mềm xã hội gắn liền với công nghệ web 2.0, các công cụ phần mềm xã hội được 

xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ web 2.0 còn được gọi là các công cụ web 2.0. 

Năm 2009, khi bàn về cách thức tương tác với thông tin của người dùng, Tim O’reilly 

[77].  có nhận định rằng thay vì đưa thông tin đến với người dùng như thế hệ web 

trước đây, web 2.0 tạo ra bước ngoặt trong việc tương tác và trao đổi thông tin của 

người dùng, đó là đưa người dùng đến với thông tin [78]. Cách ví von tuy đơn giản 

nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc, phản ánh đặc trưng của phần mềm xã hội khi 

trao cho người dùng internet nói chung (không phân biệt chuyên gia hay người dùng 

thông thường) sự chủ động trong tương tác và cơ hội cho sự sáng tạo và chia sẻ các 

sản phẩm, dịch vụ thông tin. Năm 2007, Farkas đã cho rằng các công cụ phần mềm xã 

hội đem đến cho người sử dụng môi trường thân thiện và đơn giản trong việc tạo lập, 

xây dựng thông tin và dễ dàng công bố thông tin cho cộng đồng. Lúc này vai trò sản 

xuất thông tin vốn là công việc của những người có chuyên môn và kỹ năng chuyên 

biệt dần được chuyển hóa và trở nên phổ biến với tất cả người dùng khi sử dụng các 

công cụ phần mềm xã hội [44]. Sản phẩm thông tin sản sinh ra từ quá trình này rất đa 

dạng và phong phú về chất lượng và số lượng. Đối tượng hưởng thụ các giá trị của 

những sản phẩm này chính là cộng đồng người dùng mạng xã hội [81].  
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• Giao tiếp linh hoạt theo thời gian thực và hợp tác trực tuyến 

Năm 2007, trong nghiên cứu của mình Farkas, đã đưa ra phân tích và minh 

chứng để khẳng định: Với đặc tính khuyến khích cũng như tạo cơ hội cho sự tương 

tác, giao tiếp và chia sẻ thông tin trên môi trường mạng internet, phần mềm xã hội 

cung cấp những công cụ hướng tới sự hợp tác giữa các cá nhân/tổ chức khi tham gia 

cộng đồng trực tuyến. Với thế hệ công nghệ web trước đây, sự hợp tác và trao đổi trên 

mạng phổ biến thông qua việc sử dụng các công cụ như thư điện tử, tin nhắn, và đàm 

thoại trực tuyến qua các kênh riêng biệt [44]. Tuy nhiên, các công cụ trên vẫn cho thấy 

hạn chế về loại hình giao tiếp, hình thức giao tiếp và phạm vi giao tiếp. Phần mềm xã 

hội ra đời như một giải pháp công nghệ hữu hiệu đáp ứng cho vấn đề này. Nhu cầu 

trao đổi thông tin và giao tiếp trên mạng được nâng lên một tầm cao mới khi người 

dùng có thể giao tiếp bằng nhiều công cụ với nhiều hình thức khác nhau, tùy thuộc vào 

sở thích cũng như cộng đồng họ lựa chọn tham gia [93]. Người dùng có thể tiếp tục sử 

dụng các phương pháp giao tiếp phổ biến đã được sử dụng trước đây như tin nhắn, thư 

điện tử, nhưng họ cũng có nhiều lựa chọn giao tiếp theo thời gian thực như đàm thoại 

trực tuyến, đàm thoại trực tuyến có hình ảnh, hoặc kết hợp các loại hình giao tiếp khác 

nhau trong một kênh giao tiếp như ký tự, hình ảnh, âm thanh và hình ảnh động. Đặc 

biệt, số lượng đối tượng giao tiếp không giới hạn và tốc diện bao phủ của thông tin 

trong quá trình giao tiếp rất cao. Điều này giúp cho sự giao tiếp của người dùng linh 

động, đa dạng, diện bao phủ lớn và diễn tiến giao tiếp gắn liền với thời gian thực. 

Nhu cầu cao trong việc phối kết hợp giải quyết công việc trong môi trường 

mạng đã được khẳng định ngay từ khi môi hình mạng máy tính đầu tiên ra đời. Từ mô 

hình mạng cục bộ (Local Area Network), mạng diện rộng (Wide Area Network), mạng 

interanet, việc phối kết hợp giữa các cá nhân, tổ chức để giải quyết công việc luôn 

được được ưu tiên phát triển. Nhu cầu này càng được khẳng định khi mạng internet ra 

đời với công nghệ web. Tuy nhiên, như đã đề cập đến ở trên, ở những giai đoạn đầu, 

việc giao tiếp trên nền tảng web mới chỉ xoay quanh các công cụ phổ biến như thư 

điện tử và tin nhắn. Khi phần mềm xã hội xuất hiện, người dùng có thêm rất nhiều các 

công cụ để liên kết và hợp tác trực tuyến.  

Mạng xã hội ra đời với nhiều hình thức và quy mô khác nhau, tạo điều kiện cho 

họ kết nối và giao lưu, đây cũng chính là tiền đề cho cộng đồng người dùng hợp tác 

trong môi trường trực tuyến. Khi nhắc đến đặc điểm hợp tác trực tuyến của phần mềm 

xã hội, người dùng thường nhắc đến wiki như một công cụ tiêu biểu minh họa cho đặc 
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điểm này. Vickery và Wunsch-Vincent (2007) cho rằng Wiki mở ra một môi trường 

mở trên mạng, ở đó, những người tham gia có quyền xây dựng, sửa, xóa và thay đổi 

nội dung thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng tùy thuộc vào quyền hạn mà họ 

có. Để làm được những việc này, người dùng không cần phải có kiến thức về lập trình 

hay ngôn ngữ siêu văn bản. Hay nói cách khác, “wiki cho phép những người tham gia 

cùng tương tác với tài nguyên trực tuyến chung để từ đó kết hợp và tận dụng tri thức 

của số đông, hướng tới việc tạo ra nguồn thông tin tốt hơn, có giá trị hơn”. 

• Phát triển cộng đồng 

Giống như tên gọi của mình, hầu hết các công cụ phần mềm xã hội đều hướng 

tới sự tương tác và giao lưu trong môi trưởng mở, cho phép người dùng có thể tương 

tác và kết nối với nhau, hình thành những cộng đồng có chung mối quan tâm hoặc sở 

thích (Lai và Turban, 2008, [62]. ). Đặc tính của phần mềm xã hội là có sự tham gia và 

tương tác của nhiều người trong cộng đồng. Cộng đồng càng lớn các ứng dụng xã hội 

càng phát triển và đem đến nhiều giá trị khác nhau. Có thể nói, sự kết nối và lớn mạnh 

của mạng xã hội dựa vào rất nhiều yếu tố, trong đó, số lượng người sử dụng được coi 

là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự lớn mạnh và tầm ảnh hưởng 

của dịch vụ. Ý thức rõ điều này, các ứng dụng mạng xã hội đều được phát triển theo 

xu hướng mở để người dùng có thể dễ dàng giao lưu, kết nối, chia sẻ, từ đó dễ dàng 

hình thành nên các cộng đồng nhỏ cho đến những cộng đồng lớn. Mạng lưới cộng 

đồng nhanh chóng được nhân rộng và phát triển với tốc độ cao. 

Mỗi cộng đồng người dùng mạng xã hội thường được đặc trưng bởi loại công 

cụ phần mềm xã hội và nội dung thông tin mà cộng đồng đó quan tâm. 

Dưới góc độ công nghệ, mỗi công cụ mạng xã hội cụ thể có tính năng riêng 

biệt, tập trung vào các loại hình dịch vụ cụ thể. Có thể hiểu cộng đồng người dùng các 

dịch vụ này (hay sử dụng các công cụ này) có thể được phân loại bằng chính công cụ 

hay dịch vụ mà họ sử dụng [89].  

Dưới góc độ nội dung, có thể nhận thấy cộng đồng nội dung được hình thành và 

phát triển dựa trên cộng đồng công nghệ. Trên cơ sở cộng đồng công nghệ, tức là những 

người có cùng thói quen, sở thích sử dụng công nghệ phần mềm xã hội, các cộng đồng 

nội dung nhỏ hơn được hình thành và phát triển dựa trên mối quan tâm chung của người 

tham gia về các lĩnh vực hay chủ đề nội dung thông tin khác nhau. Các chủ đề nội dung 

rất đa dạng và phong phú, hình thành tự phát dựa trên nhu cầu và sở thích của các thành 

viên tham gia. Ta có thể nhận ra điều này qua mô hình bên dưới: 
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Hình 1: Mô hình cộng đồng người dùng công cụ mạng xã hội 

• Tập hợp và tận dụng được trí tuệ xã hội 

Về bản chất, phần mềm xã hội cho phép người dùng chủ động tương tác, tham 

gia vào quá trình tạo lập, chỉnh sửa và chia sẻ thông tin trên cơ sở giao lưu, kết nối, 

hợp tác với cộng đồng, hệ quả tích cực từ những thuộc tính này là các ứng dụng phần 

mềm xã hội tập hợp và tận dụng được trí tuệ xã hội. Trong thế giới của sự tự do tương 

tác và trao đổi với cộng đồng, người sử dụng công cụ mạng xã hội được khuyến khích 

chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý tưởng cá nhân. Wikis là một ví dụ điển hình minh 

họa cho đặc điểm này. Hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới, không bị phân biệt 

bởi bất cứ đặc điểm hay tiêu chí gì. Chỉ cần họ có khả năng kết nối trực tuyến và tham 

gia vào cộng động wikis mà họ quan tâm, họ đều có thể đóng góp kiến thức của các 

nhân mình vào kho kiến thức chung của cộng đồng. Mặt khác, mỗi thành viên tham 

gia đều có thể hưởng lợi từ nguồn tri thức chung mà cộng đồng đã xây dựng qua việc 

khai thác, sử dụng, chia sẻ, trao đổi, … Chính vì thế, năm 2007 Segaran [87].  đã nhận 

định: việc chia sẻ một mặt giúp ích cho cộng đồng, mặt khác còn đón nhận được sự 

chia sẻ, trao đổi, đóng góp để hoàn thiện hơn, từ đó, chính những người chia sẻ cũng 

nhận được lợi ích mà cộng đồng đem lại.  

Đặc biệt, các tài nguyên thông tin được chia sẻ, trao đổi sẽ có chất lượng tốt 

hơn, giá trị thông tin tăng lên nhiều hơn khi có được sự chỉnh sửa, cải thiện và bổ sung 

của cộng đồng. Hơn nữa, các công cụ phần mềm xã hội cho phép người dùng thực 

hiện các dự án công việc trực tuyến theo xu hướng tập hợp trí tuệ cộng đồng, khuyến 

khích đóng góp thông tin/tri thức của cộng đồng và rồi giá trị của các dự án này 

thường hướng tới phục vụ chính cộng đồng người sử dụng. 

• Thông tin minh bạch 

Với môi trường cởi mở, khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia đóng góp ý 

kiến, đánh giá, bình luận và chia sẻ tài nguyên thông tin được tạo ra bởi các công cụ 
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phần mềm xã hội, thông tin được tạo lập từ môi trường này có nhiều điều kiện để trở 

nên rõ ràng, minh bạch hơn bao giờ hết. Bởi thông tin được tạo ra từ cộng đồng, có sự 

kiểm định của cộng đồng dưới nhiều lăng kính, quan điểm và nguồn tin khác nhau. 

Các thông tin đa chiều và được đóng góp, chia sẻ một cách tích cực và có trách nhiệm 

bởi cộng đồng sẽ giúp thông tin trong cộng đồng trở nên minh bạch. Ngày nay, khi 

người dùng internet sử dụng các công cụ phần mềm xã hội khá thường xuyên và phổ 

biến thì các thông tin được trao đổi trong cộng đồng mạng xã hội trở nên minh bạch 

được cho là hệ quả tất yếu. Mỗi khi thông tin xuất hiện trên các cộng đồng mạng xã 

hội, chúng sẽ được bàn luận, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung và cập nhật thông tin từ rất 

nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau. Một khi những thông tin này được xã hội và/hoặc 

cộng đồng những người dùng quan tâm và thẩm định một cách nghiêm túc, mức độ 

minh bạch của thông tin sẽ được nâng cao. 

• Chi phí thấp 

Ở mức độ sử dụng cơ bản, đa số các phần mềm xã hội đều cung cấp miễn phí. 

Các dịch vụ được triển khai đi kèm phần mềm này cũng được triển khai miễn phí đối 

với những chức năng cơ bản với phương châm khuyến khích người dùng sử dụng, mở 

rộng quy mô cộng đồng người dùng. Chỉ có những tính năng nâng cao, đa phần hướng 

tới mục đích thương mại, người sử dụng sẽ phải trả các khoản phí nhất định. 

Chi phí đầu tư khi triển khai và ứng dụng phần mềm xã hội vào các lĩnh vực cụ 

thể thường tập trung nhiều vào việc thiết lập cơ chế tương tác, đào tạo người dùng, kết 

nối cộng đồng và sử dụng các dịch vụ nâng cao. 

1.1.3.2. Nhược điểm của phần mềm xã hội 

• Nhiễu thông tin 

Trong một công trình được công bố vào năm 2006, Gordon-Murnane đã nhận 

định: Hiện tượng bùng nổ thông tin càng trở nên nghiêm trọng hơn với trong môi 

trường được ứng dụng phần mềm xã hội. Một trong những hệ quả cụ thể của bối 

cảnh này là việc xuất hiện quá nhiều thông tin nhiễu trong môi trường phần mềm xã 

hội. Khi tìm kiếm thông tin, khi tiếp cận thông tin và khi trao đổi, khai thác thông tin 

trong môi trường mạng xã hội, người dùng bắt gặp rất nhiều thông tin gây nhiễu, 

khiến cho việc tiếp nhận, khai thác và sử dụng trở nên khó khăn hoặc không thể thực 

hiện được [49].  

Tương tự như nhận định của Gordon-Murnane, năm 2010, trong công trình 

công bố chung, hai ông Lerman, K. & Ghosh, R. tiếp tục phân tích một trong những 

hạn chế của PMXH tính nhiễu tin. Các ông cho rằng: Phần mềm xã hội đem đến cho 

người dùng một môi trường hoàn toàn mới về cách thức tương tác với thông tin, cụ thể 
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là trong các hoạt động tạo lập, phổ biến, chia sẻ, tiếp cận, và khai thác thông tin. Môi 

trường đó khiến thông tin tăng lên đột biết và được tạo lập trong rất nhiều điều kiện, 

bối cảnh khách nhau bởi rất nhiều các tổ chức, cá nhân khác nhau. Có thể chỉ ra một số 

nguyên nhân dẫn đến bối cảnh này như: 

- Người dùng tin được tự do trong việc tạo lập, chia sẻ và phổ biến thông tin mà 

không chịu nhiều ảnh hưởng của các điều kiện kiểm duyệt nội dung. 

- Việc tạo lập và chia sẻ thông tin được hỗ trợ đắc lực bởi các tính năng công 

nghệ (phần cứng, phần mềm) nói chung và các tính năng phần mềm xã hội nói riêng. 

- Các tính năng của phần mềm xã hội có đặc điểm đơn giản và thân thiện với 

người sử dụng. Sự đơn giản và thân thiện ấy cho phép hầu hết các đối tượng người sử 

dụng, dù với năng lực và trình độ công nghệ thông tin như thế nào, đều có khả năng 

tạo lập, chia sẻ, phổ biến thông tin. 

Thông tin rác (thông tin không cần thiết, thậm chí phản cảm đối với người 

dùng) có thể xuất hiện mọi lúc, mọi nơi trong môi trường phần mềm xã hội, đây là một 

đặc điểm riêng và cũng là một phần không thể thiếu khi nói về những nhược điểm của 

phần mềm xã hội. Đây cũng là một sự phiền toái, mà người sử dụng phần mềm xã hội 

đang phải đối mặt. Một khi tham gia vào các cộng đồng người dùng các ứng dụng 

phần mềm xã hội, người sử dụng sẽ được khuyến khích kết nối, chia sẻ và đón nhận 

thông tin từ cộng đồng, đặc biệt là từ những người có mối quan hệ thân thiết với nhiều 

mức độ khác nhau [64].  Để sự kết nối được duy trì và phát triển cả về chiều sâu lẫn 

phạm vi, các phần mềm xã hội thường cung cấp các tính năng phố biến thông tin, chia 

sẻ thông tin, phát tán thông tin qua email, tin nhắn thư điện tử hay qua các thiết bị di 

động. Dù muốn hay không, người dùng vẫn phải hàng ngày hàng giờ tiếp nhận các 

thông tin này. 

• Khó kiểm soát chất lượng thông tin 

Thông tin được tạo lập bởi người dùng trong môi trường mạng xã hội không 

được kiểm duyệt chặt chẽ về nội dung nên hệ quả tất yếu của hoạt động này là chất 

lượng nội dung thông tin rất khó được kiểm soát. Đây cũng là thực tế đang tồn tại 

trong môi trường xã hội, đòi hỏi cộng đồng sử dụng mạng xã hội cần phải có năng lực 

thông tin tốt để có thế sử dụng thông tin một cách hiệu quả. Có thể nói, chất lượng 

thông tin trong môi trường mạng xã hội nói chung không được kiểm soát triệt để. Lý 

do của điều này không đến từ hạn chế của công nghệ phần mềm xã hội mà đến từ triết 

lý sử dụng phần mềm xã hội, đó là tự do và cởi mở, khuyến khích người dùng tương 

tác với thông tin. Để phát triển triết lý đó, cơ chế vận hành trong việc kiểm soát thông 

tin của các phần mềm xã hội cần phải thực hiện trong môi trường cởi mở và dân chủ, 
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đề cao sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng người sử dụng. Nếu cộng 

đồng người sử dụng có ý thức và trách nhiệm trong quá trình tham gia, sản phẩm 

thông tin được tạo ra từ họ sẽ chứa đựng nhiều giá trị cho cộng đồng và các giá trị gia 

tăng cũng từ đây được nhân rộng, nhưng theo chiều ngược lại, nếu ý thức và trách 

nhiệm của người dùng không tốt, các sản phẩm thông tin của họ và ứng xử thông tin từ 

họ sẽ đem tới những giá trị tiêu cực tới cộng đồng người dùng [61].  

Như đã trao đổi ở trên, khi triển khai các dịch vụ phần mềm xã hội, thông 

thường, cần phải cân nhắc tới hai yếu tố: chất lượng thông tin và triết lý phát triển 

cộng đồng. Ở một phạm vi nhất định, hai yếu tố này xung đột với nhau khi sự phát 

triển cộng đồng dẫn đến việc khó kiểm soát tài nguyên thông tin, hay chất lượng tài 

nguyên thông tin được kiểm soát sẽ dẫn đến sự hạn chế trong phát triển cộng đồng. 

Tuy nhiên, hai yếu tố này không phải lúc nào cũng xung đột lẫn nhau và một khi có 

chiến lược phát triển hài hòa giữa hai yếu tố, sự phát triển của cộng đồng xã hội mới 

vận hành bền vững. Thông tin sản sinh từ các dịch vụ mạng xã hội thường khó kiểm vì 

một số lý do sau: 

Thông tin không đồng nhất: đối tượng người dùng đa dạng và phong phú từ 

chất lượng, số lượng, trình độ, văn hóa, … nên trong cách nhìn nhận và phán ánh các 

vấn đề có thể sẽ khác nhau. Điều này dẫn tới thực tế: cùng một vấn đề nhưng có rất 

nhiều luồng thông tin phản ánh theo nhiều cách khác nhau. 

Năng lực thông tin của nhiều người dùng còn hạn chế: với nguồn thông tin 

không giới hạn trong môi trường cộng đồng xã hội, người sử dụng nếu không có kỹ 

năng khai thác và sử dụng thông tin tốt thì sẽ là đối tượng đầu tiên chịu ảnh hưởng tiêu 

cực từ những thông tin thiếu sự kiểm soát. Trong quá trình tương tác với thông tin và 

chia sẻ thông tin trong cộng đồng của mình, những người dùng đó có thể sẽ làm cho 

thông tin thêm phần nhiễu loạn. 

Môi trường mạng xã hội không có cơ chế luật pháp, quy định, hay chế tài để 

kiểm soát chặt chẽ nội dung thông tin và cách ứng xử của người dùng tin. Vì thế, đây 

là môi trường lý tưởng cho những cá nhân, tổ chức cung cấp và truyền bá những thông 

tin sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. 

• Lãng phí thời gian của người sử dụng 

Một khi đã gắn kết với các phần mềm xã hội (trong công việc cũng như trong 

cuộc sống) tới mức lệ thuộc và thiếu kiểm soát thì lãng phí thời gian và giảm hiệu quả 

công việc là một trong những vấn đề mà người sử dụng phải đối mặt. Phần mềm xã 

hội cùng với sự ra đời của công nghệ web 2.0 không chỉ đem đến bước ngoặt trong 

tiến trình phát triển của công nghệ mà còn đem một môi trường mới mà trong đó văn 
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hóa, hành vi, thói quen tương tác với thông tin và với cộng đồng của người sử dụng 

cũng thay đổi. Với sức hút vô hình của mình, các dịch vụ chạy trên nền tảng công 

nghệ phần mềm xã hội tạo ra một thế giới mới mẻ, tương tự như ngoài đời thực nhưng 

nó tồn tại độc lập và hình thành nên thói quen và văn hóa riêng [79].  

Khi tham gia vào thế giới đó, nhiều người dùng bị cuốn hút một cách vô thức 

và dần trở nên lệ thuộc vào thế giới ảo này. Họ chịu ảnh hưởng của môi trường xã hội 

ảo và những thói quen và văn hóa ứng xử của họ cũng phản ánh đặc trưng của môi 

trường văn hóa này.  

Yếu tố thứ nhất đặc trưng cho sự thay đổi này là thời gian. Với môi trường xã 

hội ảo, sự phân định và sắp xếp về thời gian trong quá trình tương tác gần như không 

chịu sự chi phối của thời gian. Bởi trong trên môi trường internet, người dùng có thể 

tương tác với nhau bất kể không gian và thời gian. Đặc điểm này khiến cho người 

dùng không ý thức rõ ràng về thời gian, mất kiểm soát và lãng phí thời gian khi bị lệ 

thuộc vào các hoạt động trong môi trường ảo đó.  

Yếu tố thứ hai đặc trưng cho sự thay đổi này là người dùng bị phân tán sự tập 

trung vào các hoạt động trong môi trường xã hội. Điều này ảnh hưởng tới chất lượng 

và hiệu quả công việc hàng ngày họ cần thực hiện. Khi đã tham gia sử dụng các công 

cụ và dịch vụ xã hội, người dùng được khuyến khích tham gia giao tiếp, tương tác, tiếp 

nhận thông tin. Với cơ chế khuyến khích người dùng tham gia tương tác (chủ động hay 

bị động) của các công cụ mạng xã hội, dù có nhu cầu hay không có nhu cầu, hầu hết 

người dùng đều phải sử dụng một khoảng thời gian nhất định trong ngày cho việc sử 

dụng các công cụ phần mềm xã hội.  

• Rủi ro trong an toàn và bảo mật thông tin 

Việc chia sẻ thông tin qua mạng xã hội có thể dẫn đến việc rò rỉ thông tin hoặc 

thông tin cá nhân mà đôi khi chính bản thân người sử dụng không ý thức được điều 

này [48]. Các dịch vụ sử dụng phần mềm xã hội thường được thiết kế theo cơ chế 

khuyến khích người dùng tham gia và tương tác với cộng đồng, mở rộng cộng đồng và 

chia sẻ thông tin trong cộng đồng đó. Thiết lập ở chế độ mặc định của các ứng dụng 

phần mềm xã hội cũng được thiết kế theo triết lý này. Chính vì thế, với rất nhiều người 

dùng, do hạn chế về kinh nghiệm sử dụng, về năng lực thông tin nên dễ có khả năng bị 

vi phạm an toàn thông tin, trong đó có cả những thông tin cá nhân. 

Mặt khác, thông tin mà người dùng cung cấp trong môi trường mạng xã hội rất 

dễ bị đánh cắp hoặc xâm phạm. Đây cũng chính là hệ quả từ một số nguyên nhân như: 

cơ chế khuyến khích cởi mở thông tin; thói quen sử dụng thông tin và các ứng dụng xã 

hội; và văn hóa sử dụng của cộng đồng người dùng.  
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• Dễ vi phạm bản quyền thông tin 

Môi trường thông tin cởi mở của các ứng dụng mạng xã hội là một trong những 

nhân tố tiền đề cho việc vi phạm bản quyền thông tin. Bởi môi trường này tạo điều 

kiện cho người sử dụng tiếp cận thông tin đa chiều, rộng rãi nhưng thiếu khả năng 

kiểm soát về chất lượng thông tin và trách nhiệm của người sử dụng thông tin (dưới 

góc độ người cung cấp và phổ biến). 

Cơ chế vận hành của các dịch vụ được triển khai bởi các phần mềm xã hội 

khuyến khích người dùng sử dụng và phổ biến thông tin nhưng không chú trọng vào 

tính năng kiểm soát thông tin. Phần lớn cộng đồng người dùng các công cụ mạng xã 

hội không bị chi phối bởi các quy định trong việc sử dụng và phổ biến thông tin. Chính 

vì thế, trong thực thế sử dụng vì nhiều lý do vô ý hoặc cố ý khác nhau, thực tế người 

dùng vi phạm bản quyền thông tin là khá phổ biến. 

1.1.4. Một số phần mềm xã hội phổ biến 

1.1.4.1. Tin nhắn tức thời 

Ứng dụng nói chuyện trực tuyến, cho phép người dùng liên lạc với nhau trên 

môi trường mạng internet theo thời gian thực với tính riêng tư và độc lập tương đối. 

Nó bao gồm nhóm các công cụ giao tiếp được với mục đích ban đầu là giao tiếp bằng 

việc trao đổi các ký tự (text), sau này các công cụ này mới phát triển lên các hình thức 

giao tiếp khác như hình ảnh, âm thanh, trao đổi tệp, … Đặc điểm đặc trưng của loại 

hình này là trao đổi thông tin nhanh chóng bất kể khoảng cách về không gian và thời 

gian. Hơn nữa, ứng dụng này được phát triển phù hợp với nhiều môi trường của nhiều 

thiết bị công nghệ khác nhau, đặc biệt là các thiết bị di động. Dịch vụ tin nhắc tức thời 

thường có khả năng đồng bộ thông tin của một tài khoản trên nhiều thiết bị khác nhau, 

vì thế người dùng luôn có cảm giác quen thuộc với ứng dụng tin nhắn tức thời trên các 

phương tiện mà họ sử dụng. 

Với loại công cụ này, có thể kể đến các ứng dụng phổ biến: Skype, Google 

Hangouts, AIM, MSN Messenger, Pidgin (trước đây là maig), Yahoo! Messenger, 

Facebook Messenger, Zalo, … 

1.1.4.2. Phần mềm hợp tác 

Loại phần mềm này bao gồm rất nhiều nhóm các công cụ khác nhau tập trung 

vào giải quyết các mảng việc cụ thể trên môi trường trực tuyến. Phần mềm hợp tác đặc 

thù thường hướng tới giải quyết những yêu cầu cụ thể theo từng lĩnh vực hay công 

việc cụ thể. Tuy nhiên, phần mềm hợp tác vận hành theo cơ chế nhất định (tùy vào 

từng phần mềm cụ thể) và thường bao gồm các nhóm công cụ chính như: nhóm các 

công cụ giao tiếp (ký tự, hình ảnh, âm thanh, đa phương tiện); nhóm các công cụ 

tương tác. Phần mềm cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên thông tin, đồng thời phối 
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kết hợp với nhau theo quy trình hoạt động của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đề ra 

của một chương trình hay dự án.  

Có thể kể đến các ứng dụng tiêu biểu cho loại hình phần mềm này như sau: 

Moodle, Landing pages, Enterprise Architecture, Outlook, Sharepoint … 

1.1.4.3. Blogs 

Blogs là tên gọi được đặt theo cách chơi chữ của hai từ web logs nên Blogs còn 

được hiểu là nhật ký trực tuyến của người dùng. Cũng từ cách hiểu này, blogs là công 

cụ hướng tới người dùng là những cá nhân – những người muốn xây dựng cho bản 

thân hồ sơ trực tuyến về thói quen hay sở thích của họ trên môi trường World Wide 

Web. Thông tin cập nhật trên blogs thường là các mục riêng biệt (còn gọi là các bài 

post) thường được trình bày theo nguyên tắc đảo ngược thứ tự thời gian. Ngoài khả 

năng công bố thông tin rộng rãi đối với cộng đồng người dùng về ghi chép/nhật ký của 

mình, blogs còn cho phép người dùng nhận và trả lời những bình luận, phản hồi từ 

những người khác về bài viết của mình. Đây cũng chính là cơ sở để người dùng tương 

tác, hợp tác và chia sẻ với cộng đồng những người có cùng mối quan tâm trên môi 

trường trực tuyến. Với mục đích ban đầu là ứng dụng dành cho cá nhân, tuy nhiên, 

cùng với quá trình phải triển thể hiện nhiều ưu điểm trong việc quáng bá thông tin và 

tương tác trong cộng đồng nên blogs dần trở thành công cụ được ứng dụng trong các 

cơ quan, tổ chức. 

Việc tạo lập một blog cá nhân hay tổ chức không quá phức tạp nên ai cũng có 

thể tham gia và tạo ra các sản phẩm blogs cho riêng mình mà không cần có kiến thức 

chuyên ngành về lập trình web. Đây cũng chính là lý do mà blogs trở nên phổ biến và 

là công cụ được yêu thích sử dụng của nhiều cá nhân, tổ chức. Các dịch vụ tạo lập 

blogs phổ biến như: Wordpress, Blogger, … 

1.1.4.4. RSS 

RSS là một định dạng cung cấp thông tin trên web. Dựa trên nền tảng XML, 

RSS chia các trang web thành các khối thông tin riêng rẽ thành những mảng thông tin 

hay các bài viết theo chủ đề. Những thông tin này được giải phóng khỏi trang các trang 

web chứa đựng thông tin và có thể xuất hiện trên các trang web khác thông qua ứng 

dụng RSS. Thay vì lướt các chủ đề trên nhiều website hàng ngày, người dùng có thể 

đăng ký phản hồi RSS. Khi các thông tin mới xuất hiện trên các trang web đã được 

đăng ký, RSS cho phép người dùng tiếp cận những thông tin này  thông qua một công 

cụ tập hợp thông tin trung gian, qua email hay qua một trang web riêng biệt. 

Có thể kể đến một số dịch vụ tiêu biểu của các ứng dụng này như: Google 

Reader (www.reader.google.com), Awasu Personal Edition (www.awasu.com), Feed 

Digest (www.feeddigest.com), … 

http://www.reader.google.com/
http://www.awasu.com/
http://www.feeddigest.com/
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1.1.4.5. Wikis 

Wikis là một dịch vụ tồn tại dưới dạng một trang web cho phép phối kết hợp 

giữa các bên tham gia trong việc chỉnh sửa nội dung và cấu trúc trực tiếp thông thông 

qua trình duyệt trong môi trường internet. 

Wiki cho phép một nhóm người với kiến thức cơ bản về HTML hoặc về ngôn 

ngữ đánh dấu siêu văn bản, phối hợp phát triển nội dung của một website. Có thể nói, 

wiki được mở rộng vô hạn và các trang web thành viên được tạo lập và liên kết với 

nhau thông qua các siêu liên kết. Vì thế cấu trúc chi tiết của một wiki thường không 

được thiết lập từ trước mà chỉ thực sự hình thành cùng ý tưởng và sự tham gia của 

người dùng. Wiki là giải pháp đơn giản và tiện dụng cho những nhóm người thực hiện 

các dự án công việc, học tập trên môi trường internet. Theo Cunningham và Bo Leuf 

(2001)[65]. , wiki được đặc trưng bởi các đặc điểm sau: khuyến khích người dùng 

chỉnh sửa các trang hoặc tạo ra các trang mới; tăng cường sự kết hợp các chủ đề có ý 

nghĩa giữa các trang bằng cách tạo ra các mối liên kết trực giác, đồng thời cho thấy 

liệu một trang web mục tiêu dự kiến có nên tồn tại hay không. 

Một số dịch vụ wikis tiêu biểu như: Wikipedia (wikipedia.org), Library Success 

(librarysuccess.org), Library Wikis (librarywikis.pbwiki.com), …” 

1.1.4.6. Mạng xã hội 

Mạng xã hội là một cấu trúc xã hội gồm các cá nhân và tổ chức có mối quan hệ 

tương tác khá linh hoạt với nhau theo một cơ chế nhất định. Mạng xã hội phát triển 

hướng tới mục đích cơ bản là phát triển cộng đồng (người tham gia) cả về chất lượng 

và số lượng. Để thực hiện được mục đích này, nguyên tắc vận hành của các mạng xã 

hội xây dựng trên các cơ chế [46]. : 

- Tạo lập cộng đồng 

- Kết nối và mở rộng cộng đồng 

- Khuyến khích tương tác của người dùng trong cộng đồng: phối kết hợp; tìm 

kiếm khai thác thông tin; xử lý thông tin; chia sẻ thông tin 

Mạng xã hội đã mở ra một thế giới mới với văn hóa, thói quen và hành vi tương 

tác mới của cộng đồng người tham gia. Ở đó, trên môi trường trực tuyến với các công 

cụ tương tác xã hội, người dùng sẽ tham gia và tương tác với cộng đồng theo cơ chế 

nhất định của tổ chức cung cấp dịch vụ và quy ước của chính cộng đồng.  

Các công cụ phổ biến: Facebook, Twitter, Google+, Zalo, … 

1.1.4.7. Đánh dấu xã hội 

Đánh dấu xã hội là dịch vụ trực tuyến tập trung giúp người dùng xử lý và xây 

dựng tài nguyên thông tin trên cơ sở mô tả các thông tin thư mục của những tài nguyên 

đó qua trình duyệt, đồng thời có thể chia sẻ tài nguyên này trong cộng đồng [51].   
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Sự gia tăng thông tin đặt ra nhiều khó khắn và thách thức hơn cho con người 

trong việc quản trị và cập nhật những vấn đề mà họ quan tâm. Tìm kiếm theo chủ đề 

yêu thích cũng có thể đem lại một số kết quả như mong muốn, tuy nhiên rất nhiều các 

kết quả không phù hợp cũng được đưa ra và điều này khiến cho người dùng càng khó 

khăn trong việc tiếp cận và cập nhật thông tin mình cần. Vậy, làm cách nào người 

dùng vừa quản lý được thông tin mình có, vừa cập nhật những thông tin mới theo chủ 

đề mình yêu thích? Một trong những giải pháp hữu hiệu cho việc này là sử dụng cộng 

cụ đánh dấu xã hội. Quá trình tương tác với thông tin trên môi trường internet yêu cầu 

người dùng tương tác với nhiều nguồn thông tin khác nhau, được định vị bởi các địa 

chỉ khác nhau. Để có thể kiểm soát được vị trí (trực tuyến) thông tin mà mình quan 

tâm, người dùng cần có công cụ để lưu giữ và ghi lại [82]. Công cụ này cho phép 

người dùng phần loại các trang web bằng việc sử dụng các thuật ngữ mô tả phù hợp, 

đồng thời cho phép tiếp cận với những người dùng khác có cùng mối quan tâm, sở 

thích.  

Công cụ phổ biến: Delicious, Tagging ,..  

1.1.4.8. Các dịch vụ chia sẻ tài nguyên thông tin 

Chia sẻ tài nguyên thông tin là một đặc tính hữu cơ của các phần mềm xã hội, 

đây cũng là yếu tố giúp cho sự hợp tác, phát triển cộng đồng trực tuyến được phát huy. 

Tài nguyên chia sẻ trong môi trường trực tuyến tồn tại dưới nhiều dạng thức khác 

nhau, tuy nhiên về cơ bản, có các loại sau: văn bản, tranh ảnh, âm thanh, hình ảnh, và 

đa phương tiện [85]. Dịch vụ chia sẻ tài nguyên trực tuyến cho phép người dùng có 

nhiều lựa chọn chia sẻ tài nguyên khác nhau tùy vào mối quan tâm của họ. Đây cũng 

chính là cơ sở cho việc hình thành các cộng đồng mạng xã hội đặc thù theo loại hình 

tài nguyên thông tin mà họ quan tâm. Chính vì thế, có những dịch vụ chuyên chia sẻ 

về: thông tin; âm thanh; hình ảnh; các hình ảnh ngắn; phim ảnh; bài thuyết trình. 

Các công cụ phổ biến: Youtube, Flicker, Picassa, Instagram, SlideShare, 

Podcasting, Broadcasting, … 

1.2. Tổ chức dịch vụ thông tin thư viện trong các trường đại học 

1.2.1. Khái niệm dịch vụ thông tin thư viện đại học 

Trước khi bàn về khái niệm “dịch vụ thông tin thư viện đại học”, đã có một số 

cách hiểu về “dịch vụ thông tin-thư viện” như sau:  

Theo từ điển giải nghĩa thư viện học và tin học Anh – Việt, ấn bản lần thứ nhất, 

thì dịch vụ thư viện (library service) là “Một từ chung dùng để chỉ tất cả những hoạt 

động cũng như chương trình được thư viện cung cấp để đáp ứng nhu cầu về thông tin 

của cộng đồng độc giả. Như vậy từ này còn có thể bao gồm rộng hơn và được phân 
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chia theo hệ cấp của từng công tác (chẳng hạn như dịch vụ công cộng, dịch vụ thông 

tin, dịch vụ lưu hành). Những dịch vụ này được xác định cho từng thư viện tùy theo 

mục đích của nó”.  

Theo Bách khoa thư về thư viện của Thư viện Quốc gia Nga đã giải nghĩa về 

dịch vụ thư viện như sau: “là các kết quả hoạt động cụ thể trong công tác phục vụ của 

thư viện bảo đảm cho người sử dụng truy cập các dữ liệu của thư viện và của các hệ 

thống thông tin khác (thông qua việc trao đổi giữa các thư viện, các kênh trao đổi 

thông tin từ xa) với mục đích đáp ứng và phát triển nhu cầu thông tin của họ”. 

Theo tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam về "Hoạt động thư viện – Thuật ngữ và 

định nghĩa chung số 10274:2013 [12].  do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo 

QĐ số 4222/QĐ-KHCN ngày 31/12/2013 đã định nghĩa: “Dịch vụ thư viện (library 

services) là hình thức phục vụ của thư viện để đáp ứng nhu cầu cụ thể của người sử 

dụng thư viện. [[12]. , tr. 23]. 

Theo tác giả Trần Mạnh Tuấn “Dịch vụ thông tin, thư viện bao gồm những hoạt 

động nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin và trao đổi thông tin của người sử dụng các cơ 

quan thông tin thư viện nói chung” [13]. Tác giả còn cho rằng “Dịch vụ nói chung là 

loại hình hoạt động luôn gắn chặt với người thực hiện nó. Trong lĩnh vực thông tin, 

thư viện điều đó cũng hoàn toàn đúng và đối với mỗi dịch vụ cụ thể, gắn chặt với các 

nhóm chuyên gia khác nhau.”[[13]. , tr.27]. Tiếp tục lý giải tác giả còn cho rằng “Dịch 

vụ thông tin, thư viện bao gồm những công việc có tính chuyên môn hóa và khi thực 

hiện, cần thiết phải sử dụng (tạm thời hoặc phối hợp) một số tài sản lâu bền nào đó, 

hoặc sử dụng một số sản phẩm nào đó”. Theo tác giả Trần Thị Quý ([14]. , 2013) 

“Dịch vụ thông tin thư viện là những hoạt động phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm 

thoả mãn nhu cầu thông tin và trao đổi thông tin cho người dùng tin với các cơ quan 

thông tin- thư viện. Nó là kết quả của một hay nhiều quá trình thông tin của các cơ 

quan thông tin-thư viện”[14].  

Tác giả Trần Mạnh Tuấn đã nhận định dịch vụ thư viện gồm những đặc tính: 

tính vô hình, tính không xác định, tính không thể chia cắt, tính “tồn kho”. Tác giả 

Casey và cộng sự cũng có nhận định: “Dịch vụ thông tin thư viện là quá trình hoạt 

động phục vụ người dùng tin tại các cơ quan thông tin thư viện hướng tới mục tiêu 

thỏa mãn nhu cầu cầu tin bằng việc cung cấp và phổ biến thông tin” [32].  

Tác giả Nitecki, cho rằng: “Dịch vụ thông tin thư viện là dịch vụ lấy người 

dùng trong môi trường đại học làm trung tâm và hướng tới phục vụ nhu cầu tin của họ 

trong quá trình học tập và nghiên cứu” [76].  
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Cũng theo hướng phân tích khái niệm đó, theo tác giả Shelburne: “Dịch vụ thông 

tin thư viện bao gồm các hoạt động phục vụ tài liệu và phổ biến thông tin cho cộng đồng 

người dùng đại học trên cơ sở nhu cầu, thái độ và hành vi của người dùng” [88].   

Trên cơ sở lý luận nghiên cứu trên về dịch vụ thông tin thư viện đại học, tác giả 

luận án cho rằng: 

Dịch vụ thông tin thư viện đại học là tập hợp các hoạt động hoặc quá trình được 

thực hiện bởi các chuyên gia thông tin thư viện. Các hoạt động/quá trình này lấy người 

dùng tin trong môi trường đại học làm mục tiêu hướng đến nhằm thỏa mãn nhu cầu 

thông tin cho họ trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giải trí.   

 Như vậy, nội dung khái niệm “dịch vụ thông tin thư viện đại học” phản ánh ba 

nội dung chính:  

- Tập hợp các hoạt động hoặc quá trình: Các hoạt động/quá trình này là việc 

nghiên cứu tổ chức tạo dựng các dịch vụ thông tin thư viện thông qua các hoạt động 

nghiệp vụ khác nhau (nghiên cứu nhu cầu người dùng tin, thu thập thông tin, xử lý, tạo 

dựng sản phẩm, tổ chức dịch vụ…) nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu tìm kiếm, tra cứu và 

sử dụng thông tin của họ.  

- Thực hiện bởi các chuyên gia thông tin thư viện: Dịch vụ chỉ dẫn cho người 

dùng tin những thông tin/tài liệu và nguồn cung cấp chỉ có thể được hình thành tốt 

nhất bởi các chuyên gia thông tin thư viện - những người có đầy đủ kiến thức, kỹ năng 

và nhiệt huyết trong môi trường thông tin thư viện đại học trong bối cảnh công nghệ 

thông tin và viễn thông phát triển mạnh mẽ hiện nay. 

- Đáp ứng nhu cầu tin trong môi trường đại học: Nội dung thứ ba này rất quan 

trọng, vì người dùng tin trong môi trường nào có đặc điểm riêng về nhu cầu thông tin 

của họ. Làm thế nào để thỏa mãn tốt nhât nhu cầu thông tin của họ là mục tiêu tiên 

quyết có tính kim chỉ nam để các cơ quan thông tin-thư viện hướng đến phục vụ. Nhu 

cầu tin của người dùng tin trong môi trường đại học, họ là những người có trình độ cao 

trong từng lĩnh vực khoa học chuyên sâu và đa ngành. Nhu cầu thông tin/tài liệu cơ 

bản của họ phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học 

tập…Chính nhu cầu thông tin của họ quyết định đến hoạt động tạo dựng và tổ chức 

các dịch vụ thông tin thư viện.  

1.2.2. Khái niệm “tổ chức dịch vụ thông tin thư viện đại học” 

Có rất nhiều loại hình dịch vụ thông tin thư viện khác nhau, mỗi loại hình dịch 

vụ được đặc trưng bởi các đặc điểm nhất định và có chức năng, nhiệm vụ hướng tới 

những mục tiêu nhất định. Để các dịch vụ hoạt động có nhiệu quả, thống nhất và có 

tính liên thông cao, công tác tổ chức dịch vụ thông tin thư viện nói chung và tổ chức 

dịch vụ thông tin thư viện đại học nói riêng đóng vai trò rất quan trọng. 
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Tuỳ vào quy mô tổ chức hệ thống dịch vụ tại mỗi thư viện mà ở đó có các cấp 

độ tổ chức dịch vụ thư viện tương ứng. Tuy nhiên, xét về mức độ phổ biến và bản chất 

của mô hình hoạt động, có thể thấy quy mô tổ chức hệ thống dịch vụ thư viện thường 

chia thành ba cấp: cấp tổng thể, cấp nhóm, và cấp các dịch vụ cụ thể. Đặc trưng của 

mỗi quy mô được thể hiện ở cơ chế và cách thức vận hành. 

Ở cấp tổng thể, cơ chế vận hành cần đảm bảo tính thống nhất, liên thông, ổn 

định để đạt được hiệu quả cao nhất. Cơ chế ở cấp vận hành này vừa phải có tính bao 

quát và thống nhất để kết nối các dịch vụ theo một chỉnh thế thống nhất, mặt khác lại 

phải đảm bảo cơ chế đặc thù riêng biệt của từng dịch vụ cụ thể. 

Ở cấp nhóm, các dịch vụ có cùng đặc điểm về chức năng, nhiệm vụ sẽ được 

nhóm thành các nhóm chuyên biệt, hướng tới mục tiêu phục vụ người dùng tin ở một 

lĩnh vực hay nội dung riêng. Mỗi nhóm ngoài việc hướng tới mục tiêu riêng của nhóm 

còn phải đảm bảo tính liên thông và tương tác qua lại với các nhóm khác trong quá 

trình vận hành. Trong mỗi nhóm, cơ chế vận hành cần phải đảm bảo thống nhất, bền 

vững, hiệu quả và liên thông giữa các dịch vụ cụ thể. 

Cấp độ thấp nhất trong công tác tổ chức dịch vụ thông tin thư viện là cấp các 

dịch vụ thông tin thư viện cụ thể. Tính đặc thù về cơ chế vận hành trong từng dịch vụ 

được thể hiện khó rõ ở cấp độ này. Mỗi dịch vụ cụ thể sẽ có cơ chế đặc thù phù hợp. 

Tuy nhiên giữa các dịch vụ này vẫn cần đảm bảo tính liên thông, tương tác qua lại với 

nhau. Đồng thời đảm bảo sự thống nhất và thống suốt trong toàn hệ thống dịch vụ 

thông tin thư viện. 

Tổ chức dịch vụ thông tin thư viện nói chung và tổ chức dịch vụ thông tin thư 

viện đại học nói riêng đều cần phải tuân thủ quy trình cụ thể trong việc lập kế hoạch. 

Trước hết cần căn cứ vào mục tiêu của cơ quan TTTV, để trả lời một số câu hỏi như 

sau: “What?”: Tạo dựng dịch vụ nào? Mục tiêu hướng đến của dịch vụ đó là gì?. 

“Who?”: ai sẽ là người thực hiện và thực hiện với ai?. “Where”? để đạt được dịch vụ 

đó cần những điều kiện gì, các nguồn lực? “When?”: thời hạn cho việc hoàn thành 

mục tiêu dịch vụ đã đề ra?. “How?”: để thực hiện được mục tiêu tạo dựng dịch vụ 

thông tin thư viện đại học thì theo cách thức nào, phương thức nào?.  

Theo tác giả, tổ chức dịch vụ thông tin thư viện đại học là hoạt động sắp xếp, bố 

trí, thiết lập cơ chế vận hành công việc khoa học bên trong mỗi dịch vụ và giữa các dịch 

vụ với nhau. Cơ chế này cần đảm bảo toàn bộ hệ thống dịch vụ vận hành thống nhất, ổn 

định và liên thông với nhau trên cơ sở các nguồn lực: nhân lực, vật lực, tài lực và tin lực. 

Toàn bộ các hoạt động này hướng tới mục tiêu thỏa mãn tốt nhất nhu cầu và thói quen sử 

dụng thông tin của người dùng tin trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giải trí. 
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1.2.3. Các loại hình dịch vụ thông tin thư viện 

Dịch vụ thông tin thư viện đại học có khá nhiều loại hình khác nhau tùy thuộc 

vào tính chất và điều kiện đặc thù của từng cơ quan thông tin thư viện. Dựa trên chức 

năng chính là phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của cộng đồng người dùng tin 

trường đại học, ta có thể phân định các loại hình dịch vụ cơ bản sau: 

1.2.3.1. Dịch vụ mượn trả và gia hạn tài liệu 

Đây là dịch vụ cho phép người dùng sử dụng các tài liệu dưới nhiều định dạng 

khác nhau. Dựa vào bản chất định dạng tài liệu có thể chia thành hai loại cơ bản, đó là 

liệu vật lý và tài liệu dạng số. Tương ứng với mỗi loại tài liệu, thư viện sẽ có cách thức 

và quy trình phục vụ riêng. Đối với tài liệu vật lý, trên cơ sở chính sách lưu thông 

được quy định bởi mỗi thư viện cụ thể, người dùng sẽ tiến hành mượn, trả và gia hạn 

tài liệu theo quy trình nhất định trong khoảng thời gian cho phép. Chính sách mượn tài 

liệu vật lý tùy thuộc vào nghiệp vụ lưu thông mượn trả của từng dịch vụ cụ thể.  

Tại các thư viện đại học nói riêng và các thư viện khác nói chung, thường có 

hai loại nghiệp vụ chính được quy định bởi chính sách này: đó là nghiệp vụ lưu thông 

kho đóng và nghiệp vụ lưu thông kho mở. Bản chất của mỗi nghiệp vụ thể hiện ở hoạt 

động tiếp cận tài liệu. Cụ thể, với nghiệp vụ lưu thông kho đóng, bạn đọc sẽ tiếp cận 

tài liệu thông qua cán bộ thư viện, còn với nghiệp vụ kho mở, bạn đọc được tiếp cận 

trực tiếp tài liệu. Đối với tài liệu số hóa, cách thức và quy trình tiếp cận, sử dụng tài 

liệu của người dùng tin phụ thuộc vào quyền khai thác do chính sách lưu thông tài liệu 

số quy định. Chính sách khai thác tài liệu quy định: nội dung sử dụng, thời gian sử 

dụng và quyền sử dụng của mỗi đối tượng người dùng tin (theo tài khoản của họ). Đối 

với tài liệu số hóa, quy trình khai thác (không còn khái niệm mượn trả) diễn ra trong 

môi trường mạng (LAN, WAN, Intranet, Internet). 

1.2.3.2. Dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin 

Dịch vụ này cho phép người dùng khai thác thông tin tồn tại dưới dạng vật lý 

hoặc điện tử, tài liệu in hoặc tài liệu số hoá. Với mỗi định dạng tồn tại của thông tin, 

dịch vụ cung cấp công cụ và quy trình tìm kiếm và khai thác thông tin phù hợp cùng 

dịch vụ tư vấn và hỗ trợ của cán bộ cơ quan thư viện. 

Đối với hệ thống tra cứu và khai thác thông tin truyền thống, công cụ phổ biến 

bạn đọc có thể sử dụng là hệ thống các mục lục, sách tham khảo, bộ phích phiếu hoặc 

hệ thống phân loại theo các bảng phân loại (kho mở) mà cơ quan thư viện sử dụng. 

Đối với hệ thống tra cứu và khai thác thông tin điện tử, thông tin số, người dùng 

có nhiều lựa chọn sử dụng và khai thác, đồng thời có nhiều điều kiện về không gian và 
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thời gian để khai thác hơn. Công cụ khai thác chủ yếu và phổ biến với nguồn tài 

nguyên điện tử/số dành cho người dùng là hệ thống tra cứu và tìm kiếm tương ứng với 

từng hệ thống tài nguyên dữ liệu mà thư viện đưa ra phục vụ. Người dùng có thể tự lựa 

chọn cách thức khai thác thông tin phù hợp với mình tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác 

nhau, trong đó, phải kể đến các yếu tố chủ yếu là: nhu cầu sử dụng và kiến thức và kỹ 

năng sử dụng và khai thác các thiết bị công nghệ thông tin. 

Dịch vụ phổ biến thông tin hiện đại cung cấp thông tin theo chủ đề cập nhật 

hoặc theo nhu cầu, hỗ trợ người dùng có thể nắm bắt được những thông tin mới nhất 

và/hoặc nghiên cứu chuyên sâu theo định hướng, chủ đề cụ thể. Dịch vụ phổ biến 

thông tin hiện đại thường tồn tại dưới hai dạng thức: cập nhật thông tin tự động theo 

chủ đề phục vụ đại đa số người dùng mục tiêu của thư viện; và cung cấp/cập nhật 

thông tin chọn lọc dựa trên yêu cầu của người dùng. 

Về phương diện nội dung: trên cơ sở nắm bắt chính xác yêu cầu thông tin 

của người dùng, thư viện cung cấp thông tin có nội dung và hình thức phù hợp với 

nhu cầu đó. Gói dịch vụ này thường phục vụ cho các nhu cầu tin cụ thể, tức thời và 

không kéo dài. 

Về phương diện thời gian: trên cơ sở nắm bắt chính xác yêu cầu tin của người 

dùng tin, cứ sau một khoảng thời gian xác định, dịch vụ cung cấp tài liệu với nội dung 

và hình thức phù hợp với yêu cầu tin của người dùng. Gói dịch vụ này thường phục vụ 

nhu cầu tin lâu dài, gắn liền với các nội dung nghiên cứu quá trình. 

Theo hàm lượng thông tin cập nhật: trên cơ sở nắm bắt chính xác yêu cầu tin 

của người dùng tin, mỗi khi có thông tin cập nhật phù hợp với nhu cầu của người dùng 

(không quy định về thời gian), thư viện cung cấp ngay cho người dùng tin. Người 

dùng tin sẽ thường xuyên được cập nhật thông tin theo chủ đề mình mong muốn. Gói 

dịch vụ này thường phục vụ nhu cầu tin lâu dài, chuyên sâu và cập nhật liên tục của 

người dùng tin. 

1.2.3.3. Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu 

Về bản chất, dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu là dịch vụ tiếp nhận yêu 

cầu tin của người dùng tin. Sau khi đã làm rõ yêu cầu tin, cán bộ thực hiện dịch vụ sẽ 

tiến hành tìm kiếm thông tin bằng các công cụ và từ các nguồn phù hợp để thu thập 

được thông tin có định dạng phù hợp và đặc biệt đáp ứng nhu cầu thông tin của người 

dùng tin. 

Tương tự như các loại hình dịch vụ khác của thư viện có cả tài nguyên vật lý và 

tài nguyên điện tử, dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu cũng có sự phân định 

tương ứng với từng định dạng tài liệu khi đáp ứng nhu cầu người dùng tin. 
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Với tài liệu vật lý, quy trình phục vụ tuân thủ cơ bản quy trình chung được đề 

cập ở trên của loại hình dịch vụ này. Còn đối với tài liệu điện tử, dịch vụ có thể đưa ra 

nhiều hình thức phục vụ đa dạng, tương ứng với công cụ tìm kiếm đưa ra phục vụ. Sự 

đa dạng này tập trung chủ yếu vào chức năng cập nhật thông tin theo chủ đề, theo vấn 

đề hoặc theo từ khoá. Nếu người dùng có nhu cầu cập nhật thông tin theo yêu cầu đặt 

ra, bộ máy tìm kiếm có thể cho phép hệ thống tự động cập nhật theo thời gian thực mỗi 

khi có thông tin mới về chủ đề người dùng có nhu cầu. 

1.2.3.4. Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu 

Dịch vụ hỗ trợ người dùng tin khi họ gặp khó khăn trong quá trình khai thác, sử 

dụng các sản phẩm, dịch vụ thư viện. Dịch vụ này bao gồm rất nhiều các hạng mục cụ 

thể và chi tiết hơn. Tại các thư viện có hệ thống dịch vụ được tổ chức bài bản, dịch vụ 

hỗ trợ, tư vấn được chia nhỏ thành các dịch vụ cụ thể hơn như: Dịch vụ hỗ trợ tìm 

kiếm, Dịch vụ dịch tài liệu, Dịch vụ hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện, Dịch vụ 

tư vấn dựa trên nhu cầu cụ thể, Dịch vụ hỗ trợ ra quyết định, …Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn 

được triển khai với nhiều cách thức khác nhau. Mỗi cách thức triển khai dựa trên các 

tiêu chí: nhu cầu tin của người dùng; thói quen khai thác, sử dụng dịch vụ của người 

dùng; hệ thống dịch vụ hiện có; hạ tầng công nghệ, … Dựa trên phương thức giao tiếp 

với người dùng tin, có hai phương thức dịch vụ hỗ trợ, tư vấn người dùng phổ biến, đó 

là trực tiếp và trực tuyến: 

Hỗ trợ, tư vấn trực tiếp người dùng tin: Phương thức này đòi hỏi người dùng tin 

phải tương tác trực tiếp với dịch vụ thư viện để được hỗ trợ hoặc tư vấn giải quyết các 

vấn đề của mình theo thời gian quy định của thư viện. Với phương thức này, người 

dùng tin phải tuân thủ thời gian làm việc của dịch vụ được quy định bởi thư viện 

(thường theo thời gian hành chính). Song, bù lại, yêu cầu của người dùng tin dễ dàng 

được làm rõ và hỗ trợ trực tiếp, cụ thể hơn. 

Hỗ trợ, tư vấn trực tuyến: Đây là hình thức hỗ trợ người dùng chủ yếu thông 

qua mạng internet, song, hiểu rộng hơn là tất cả các phương thức giao tiếp phi trực tiếp 

(ví dụ như qua các loại hình mạng khác nhau (intranet, LAN, WAN, …), điện thoại, 

văn bản, tin nhắn điện thoại, …). Với rất nhiều các công cụ giao tiếp trực tuyến trên 

mạng internet, các kênh giao tiếp được sử dụng cho dịch vụ này cũng hết sức đa dạng 

và phong phú, cụ thể như: email, tin nhắn trực tuyến, mạng xã hội, bản tin điện tử, 

trang web, … Với hình thức hỗ trợ này, người dùng không nhất thiết phải đến thư viện 

mà chỉ cần kết nối được với thư viện qua các kênh giao tiếp trên. Bên cạnh đó, dịch vụ 

được triển khai với hình thức này thường không giới hạn về thời gian và có sự kết hợp 

với nhiều loại hình dịch vụ bổ trợ.  

Dịch vụ này còn hướng tới việc kết nối và phát triển cộng đồng người dùng bền 

vững, đồng thời tạo lập không gian học tập, nghiên cứu, giao lưu hiệu quả cho người 



45 

 

dùng tin. Giống như các nhóm dịch vụ khác, dịch vụ này gồm nhiều các dịch vụ cụ 

thể. Mỗi dịch vụ cụ thể đều hướng tới các mảng nội dung chuyên biệt, song cũng có 

nhiều hoạt động, sự kiện nằm trong khuôn khổ của dịch vụ mang tính thời điểm, 

không định kỳ. Điều này cho thấy dịch vụ có sự linh động nhất định trong quá trình 

vận hành nhằm bắt kịp với sự thay đổi bên trong và bên ngoài tổ chức, đưa ra các 

chương trình/sự kiện mang tính thời sự, có tính cập nhật cao, phản ánh đúng nhu cầu 

của người dùng nói riêng và thời cuộc nói chung. Có thể kể đến một số nội dung cụ thể 

của loại hình dịch vụ này như: Tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học, Tổ chức các triển 

lãm, hội chợ, Tổ chức các sự kiện văn hóa giao lưu ... 

1.2.3.5. Dịch vụ đào tạo, tập huấn 

Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu là một trọng những đầu mối thể hiện rõ 

vai trò và tầm ảnh hưởng của thư viện trọng môi trường học thuật bậc đại học. 

Dịch vụ trang bị cho người dùng thư viện các kỹ năng học tập và nghiên cứu 

cần thiết để sử dụng trong môi trường đại học. Các kỹ năng căn bản có thể kể đến như: 

kỹ năng học tập bậc đại học; định hướng nghề nghiệp; năng lực thông tin; tin học căn 

bản; cách làm nghiên cứu; …. 

Đào tạo là một trong những nhiệm vụ cơ bản của các thư viện và đây cũng được 

coi là một trong những dịch vụ trọng yếu tại các thư viện. Đây là dịch vụ cung cấp cho 

người dùng thái độ, kiến thức, và kỹ năng cần thiết để khai thác hiệu quả dịch vụ và tài 

nguyên tại các thư viện. Dịch vụ đào tạo tại các thư viện thường được chia thành hai 

nhóm: đào tạo kiến thức và kỹ năng nói chung và đào tạo các kiến thức và kỹ năng cụ 

thể. Dịch vụ đào tạo kiến thức và kỹ năng nói chung thường được tổ chức định kỳ có 

nội dung lặp đi lặp lại cho từng lượt bạn đọc thư viện. Có thể hiểu đơn giản, nếu như 

hoàn thành các yêu cầu đặt ra của khóa học mỗi bạn đọc chỉ cần tham gia khóa học 

một lần. Có thể kể đến các khóa học cơ bản như: kiến thức thông tin; tìm kiếm thông 

tin, kỹ năng nghiên cứu, … Ví dụ: khóa học về kiến thức thông tin; khóa học về tìm 

kiếm thông tin.  

1.3. Ứng dụng phần mềm xã hội trong tổ chức dịch vụ thông tin thư viện 

đại học 

Khi nhắc đến thuật ngữ “xã hội” như một thuộc tính chỉ tính chất, “xã hội” 

được hiểu là các quan hệ tương tác trong cộng đồng nhằm đem đến lợi ích cho cá 

nhân, giữa các cá nhân với nhau, và cho cả cộng đồng dựa trên các quy ước được 

thống nhất của cộng đồng đó [6]. . 

Trong lĩnh vực thông tin, thư viện, khi bàn về tính chất xã hội của loại hình hoạt 

động này, vốn được đặc trưng bởi công nghệ web 2.0 nên còn được gọi là thư viện 2.0. 
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Fichter [45]. đã nhận định tính chất xã hội của thư viện 2.0 bằng công thức: (Tài liệu + 

Con người + Sự tin tưởng tích cực) x Sự tham gia.  

Dịch vụ TTTV vẫn là tập hợp các hoạt động và các quá trình và đáp ứng nhu 

cầu tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức, tuy nhiên nó 

không chỉ được thực hiện bởi các cơ quan TTTV mà quá trình đó còn có sự tham gia 

thực hiện của người dùng tin. Cụ thể hơn, trách nhiệm tổ chức và thiết lập cơ chế vận 

hành dịch vụ thuộc về thư viện, nhưng việc thực hiện dịch vụ thuộc về cộng đồng 

người điều hành và sử dụng dịch vụ (bao gồm cả cán bộ thư viện và người dùng tin 

trong môi trường đại học). 

Ý tưởng về cơ quan TTTV xã hội cũng là tiền đề cho sự ra đời của các dịch vụ xã 

hội, hay còn gọi là dịch vụ ứng dụng phần mềm xã hội đối với các cơ quan TTTV nói 

chung và các tổ chức TTTV các trường đại học nói riêng. Các dịch vụ này không chỉ 

đem đến cách thức mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ nhu cầu tin của 

người dùng tin mà nó còn đem đến những thay đổi cho hệ thống lý luận trong lĩnh vực 

dịch vụ TTTV của các trường đại học. Những thay đổi đó thể hiện rõ nét trong mối quan 

hệ giữa cơ quan thông tin -thư viện và người dùng tin; nguồn tài nguyên thông tin; vai 

trò của cán bộ TTTV và người dùng tin; cách thức tương tác của cộng đồng sử dụng 

dịch vụ và nhiều các vấn đề liên quan khác (Nguyễn Cương Lĩnh, 2014) [75].  

Khi ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông tin thư viện, bản chất 

của các ứng dụng phần mềm này cho phép người dùng tự do, chủ động sáng tạo trong 

việc sử dụng các công cụ được cung cấp để tạo ra các sản phẩm thông tin, thậm chí là 

các dịch vụ thông tin theo ý mình (Anderson, 2008) [19]. Về cơ bản, mọi cá nhân hay 

tổ chức tham gia sử dụng các ứng dụng này quyền hạn như nhau, sự khác nhau ở đây 

là cách thức sử dụng, năng lực sử dụng (kiến thức và kỹ năng) của người dùng 

(Murugesan, 2007, tr.35) [74]. Cũng có thể hiểu, chất lượng và số lượng sản phẩm 

thông tin tùy thuộc vào cách thức và năng lực sử dụng các công cụ (phần mềm xã hội) 

từ phía người sử dụng. 

Nguồn nhân lực phục vụ xây dựng, phát triển và điều hành dịch vụ thông tin ứng 

dụng các công cụ phần mềm xã hội không đòi hỏi những người có chuyên môn sâu về 

công nghệ thông tin (Casey và Savastinuk, 2006, tr.41) [31].  Thay vào đó, họ là những 

người am hiểu các công cụ phần mềm xã hội, am hiểu các vấn đề chuyên môn liên quan 

đến triển khai các dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học và đặc biệt, quan 

trọng hơn cả, họ cần phải biết cách ứng dụng công cụ nào hay những công cụ nào để 

triển khai các dịch vụ thông tin phù hợp cho các thư viện trường đại học.  

Đặc điểm không gian cộng đồng tại thư viện các trường đại học vốn được hiểu 

là không gian vật lý tại các cơ quan thư viện và cộng đồng người dùng tại các trung 

tâm thư viện này. Thông thường cộng đồng người dùng chủ yếu tại thư viện các 
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trường đại học là cán bộ, học viên, sinh viên và một vài đối tượng bạn đọc khác ngoài 

trường. Dưới sự tác động của các ứng dụng phần mềm xã hội, không gian tại thư viện 

các trường đại học còn được hiểu là không gian ảo trong môi trường trực tuyến, cho 

phép cộng đồng bạn đọc không chỉ khai thác và sử dụng thông tin (bất cứ khi nào, bất 

cứ nơi đâu), mà còn còn có thể giao lưu, trao đổi, phối kết hợp, hợp tác trong môi 

trường ảo (Kim và Abbas, 2010, tr.218) [59]. Cộng đồng người dùng (không còn dùng 

thuật ngữ “bạn đọc”) không còn giới hạn về mặt vật lý như trước đây (trong và ngoài 

trường), mà thay vào đó là tất cả những ai yêu thích, có mối quan tâm và đặc biệt là có 

nhu cầu sử dụng các dịch vụ thông tin được triển khai bởi thư viện. Họ có thể vẫn là 

cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, các nhà nghiên cứu trong 

trường, nhưng cũng có thể là bất kỳ ai khác quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ 

thông tin của thư viện trên môi trường internet. Ở môi trường đó, không còn có ranh 

giới giữa trong và ngoài trường đại học  [6].  

1.3.1. Vai trò của việc ứng dụng phần mềm xã hội 

1.3.1.1. Thỏa mãn nhu cầu thông tin/tài liệu cho người dùng tin 

Thỏa mãn nhu cầu tin của người dùng tin là một trong những mục tiêu cốt lõi 

xuyên suốt trong quá trình tổ chức, vận hành dịch vụ TTTV. Tuy nhiên, trong môi 

trường phần mềm xã hội, nhiệm vụ thỏa mãn nhu cầu thông tin tài liệu cho người dùng 

tin có những đặc thù nhất định cần xác định để tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện 

hiệu quả.  

Qua các công cụ phần mềm xã hội, việc nắm bắt nhu cầu tin của người dùng tin 

cần được thực hiện thường xuyên thông qua các hoạt động phát triển và gắn kết cộng 

đồng; tập hợp thông tin về nhu cầu tin của người dùng tin thông qua các cộng đồng đó 

kết hợp với các hoạt động điều tra, khảo sát chính thức để có thể xác định chính xác 

nhu cầu tin của người dùng tin. 

Trên cơ sở nhu cầu tin đã được xác định, ngoài việc xử lý, tổ chức và thực hiện 

cung cấp các nguồn tin người dùng tin có nhu cầu, dịch vụ thư viện cần triển khai các 

hoạt động định hướng trong xây dựng, đóng góp và phát triển nguồn tài nguyên thông 

tin chung của cộng đồng người dùng đồng thời khuyến khi và phát triển môi trường 

thông tin chất lượng, phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao và triển khai 

dịch vụ tại các trường đại học [70]. . 

1.3.1.2. Đáp ứng thói quen tìm kiếm và khai thác thông tin của người dùng 

Xu hướng đầu tiên là xu hướng tương tác, hợp tác, tạo lập và hình thành cộng 

đồng qua các dịch vụ mạng xã hội trên internet. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của 

phần mềm xã hội, các công cụ và dịch vụ phần mềm xã hội phát triển mạnh mẽ hơn 

bao giờ hết. Sự phát triển này dựa trên định hướng tạo lập môi trường để người dùng 
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có điều kiện tương tác, tự tạo lập, trao đổi/chia sẻ thông tin. Đồng thời trong bối cảnh 

đó, người dùng được tạo điều kiện tối đa cho việc tham gia, tạo lập cộng đồng với 

những người có cùng mối quan tâm đến vấn đề, lĩnh vực ưa thích (Phạm Tiến Toàn, 

2012) [9].   

Hệ quả của xu hướng trên là số lượng người sử dụng các công cụ phần mềm xã 

hội và đặc biệt là tham gia vào các mạng xã hội tăng nhanh hơn bao giờ hết. Theo số 

liệu thống kê cuối năm 2013 từ trang wearesocial.net, với các mạng xã hội phổ biến 

nhất, có tới 1,15 tỷ người dùng mạng xã hội Facebook, 343 triệu người dùng 

GooglePlus, còn Twitter là 288 triệu người dùng. Cũng theo thống kê đầu năm 2014 

của website Wearesocial.net, Việt Nam có đến 38% dân số sử dụng mạng xã hội. 

Những con số thống kê trên phần nào nói lên sự phổ biến và thịnh hàng của mạng xã 

hội trên thế giới và ở Việt Nam. Người dùng tin tại thư viện các trường đại học không 

nằm ngoài xu hướng này. Thậm chí, họ còn có điều kiện thuận lợi hơn trong việc sử 

dụng máy tính, các công cụ và dịch vụ mạng trực tuyến. Vì vậy nhu cầu sử dụng các 

ứng dụng xã hội nói chung và mạng xã hội nói riêng vào hoạt động học tập, nghiên 

cứu và các nhu cầu cá nhân khác của đối tượng người dùng tin này là khá cao và ngày 

càng phát triển (Greenhow, 2009) [50].  

Một thực tế khác khiến cho vấn đề tham gia sử dụng các ứng dụng và dịch vụ 

xã hội người người dùng nói chung và người dùng thư viện đại học nói riêng ngày 

càng tăng cao, đó là việc sở hữu các thiết bị công nghệ di động cá nhân ngày càng trở 

nên dễ dàng (Thornton và Houser, 2004) [90]. Với sự phát triển nhanh chóng của các 

thiết bị công nghệ di động cá nhân như laptop, ultrabook, tablet, notebook, smartphone 

và giá thành của các thiết bị này ngày cảng giảm, đại đa số người dùng thư viện đại 

học đều có thể sở hữu các thiết bị này. Việc sử dụng thường xuyên các thiết bị này 

trong cuộc sống hàng ngày và cho cả hoạt động học tập, nghiên cứu cá nhân đã khiến 

cho nhu cầu tin, thói quen tiếp cận, xử lý và khai thác thông tin người dùng thay đổi. 

1.3.1.3. Tiếp cận nhanh chóng xu hướng hiện đại hóa hoạt động tổ chức dịch vụ 

thư viện trên thế giới 

Bằng việc ý thức rõ những nhược điểm và những ưu điểm nổi bật của phần 

mềm xã hội, các giá trị khi ứng dụng phần mềm xã hội đã được khẳng định trong 

nhiều lĩnh vực, công việc, ngành nghề như thương mại điện tử, kinh doanh, tiếp thị, 

quảng bá sản phẩm, … trong số đó, lĩnh vực TTTV không phải là một ngoại lệ. Casey 

và Savastinuk (2006) cho rằng “ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ 

thông tin, thư viện đã và đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu” [32]. . 

Những nghiên cứu gần đây cho thấy đại đa số người dùng tin tại các thư viện 

hiện nay đang sử dụng các ứng dụng của phần mềm xã hội. Bất kể thư viện thuộc loại 
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hình nào, thì bạn đọc của họ vẫn là một phần của cộng đồng xã hội nói chung. Một khi 

cộng đồng xã hội chịu sự tác động sâu sắc của phần mềm xã hội trong môi trường trực 

tuyến thì như một lẽ tất yếu, đa phần người dùng tin tại các thư viện đều đã và đang sử 

dụng ít nhất một ứng dụng phần mềm thư viện như nhắn tin, nhật ký trực tuyến hoặc 

nghe thông tin trực tuyến, .... Mặt khác, một trong những đặc tính cơ bản của phần 

mềm xã hội là kết nối, giao lưu, chia sẻ thông tin, vì thế, khi ứng dụng các công cụ 

phần mềm này, các thư viện có nhiều điều kiện, cơ hội à lựa chọn hơn trong việc kết 

nối, liên lạc và trao đổi thông tin với người dùng tin của mình. Đồng thời, đây cũng là 

điều kiện để các thư viện mở rộng và phát triển chất lượng và số lượng cộng đồng 

người dùng tin cao hơn so với trước đây.  

Nhận thức đúng và đủ thực trạng trên, cùng với xu hướng phát triển các dịch vụ 

thư viện thân thiện, tiện dụng và phù hợp với xu hướng, thị hiếu, và thói quen sử dụng 

công nghệ của người dùng, các thư viện cần phải biết cách phát triển các dịch vụ thư 

viện tương ứng trên cơ sở ứng dụng hiệu quả phần mềm xã hội để một mặt vừa nâng 

cao chất lượng dịch vụ, vừa kết nối chặt chẽ, và phát triển cộng đồng người dùng tin 

của thư viện.  

Phần mềm xã hội không chỉ cải thiện đáng kể cách thức mà các thư viện giao 

tiếp với bạn đọc mà còn nâng cao chất lượng và phạm vi liên lạc trong nội bộ thư viện 

và các cơ quan thư viện trong cộng đồng mà thư viện đó tham gia. Đồng thời, đây 

cũng là điều kiện, cơ hội để các thư viện chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin một cách 

dễ dàng hơn khi có sự hỗ trợ đắc lực và tiện dụng của công nghệ phần mềm (Vickery 

và Wunsch-Vincent, 2007) [94]. Đây là cơ sở để quy trình hoạt động trung nội tại 

trong một cơ quan thông tin, thư viện hoạt động thông suốt và mở rộng quan hệ hợp 

tác giữa các cơ quan thông tin thư viện với các các cơ quan bên ngoài trong việc tổ 

chức, triển khai các dịch vụ nhằm chia sẻ và kết nối thông tin giữa các thư viện và loại 

hình thư viện với nhau. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin thư viện đang là vấn đề được quan tâm 

đối với nhiều thư viện đại học hiện nay. Xu hướng này đang bị chi phối bởi thói quen, 

thời điểm và khả năng sử dụng thông tin của người dùng tin xét về không gian và thời 

gian (Courtney, 2007) [38]. Để thực hiện tốt công tác này, thư viện cần thực hiện điều 

tra, khảo sát để nắm được thị hiếu, thói quen sử dụng thông tin của cộng đồng người 

dùng tin, đây sẽ là cơ sở căn bản để tổ chức và triển khai các dịch vụ phù hợp. 

1.3.2. Các yếu tố tác động đến quá trình ứng dụng phần mềm xã hội 

1.3.2.1. Nhận thức của các bên liên quan 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam [5]. :“nhận thức là quá trình biện chứng của 

sự phản ánh thế giới khách quan trong ý thức con người, nhờ đó con người tư duy và 
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không ngừng tiến đến gần khách thể”. Như vậy, nếu con người nhận thức đúng sẽ dễ 

dàng dẫn đến hành động đúng. Để có thể triển khai việc ứng dụng phần mềm xã hội để 

tổ chức dịch vụ thông tin thư viện trong các trường đại học có hiệu quả cao, điều quan 

trọng là các bên liên quan cần có nhận thức đúng về hoạt động này. Như vậy, nhận 

thức đúng của các bên liên quan có vai trò quan trọng với việc triển khai ứng dụng 

phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin thư viện trong các trường đại học nói 

chung và ở Việt Nam nói riêng. Các bên liên quan đến hiệu quả hoạt động ứng dụng 

phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin thư viện trong các trường đại học phải 

kể đến trước hết là nhận thức của lãnh đạo cấp quốc gia, tiếp đến là lãnh đạo các cơ 

quan quản lý nhà nước liên quan đến các lĩnh vực như như giáo dục đại học, thông tin 

và truyền thông; thông tin khoa học và công nghệ; thông tin thư viện, tài chính … ; kế 

tiếp là lãnh đạo các trường đại học và lãnh đạo các cơ quan TT-TV trong các trường 

đại học [67]. ; cuối cùng là nhận thức của cán bộ thông tin thư viện. Nếu các bên liên 

quan trên đều có nhận thức đúng đắn, đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của việc 

ứng dụng các PMXH, việc ứng dụng và triển khai sẽ sớm đạt kết quả khả quan. 

1.3.2.2. Nguồn nhân lực 

Năng lực cán bộ quản trị dịch vụ TTTV của các trường đại học là một trong 

những yếu tố quan trọng hàng đầu. Năng lực cán bộ quản trị dịch vụ thư viện bao gồm 

nhiều yếu tố khác nhau, tuy nhiên, dưới góc độ khả năng tổ chức dịch vụ TTTV đại học, 

năng lực này thể hiện cụ thể qua các nội dung chính: Phát triển cộng đồng người dùng; 

xác định chính xác nhu cầu tin của người dùng tin; hiểu rõ hệ thống sản phẩm và dịch vụ 

thông tin thư viện có; giám sát và điều hành cơ chế và quy trình vận hành của dịch vụ. 

1.3.2.3. Đội ngũ chuyên gia tư vấn 

Đội ngũ chuyên gia tư vấn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất 

lượng phục vụ của các dịch vụ thông tin thư viện ở các trường đại học. Tại thư viện 

các trường đại học, thông thường, tương ứng với mỗi ngành đạo hoặc nhóm ngành đào 

tạo, thư viện sẽ có một chuyên gia tư vấn riêng, đây là người có chuyên môn sâu về 

ngành/nhóm ngành mà họ chịu trách nhiệm tư vấn.   

Một trong những giải pháp phù hợp đối với các thư viện đại học trong việc xây 

dựng đội ngũ các chuyên gia tư vấn là cộng tác nhân lực với các đơn vị đào tạo trong 

trường (khoa, bộ môn). Nhân lực đựa lựa chọn cộng tác từ các cơ sở đào tạo thường là 

chuyên gia, hoặc các cán bộ giảng dạy có kinh nghiệm chuyên môn về ngành/nhóm 

ngành mà cơ sở đào tạo đó đang triển khai. Các chuyên gia tư vấn sẽ có trách nhiệm tư 

vấn về kiến thức, kỹ năng và cách tiếp cận tài nguyên thông tin theo các ngành/nhóm 

chuyên ngành đó. Chuyên gia tư vấn thông tin có trách nhiệm tư vấn nhằm nâng cao 

chất lượng tài nguyên thông tin tại các thư viện, đáp ứng chính xác hơn nhu cầu của 
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cộng đồng người dùng có nhu cầu kiến thức chuyên môn sâu về ngành hay nhóm 

ngành được đào tạo tại trường. Mặt khác các chuyên gia còn tham gia tư vấn qua các 

dịch vụ phục vụ thông tin về: nội dung thông tin ngành, chuyên ngành, cách thức tiếp 

cận và sử dụng các thông tin đó sao cho hiệu quả. 

Chuyên gia tư vấn còn có trách nhiệm định hướng, thẩm định và thông qua tài 

nguyên thông tin được sản sinh, lưu thông của cộng đồng người dùng thư viện. Trong 

môi trường mạng xã hội, cộng đồng người dùng được tham gia tương tác với thư viện 

qua các dịch vụ thông tin mà thư viện đó cung cấp, thậm chí, được tham gia xử lý và 

chia sẻ tài nguyên mà họ biết/sở hữu với cộng đồng người dùng thư viện. Để bảo đảm 

chất lượng nội dung các thông tin được tạo ra từ người dùng, chuyên gia tư vấn sẽ 

tham gia vào việc định hướng, sàng lọc nội dung thông tin trước khi những thông tin 

này trở thành tài nguyên của dịch vụ thông tin thư viện. 

1.3.2.4. Đầu tư tài chính 

 Chi phí là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình tổ chức triển khai 

dịch vụ thông tin thư viện, bởi nó có ảnh hưởng xuyên suốt cả quá trình và quyết định 

đến sự thành/bại của dịch vụ. Tuy nhiên, chi phí dành cho việc tổ chức triển khai dịch 

vụ có ứng dụng mạng xã hội được đánh giá là thấp hơn nhiều so với các dịch vụ thông 

tin thư viện trước đây.  

Thông thường, khi triển khai dịch vụ, thư viện đại học cần tính tới chi phí đầu 

tư, chi phí duy trì, và chi phí phát triển. Các loại chi phí này xoay quanh các hạng mục: 

giải pháp, phần cứng, phần mềm và nhân lực.  

Khi triển khai dịch vụ có ứng dụng phần mềm xã hội, thư viện vẫn phải chi trả 

cả ba loại chi phí trên, tuy nhiên, đối với các hạng mục chi phí, thư viện tập trung chủ 

yếu đầu tư vào giải pháp và nhân lực. Bởi phần mềm xã hội đa phần là các ứng dụng 

miễn phí trực tuyến và nếu có tính phí, mức phí thường áp dụng với các tính năng cụ 

thể và mức phí thường không cao (so với chi phí của các phần mềm khác). Còn đối với 

các thiết bị phần cứng, việc áp dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ không bắt 

buộc thư viện các trường đại học phải đầu tư thêm về phần cứng và hạ tầng mạng. Các 

ứng dụng phần mềm xã hội đều vận hành trực tuyến và không đòi hỏi các thiết bị đặc 

thù ngoài máy tính thông thường và đường truyền kết nối internet. Vì thế, các thư viện 

đại học đều đáp ứng được yêu cầu này và không nhất thiết phải đầu tư thêm về trang 

thiết bị phần cứng công nghệ thông tin, trừ khi họ muốn nâng cấp hệ thống trang thiết 

bị của mình. 

1.3.2.5. Tài nguyên số 

Mức độ phù hợp nguồn lực thông tin là vấn đề cốt lõi qua trọng để thực hiện 

việc ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ TTTV trong các trường đại học. 
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Mức độ phù hợp của nguồn lực thông tin được đặt trong mối tương quan với 

nhu cầu tin và mức độ thỏa mãn thông tin của người dùng tin. Mức độ này phụ thuộc 

vào các tiêu chí cơ bản sau: Số lượng, chất lượng, và loại hình tài liệu. Tiêu chí về số 

lượng chỉ được áp dụng với các thông tin tồn tại dưới dạng vật lý như: sách, báo, tạp 

chí, công trình nghiên cứu, luận văn, luận án, CD-ROM, … mà không áp dụng với tài 

liệu số, loại hình tài liệu cho phép không giới hạn người dùng sử dụng (tức là không 

giới hạn số bản) cùng một thời điểm. 

Tiêu chí về số lượng thông tin (áp dụng chủ yếu với các tài liệu vật lý): trên cơ 

sở số lượng người dùng thư viện phục vụ theo các quãng thời gian nhất định, thư viện 

cần bổ sung số lượng tài liệu sao cho phù hợp để khi có nhu cầu người sử dụng dễ 

dàng và thuận tiện trong việc tiếp cận sử dụng kịp thời [17].  

Tiêu chí về chất lượng: Nếu như tiêu chí về số lượng dễ dàng được kiểm định 

và đánh giá chính xác vì đặc tính định lượng thì tiêu chí về chất lượng lại khó có thể 

đánh giá chính xác vì đặc điểm định tính. Có thể dùng nhiều chỉ số cụ thể khác nhau 

để đánh giá về chất lượng tài liệu, tuy nhiên một trong những yếu tố cốt lõi để đánh giá 

chất lượng tài liệu tại một thư viện đại học cụ thể là mức độ phù hợp của thông tin 

được thụ hưởng bởi người dùng tin [17].  

Tiêu chí về loại hình tài liệu: Tài liệu cần được phục vụ dưới nhiều hình thức sản 

phẩm khác nhau với nhiều loại hình tài liệu khác nhau. Tùy vào các yếu tố đặc thù của 

mỗi thư viện đại học khác nhau để xác định được loại hình tài liệu nào được đưa ra phục 

vụ phổ biến. Tuy nhiên, trong bối cảnh sử dụng các ứng dụng xã hội để tổ chức các dịch 

vụ thư viện, cần có chiến lược ưu tiên phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài nguyên số. 

1.3.2.6. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Hạ tầng công nghệ thông tin đóng một vai trò quan trọng, quyết định đến việc 

có triển khai được việc ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ TTTV trong các 

trường đại học. Chính vì vậy, sự tồn tại và phát triển của cơ quan TTTV nói chung và 

tổ chức các dịch vụ hiện đại nói riêng luôn gắn liền với trang thiết bị và hạ tầng công 

nghệ thông tin (phần cứng & phần mềm). Chỉ có thể ứng dụng CNTT một cách hoàn 

thiện với đầy đủ các trang thiết bị ngoại vị trong tổ chức & hoạt động của các cơ quan 

thông tin thư viện trở thành các “thư viện điện tử”, “thư viện số” kết nối mạng internet 

để khai thác các CSDL trực tuyến… trong và ngoài cơ quan TT-TV. 

1.3.2.7. Các dịch vụ thông tin thư viện hiện đại 

Tùy vào mục đích đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dùng tin, thư viện đưa ra 

các loại hình dịch vụ phù hợp (Case, 2007) [32]. Vì nhu cầu của người dùng thư viện 

đại học đa dạng và phong phú nên các loại hình dịch vụ thư viện cũng đa dạng và 

phong phú. Có thể kể đến một số loại hình dịch vụ phổ biến như: 
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- Dịch vụ kết nối cộng đồng: hướng tới mục đích gắn kết và phát triển cộng 

đồng; chia sẻ và hợp tác trực tuyến. 

- Dịch vụ đánh dấu trực tuyến: Xây dựng, chia sẻ và hỗ trợ tài nguyên trực 

tuyến thông qua các đánh dấu mang tính cá nhân. Những đánh dấu này còn được hiểu 

là một trong những hoạt động xử lý thông tin của cộng đồng người dùng. 

- Dịch vụ hợp tác trực tuyến: tương tác mạng xã hội đem đến cho người dùng 

cơ hội giao lưu, chia sẻ và hợp tác với nhau trong việc triển khai các công việc trực 

tuyến, đòi hỏi có sự tham gia của tập thể để có chất lượng tốt. 

- Dịch vụ lưu trữ trực tuyến (điện toán đám mây): Cho phép lưu trữ và chia sẻ 

tài nguyên trực tuyến, thậm chí, cho phép tương tác trực tiếp với các nguồn tài nguyên 

trực tuyến đó. 

- Dịch vụ kết nối, hợp tác, chia sẻ, khai tác tài nguyên theo định dạng 

1.3.2.8. Cơ chế vận hành dịch vụ 

Cơ chế vận hành của các dịch vụ thông tin thư viện trước đây thường hoạt động 

theo hướng một chiều trong mối quan hệ giữa dịch vụ thư viện và người dùng tin. Dịch 

vụ thông tin cung cấp cái gì, người dùng tin sử dụng, tiếp nhận cái đó. Cơ chế này 

khiến cho các công đoạn từ tập hợp, xử lý, lưu trữ cho tới phục vụ khai thác của thư 

viện thiếu tính khách quan và có khoảng cách nhất định so với nhu cầu tin của người 

dùng tin. Trong khi đó, người dùng tin luôn phải tiếp nhận sản phẩm, dịch vụ thông tin 

một cách thụ động và có sự lựa chọn hạn chế. Đặc biệt, trong môi trường đại học, việc 

tạo lập cơ chế tạo lập và phát huy môi trường học thuật, tăng cường dịch vụ phù hợp 

với đặc thù đào tạo, nghiên cứu của từng lĩnh vực ngành nghề cụ thể và các lĩnh vực 

liên ngành chưa được quan tâm và tập trung phát triển đúng tầm.  

Ứng dụng phần mềm xã hội vào hoạt động dịch vụ yêu cầu các thư viện phải 

thay đổi cơ chế phục vụ từ một chiều, đơn tuyến và thụ động sang đa chiều, tương tác 

qua lại và chủ động. Đó chính là cơ chế tương tác 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 [19].  

1.3.2.9. Người dùng tin 

Người dùng tin là mục đích hướng đến để tổ chức các dịch vụ của các cơ quan 

TT-TV trong các trường đại học. Cơ quan TTTV là một trong những đơn vị trực thuộc 

quan trọng nhất tại mỗi trường đại học. Sứ mệnh, tầm nhìn, mục đích hoạt động của thư 

viện gắn liền với sứ mệnh, tầm nhìn, và mục đích của trường đại học chủ quản. Thư viện 
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được đánh giá là bộ phận quyết định đến chất lượng của các hoạt động giáo dục, đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, và chuyển giao công nghệ (Trần Thị Quý, 2015, [15]. )  

Mục đích sau cùng của các hoạt động thư viện nói chung và hoạt động tổ chức 

dịch vụ thư viện nói riêng tại các cơ quan TTTV của các trường đại học là đáp ứng 

nhu cầu tin của người dùng dùng tin trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển 

giao tri thức. Chính vì thế, việc tổ chức các loại hình dịch vụ thư viện cũng dựa trên cơ 

sở mục tiêu này (Trần Thị Quý, 2013) [14].   

Đối tượng phục vụ hay, còn được gọi là người dùng tin là yếu tố trung tâm 

trong các hoạt động của các trường đại học, trong đó có hoạt động tổ chức dịch vụ thư 

viện. Chính vì thế, việc nắm bắt thông tin nói chung và nhu cầu tin nói riêng của người 

dùng tin nói riêng là cơ sở để thư viện xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ của 

mình. Việc thư viện đáp ứng tốt những nhu cầu đó là điều thiết yếu cho sự tồn tại và 

phát triển của thư viện. 

Đối tượng người dùng tin chính là một phần của cộng đồng người dùng nói 

chung của thư viện. Tạo lập mối quan hệ chặt chẽ thông qua tương tác trong môi 

trường xã hội giữa thư viện với người dùng tin là một trong những yếu tố quan trọng 

để xây dựng cộng đồng bền vững (Rutherford, 2008) [84].   

1.3.3. Các yêu cầu cơ bản đổi với việc ứng dụng phần mềm xã hội 

1.3.3.1. Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể để ứng dụng phải thống nhất 

Mỗi dịch vụ sẽ có mục tiêu riêng với đặc thù riêng, hướng tới đáp ứng các khía 

cạnh nhu cầu cụ thể của người dùng dịch vụ. Tuy nhiên, mục tiêu của các dịch vụ cần 

thống nhất với mục tiêu chung của toàn hệ thống dịch vụ thông tin. Nói cách khác, 

mục tiêu cụ thể của từng dịch vụ chính là các yếu tố cấu thành mục tiêu của nhóm dịch 

vụ cũng như của hệ thống dịch vụ. Khi nhìn vào cấu trúc hệ thống mục tiêu của dịch 

vụ, tất cả các mục tiêu trong hệ thống này đều phải hướng tới các khía cạnh nhất định 

của mục tiêu hệ thống dịch vụ. Có nhiều phương pháp tổ chức hoạt động ứng dụng 

phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin thư viện đại học khác nhau. Sự đa dạng 

của các phương pháp này đến từ tiêu chí cốt lõi được xác định để thực hiện việc ứng 

dụng. Nếu lấy mục tiêu của hoạt động làm kim chỉ nam, ta sẽ có phương pháp dựa trên 

mức độ đạt được của các mục tiêu đã xác định; Nếu lấy sự thỏa mãn nhu cầu tin của 

người dùng tin làm tiêu chí, ta sẽ có phương pháp dựa trên mức độ thỏa mãn nhu cầu 

tin của người dùng tin; Nếu lấy các yếu tố đầu vào cơ bản của thư viện trong quá trình 

xây dựng dịch vụ, ta sẽ có phương pháp ứng dụng dựa trên việc tiếp cận tài nguyên hệ 

thống; Nếu lấy tiêu chuẩn đã được công nhận làm tiêu chí đánh giá (ví dụ phổ biến 

như tiêu chuẩn ISO), ta có phương pháp ứng dụng dựa trên tiêu chuẩn. Điều này cho 

thấy, tùy vào đối tượng khác nhau, ta có thể ứng dụng phương pháp tổ chức cho phù 
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hợp. Để việc ứng dụng linh hoạt và hiệu quả, có thể sử dụng một hoặc kết hợp nhiều 

phương pháp khác nhau để đạt được hiệu quả như mong muốn [10].  

1.3.3.2. Đảm bảo tính liên thông giữa các dịch vụ thông tin thư viện cao 

Tính liên thông giữa các dịch vụ TTTV trong các trường đại học cần phải được 

chú trọng. Mỗi dịch vụ cụ thể cần có tính liên thông về cơ chế và quy trình vận hành 

với các dịch vụ liên quan trong cùng nhóm dịch vụ nói riêng và trong cả hệ thống dịch 

vụ nói chung. Tính liên thông giữa các dịch vụ không chỉ là yếu tố quan trọng đảm bảo 

hệ thống dịch vụ hoạt động thống nhất, bền vững và ổn định, mà nó còn tăng cường 

nâng cao sự tiện dụng trong quá trình khai thác và sử dụng dịch vụ của người dùng. 

Với một tài khoản (định danh) chịu sự quản trị bởi thư viện (có quyền hạn tương ứng 

đã được xác định), người dùng có thể sử dụng hệ thống dịch vụ đa dạng về số lượng và 

loại hình sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. Hồ sơ của người dùng và tài nguyên 

của họ có cần phải được quản trị liên thông và tích hợp linh hoạt giữa các dịch vụ 

thông tin thư viện được triển khai. 

1.3.3.3. Thủ tục sử dụng dịch vụ thông tin thư viện đơn giản, thân thiện 

Thủ tục sử dụng dịch vụ TTTV phải đơn giản, thân thiện có nghĩa là các thủ tục 

tham gia dịch vụ như cần được xây dựng với xu hướng phát huy tối đa sự đơn giản và 

thân thiện cho người dùng tin. Tính đơn giản trong các dịch vụ cần được thể hiện qua 

quy trình đơn giản và hạn chế tối đa các thao tác. Cần giảm thiểu các khâu trong mỗi 

quy trình qua việc tăng cường tính phục vụ của thư viện, đồng thời giảm thiểu các thao 

tác của người dùng bằng việc tối ưu hóa hệ thống. Tính thân thiện được thể hiện qua 

thái độ và trách nhiệm trong quá trình phục vụ của cán bộ thư viện. Mặt khác, tính 

thân thiện còn thể hiện xuyên suốt quá trình phát triển dịch vụ, khi thư viện tiếp cận 

việc phát triển dịch vụ dựa trên nhu cầu, sở thích, và thói quen sử dụng, khai thác 

thông tin của người dùng. Một khi quy trình, thao tác sử dụng phù hợp với thói quen 

và sở thích của người dùng, chỉ số đơn giản, thân thiện của dịch vụ TTTV sẽ tăng lên 

rất cao. 

1.3.3.4. Thời gian phục vụ các dịch vụ thông tin thư viện không giới hạn 

Thông thường, với các dịch vụ thông tin thư viện truyền thống, thời gian hoạt 

động của dịch vụ tại các thư viện thường gắn liền với thời gian làm việc của thư viện 

(còn được gọi là giờ hành chính). Tuy nhiên, khi triển khai các dịch vụ thông tin thư 

viện trực tuyến, quy định về thời gian phục vụ không còn nhiều ý nghĩa, chính vì thế, 

có thể hiểu thời gian phục vụ nói chung của các dịch vụ này là 24/7 (24 giờ mỗi ngày 

và 7 ngày mỗi tuần). Điều này được lý giải bằng một số lý do cơ bản sau: 

- Dịch vụ hướng tới việc định hướng khai thác sử dụng và tự phục vụ của 

người dùng. 
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- Tương ứng với từng dịch vụ thông tin thư viện cụ thể, đều có các hướng dẫn 

sử dụng chi tiết cụ thể và dễ hiểu. Người dùng có thể tự tìm hiểu và sử dụng được 

ngay. Với dịch vụ cần sự tương tác giữa người dùng và cán bộ thư viện, không gian 

trực tuyến cho phép thời gian tương tác giữa họ linh hoạt và không có rào cản về địa 

lý.  

1.3.3.5. Chi phí tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện thấp 

Triển khai ứng dụng các phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin thư viện 

cần phải có chi phí. Chi phí là một trong những yếu tố cơ bản đầu tiên mà các cơ quan 

thông tin thư viện cần tính tới khi tổ chức triển khai dịch vụ. Hiệu quả chi phí được đo 

lường bằng các yếu tố cơ bản sau: mục tiêu đề ra, kinh phí đầu tư và mức độ thỏa mãn 

nhu cầu người dùng. Khi đặt các yếu tố này trong mối quan hệ biện chứng với nhau 

dựa trên bối cảnh thực tiễn của thư viện, nếu chúng không đối nghịch nhau và phù hợp 

với điều kiện thực tiễn tại các thư viện thì có thể đánh giá chi phí đó là hiệu quả. Sự 

đầu tư đầu vào thấp hơn giá trị thu lại từ đầu ra là hiệu quả. Chi phí để tổ chức dịch vụ 

cần phải tính toán giá thành, nhân lực, hiệu suất, hiệu quả thu về… Tất nhiên mục tiêu 

cuối cùng của việc ứng dụng PMXH vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện là 

nâng cao hiệu quả tra cứu và sử dụng thông tin tối đa cho người dùng tin trong nghiên 

cứu, đào tạo và giảng dạy. Nếu mức độ chi phí đầu vào thấp giá trị chất lượng các 

công trình nghiên cứu khao học và chất lượng đào tạo của đầu ra là đội ngũ nguồn 

nhân lực có trình độ đáp ứng nhu cầu xã hội là quá trình ứng dụng đã đáp ứng yêu cầu.  

1.3.3.6. Người dùng tin hài lòng khi sử dụng dịch vụ 

Mức độ thỏa mãn của người dùng về hiệu quả tra cứu tìm kiếm tài liệu cũng 

như hiệu quả công việc sau khi sử dụng tài liệu đã khai thác được để nghiên cứu khoa 

học, giảng dạy, học tập… là chỉ số căn bản cho thấy hoạt động tổ chức dịch vụ thông 

tin thư viện có hiệu quả hay không và mức độ hiểu quả như thế nào. Nói cách khác, 

mức độ thỏa mãn nhu cầu của người dùng sẽ ánh xạ hiệu quả hoạt động của các dịch 

vụ. Mức độ thỏa mãn nhu cầu của người dùng cần được làm rõ qua các mức độ thỏa 

mãn cụ thể về tâm sinh lý, trong đó, mức độ thỏa mãn nhu cầu tin được ưu tiên hàng 

đầu. Bởi mục tiêu sau cùng của thư viện cũng như hệ thống dịch vụ nói chung và mỗi 

dịch vụ cụ thể nói riêng là đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin. Đánh giá dựa trên 

mức độ thỏa mãn nhu cầu tin của người dùng tin.  

1.3.4. Quy trình ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin thư 

viện đại học 

Tùy vào quy mô lớn nhỏ, việc sắp xếp cơ cấu tổ chức và quy trình dây 

chuyền thông tin tư liệu trong hoạt động của mỗi cơ quan thông tin thư viện mà 

nghiên cứu quy trình ứng dụng PMXH để tổ chức dịch vụ sao cho phù hợp. Vì thế, 
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mỗi hệ thống dịch vụ thông tin thư viện tại các thư viện có thể có quy trình tổ chức 

khác nhau. Tuy nhiên, quy trình tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện nói chung và 

quy trình ứng dụng PMXH vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại các 

trường đại học nói riêng cũng có những điểm chung. Điểm chung đó thể hiện qua 

các bước cơ bản như sau:  

1.3.4.1. Xác định mục đích hoạt động của dịch vụ và nhu cầu người dùng tin 

Sự ra đời và phát triển của các dịch vụ thông tin thư viện dựa trên rất nhiều yếu 

tố khác nhau, tuy nhiên một trong những yếu tố cốt lõi mà không dịch vụ nào được bỏ 

qua đó là nhu cầu sử dụng của người dùng tin. Xét cho cùng, mục đích xuyên suốt của 

thư viện cũng là hướng tới việc đáp ứng nhu cầu thông tin của người dùng tin. Quá trình 

phát triển các dịch vụ thư viện cũng cũng hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ này. 

Đối tượng người dùng mọi loại hình thư viện đều đa dạng, tuy nhiên tùy thuộc 

vào sứ mệnh và nhiệm vụ hoạt động, thư viện sẽ xác định chính xác đâu là các đối tượng 

người dùng mục tiêu của mình để tập trung hướng tới nghiên cứu nhu cầu tin của họ. Để 

nắm được nhu cầu tin thư viện cần thực hiện nhiều phương pháp điều tra khảo sát khác 

nhau như: phỏng vấn, phát bảng hỏi, trao đổi qua các cuộc tọa đàm, hội nghị, thống kê 

và phân tích số liệu khai thác dịch vụ thư viện của người dùng. Mặt khác, để nắm bắt 

chính xác nhu cầu tin của người dùng, cần có sự nghiên cứu và phân tích các thông tin 

hồ sơ cá nhân của người dùng như: yêu cầu công việc; sở thích và thói quen sử dụng 

công nghệ / sử dụng thông tin; giới tính; độ tuổi; và cộng đồng yêu thích. 

1.3.4.2. Hình thành nhóm dịch vụ và xây dựng cơ chế, quy trình vận hành 

Dịch vụ trong hoạt động thư viện rất đa dạng và phong phú, trên cơ sở hướng 

tới đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, mỗi dịch vụ cụ thể sẽ có những đặc trưng 

riêng. Như đã được trình bày, điểm chung của các dịch vụ này là đều hướng tới việc 

đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin. Chính vì thế, dù mỗi dịch vụ có những đặc 

trưng riêng, nhưng giữa chúng đều có mối quan hệ nhất định và việc xác định cơ chế, 

quy trình vận hành của các dịch vụ này sao cho chúng hoạt động như một hệ thống bền 

vững, thống nhất, và hiệu quả chính là nhiệm vụ đặt ra trong hoạt động tổ chức dịch vụ 

thư viện [32].  

Các dịch vụ thông tin thư viện vốn đa dạng và việc nhóm chúng thành các 

nhóm cần dựa trên các tiêu chí sau: 

- Nhóm các nhóm dịch vụ thuộc cùng cùng loại hình dịch vụ (tham khảo trong 

phần phân loại dịch vụ). 

- Tạo tính liên thông và linh hoạt giữa các dịch vụ: Cần có sự liên thông giữa 

các dịch vụ trong nhóm và giữa các nhóm dịch vụ với nhau. Vừa đảm bảo tính nhất 

quán của hệ thống, vừa tạo nên sự phát triển bền vững của các dịch vụ. 
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- Tiện dụng, thân thiện và hiệu quả đối với người dùng: Đây vừa được coi là hệ 

quả, vừa được coi là mục tiêu hướng tới sau cùng của quá trình tổ chức dịch vụ. Với 

một định danh / tài khoản duy nhất, người dùng được phép khai thác thông suốt các 

dịch vụ mà họ có quyền sử dụng. Thủ tục trực tiếp và trực tuyến cần phải được tối giản 

mà vẫn đảm bảo hiệu quả khai thác dịch vụ của người dùng. 

- Cơ chế và quy trình vận hành dịch vụ được xây dựng nhất quán và có mối 

quan hệ mật thiết với nhau giữa các nhóm dịch vụ cũng như giữa các dịch vụ cụ thể.  

- Cơ chế là cách thức hoạt động của tập hợp các yếu tố trong quá trình hoạt động 

của dịch vụ, nhóm dịch vụ. Cơ chế hình thành dựa trên mối quan hệ tương tác qua lại của 

các yếu tố cơ bản của dịch vụ. Tính đa dạng của các yếu tố tùy thuộc vào các dịch vụ cụ 

thể, song, có thể chỉ ra ba yếu tố chủ yếu trong dịch vụ thư viện nói chung, đó là: người 

dùng, thư viện, và thông tin. Cơ chế hoạt động cho của các dịch vụ cụ thể có mối quan hệ 

chặt chẽ với cơ chế hoạt động của nhóm dịch vụ và hệ thống dịch vụ thư viện. 

- Quy trình là trình tự hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu sau cùng của dịch vụ. 

Quy trình gắn liền và phản ánh đặc trưng của từng dịch vụ cụ thể. Tương tự như cơ 

chế, quy trình cũng được xây dựng cho từng dịch vụ nói riêng, cho nhóm và hệ thống 

dịch vụ nói chung của mỗi thư viện. Quy trình riêng và quy trình chung có mối quan 

hệ hữu cơ, tương hỗ cho nhau. 

Có thể hình dung cơ chế và quy trình hoạt động của hệ thống dịch vụ thông tin 

thư viện theo sơ đồ sau: 

 

Hình 2: Cơ chế và quy trình hoạt động dịch vụ thông tin thư viện 

1.3.4.3. Xác định các dịch vụ thông tin thư viện cụ thể 

Khi xác định các dịch vụ cụ thể, trên thực tế có rất nhiều các yếu tố khác nhau 

(trong và ngoài thư viện) mà mỗi thư viện cần tính tới trong quá trình phát triển hệ 

thống dịch vụ. Tuy nhiên, xét trên phạm vi tổng quát, mỗi thư viện cần tính tới các yếu 

tố cơ bản sau: nhu cầu tin của người dùng tin; mục đích hoạt động dịch vụ; quy trình 

và cơ chế hoạt động dịch vụ; công nghệ; tài nguyên thông tin [80].  
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Việc lựa chọn dịch vụ dựa trên cơ sở mục đích hoạt động của dịch vụ nói 

chung, nhóm dịch vụ và các dịch vụ cụ thể. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng hướng tới 

vẫn là đáp ứng nhu cầu của người dùng tin. Chính vì thế, với mỗi dịch vụ cụ thể được 

xác định, mục tiêu cụ thể trong việc đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin cần được 

định nghĩa rõ ràng. Đây cũng là lúc mà đối tượng người dùng tin mục tiêu được xác 

định dựa trên các nhu cầu cụ thể. 

Sau khi đã xác định được mục tiêu hoạt động của dịch vụ, cơ chế và quy trình 

hoạt động của dịch vụ được hình thành. Như đã được trình bày ở trên, cơ chế hoạt 

động của mỗi dịch vụ cụ thể cần có tính liên thông phù hợp với các dịch vụ liên quan 

trong cùng nhóm và giữa các nhóm dịch vụ với nhau. 

Công nghệ áp dụng cho dịch vụ được xem như yếu tố đặc biệt quan trọng quyết 

định đến hiệu quả hoạt động của dịch vụ. Tuy nhiên, sức mạnh của công nghệ chỉ thực 

sự được thể hiện khi nó được ứng dụng với cơ chế và quy trình phù hợp cùng với sự 

vận hành của con người (cán bộ thư viện và người dùng tin). 

Tương ứng với dịch vụ thông tin thư viện đã được xác định, nguồn lực thông tin 

phù hợp cũng được định nghĩa và hướng tới tập trung phát triển. Nguồn lực thông tin 

chịu sự chi phối bởi nhu cầu thông tin, công nghệ ứng dụng và quy trình, cơ chế vận 

hành của dịch vụ. 

1.3.4.4. Triển khai dịch vụ thông tin thư viện 

Dịch vụ có thể đưa ra triển khai với rất nhiều mức độ khác nhau, song có hai 

loại hình triển khai cơ bản là triển khai thử nghiệm và triển khai chính thức trong lộ 

trình phát triển một dich vụ thông tin thư viện mới. 

Triển khai thử nghiệm: Triển khai thử nghiệm là quá trình triển khai ban đầu của 

một dịch vụ với mục đích kiểm nghiệm hiệu quả hoạt động của dịch vụ và khả năng 

tương thích của dịch vụ với các dịch vụ khác nói riêng cũng như với thư viện nói chung. 

Triển khai thử nghiệm cần phải được tổ chức và tiến hành khi đã hội tụ đầy 

đủ các điều kiện được định nghĩa theo từng dịch vụ, nhóm dịch vụ hay hệ thống 

dịch vụ. Nói cách khác, các điều kiện đặt ra đối với triển khai thử nghiệm không 

khác gì triển khai dịch vụ chính thức trong thực tế. Tuy nhiên, mục đích của triển 

khai thử nghiệm là kiểm nghiệm hiệu quả hoạt động, tiếp nhận phản hồi của người 

dùng để có thể khẳng định dịch vụ thông tin thư viện có thể cải thiện, phát triển thế 

nào và có triển khai lâu dài được không. Chính vì thế, sau quá trình triển khai thử 

nghiệm, để quyết định dịch vụ có được triển khai lâu dài hay không và định hướng 

phát triển ra sao, thư viện cần nghiên cứu các nội dung sau: phản hồi của người 

dùng; hiệu quả hoạt động dịch vụ dựa trên các tiêu chí đánh giá; tính liên thông của 
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dịch vụ với các dịch vụ liên quan trong nhóm, giữa các nhóm dịch vụ, và giữa hệ 

thống dịch vụ 

Triển khai chính thức: Triển khai chính thức dịch vụ thư viện là quá trình triển 

khai thực tế của dịch vụ. Khác với triển khai thử nghiệm, triển khai thực tế không quy 

định về thời gian, tuy nhiên, triển khai thực tế lại yêu cầu quá trình phát triển với các 

giai đoạn điều chỉnh, cập nhật để ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động của dịch 

vụ. Để làm tốt việc này, trong quá trình triển khai, thư viện cần tính tới các nội dung 

sau: tiếp nhận, nghiên cứu phản hồi của người dùng, coi đây là một trong những yếu tố 

căn bản cho việc điều chỉnh và phát triển dịch vụ; đánh giá định kỳ dịch vụ dựa trên 

các tiêu chí xác định với sự tham gia của nhiều bên liên quan; giải quyết các vấn đề 

phát sinh trong quá trình phát triển và có lộ trình phát triển ngắn hạn, dài hạn. 

1.3.4.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động 

Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng giai đoạn triển khai là cơ sở để khắc phục 

các vấn đề tồn tại trong quá trình tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện. Kết quả đánh 

giá là cơ sở cho việc cải thiện và phát triển dịch vụ trong các giai đoạn tiếp theo. Khi 

tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ, thư viện cần tập trung vào hai yếu tố 

chính, đó là mức độ thỏa mãn nhu cầu tin của người dùng và bộ công cụ được đánh 

giá. 

Mức độ thỏa mãn nhu cầu tin của người dùng: Như đã được đề cập, một trong 

những cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ thông tin thư viện là phản 

hồi của người dùng về mức độ thỏa mãn nhu cầu tin của họ. Thông qua nhiều biện 

pháp thu thập và phân tích thông tin khác nhau về cộng đồng người dùng, kết quả cuối 

cùng của quá trình này sẽ cho thấy mức độ hài lòng của người dùng thế nào. Mức độ 

hài lòng của người dùng tin có thể biểu hiện dưới nhiều tiêu chí khác nhau như thái độ 

phục vụ, quy trình đơn giản, thận thiện, tài nguyên thông tin đa dạng, … Tuy nhiên, 

tiêu chí quan trọng cần hướng tới nhằm đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động của 

dịch vụ là mức độ thỏa mãn nhu cầu tin của người dùng tin. Đây vốn được coi là mục 

tiêu xuyên suốt của hệ thống dịch vụ tại mỗi thư viện. 

Bộ công cụ đánh giá: Bộ công cụ đánh giá sẽ giúp cho việc đánh giá thống nhất 

và tập trung. Hệ thống dịch vụ bao gồm nhiều nhóm dịch vụ và các dịch vụ khác nhau. 

Mỗi dịch vụ đều được đặc trưng bởi những đặc điểm riêng. Để kết quả đánh giá không 

bị chi phối bởi sự đa đạng của dịch vụ, bộ công cụ đánh giá cần bao quá các đặc điểm 

đặc thù của các dịch vụ này, đồng thời quy chúng về các nhóm phù hợp để có được kết 

quả đánh giá thống nhất và chính xác. Bộ công cụ cũng giúp cho việc đánh giá không 

bị dàn trải mà thay vào đó là tập trung vào các chỉ số, thông tin cần thiết, phục vụ trực 

tiếu cho kết quả cần có trong mỗi đợt đánh giá. 
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1.3.4.6. Điều chỉnh sau đánh giá 

Tổ chức dịch vụ là quá trình lâu dài, luôn luôn vận động và thay đổi cho phù 

hợp với thực tiễn. Điều chỉnh sau khi đánh giá kết quả triển khai dịch vụ không phải là 

công đoạn kết thúc của quá trình này mà thực chất cơ sở cho việc tiếp tục Điều chỉnh 

sau đánh giá kết quả triển khai dịch vụ không phải là công đoạn kết thúc của quá trình 

này mà chính là cơ sở cho việc tiếp tục tổ chức, phát triển hệ thống dịch vụ thư viện. 

Đây được coi là công đoạn sau cùng của chu trình tổ chức dịch vụ thông tin thư viện 

tại các trường đại học. 

Trên cơ sở kết quả đánh giá các giai đoạn triển khai với những kết luận với 

những ưu điểm, nhược điểm, và giải pháp phát triển. Thư viện sẽ đưa ra các điều chỉnh 

phục vụ cho quá trình phát triển ổn định, lâu dài và bền vững.  

1.4. Ứng dụng phần mềm xã hội trong tổ chức dịch vụ thông tin thư viện 

đại học trên thế giới 

1.4.1. Ứng dụng Blog tại Trường đại học Ohio, Mỹ   

Trường đại học Ohio của Mỹ đã ứng dụng Blog về chủ đề kinh doanh. Với mục 

đích cung cấp mẹo, thủ thuật và công cụ cho các nhà nghiên cứu kinh doanh và kinh tế 

ở Đại học Ohio từ năm 2004, thư viện trường đại học Ohio đã phát triển một blog 

riêng cho ngành kinh doanh tại địa chỉ: https://www.library.ohiou.edu/ 

subjects/businessblog/ 

 
Hình 3: Giao diện blog ngành Kinh doanh của Thư viện trường Đại học Ohio 

Trang blog này được quản trị bởi Chad Boeninger, chuyên gia Kinh tế và Kinh 

doanh tại Thư viện Đại học Ohio. Blog được dùng để chỉ các nhà nghiên cứu kinh 

doanh tới các cơ sở dữ liệu, trang web, sách và các công cụ tham khảo tốt nhất để giúp 

họ nghiên cứu. Mặc dù đối tượng chính của blog này là sinh viên và giảng viên của 

Đại học Ohio, tuy nhiên những người khác không liên kết với trường đại học cũng có 

thể tìm thấy một số nội dung hữu ích.  

Blog còn cung cấp liên kết tới các CSDL và cách thức truy cập đến các CSDL 

này xoay quanh những chủ đề về kinh doanh và kinh tế. 

https://www.library.ohiou.edu/%20subjects/businessblog/
https://www.library.ohiou.edu/%20subjects/businessblog/
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Ngoài ra, blog còn là diễn đàn kết nối, trao đổi thông tin tập hợp người dùng, 

đặc biệt là nhà nghiên cứu có cùng sở thích và mối quan tâm về lĩnh vực kinh doanh, 

kinh tế. 

1.4.2. Ứng dụng RSS tại thư viện Đại học Đông Bắc, Boston, Mỹ 

Thư viện trường Đại học Đông Bắc hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu của 

nhà trường bằng việc củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa các bộ phận trong và 

ngoài trường thông qua các hoạt động phát triển và phục vụ tài nguyên thông tin dưới 

nhiều hình thức khác nhau.  

Thư viện cung cấp rất nhiều các loại hình sản phẩm và dịch vụ thông tin nhằm 

thực hiện sứ mệnh của mình cũng như của nhà trường. Nổi bật trong số các dịch vụ 

được cung cấp, có dịch vụ cung cấp thông tin tự động, cập nhật trực tuyến có tên RSS 

Feeds tại địa chỉ http://library.northeastern.edu/news-events/rss-feeds 

 

Hình 4: Giao diện dịch vụ RSS Feeds của Thư viện trường ĐH Đông Bắc, Mỹ 

Người dùng tin được phép đăng ký tiếp nhận thông tin theo hai hướng nội dung:  

- Các thông tin hoạt động của thư viện và tình hình tài nguyên thư viện: Cung 

cấp các thông tin cập nhật về tình hình hoạt động của thư viện, các sự kiện, hoạt động 

liên quan hoặc do thư viện tổ chức; Cung cấp thông tin về tình hình phát triển cộng 

đồng xuất bản học thuật của trường. 

- Các bài báo và công trình nghiên cứu khoa học: cung cấp các RSS tới phần 

lớn các cơ sở dữ liệu học thuật như Ebsco, Wiley Interscience, Web of Science, 

SpringerLink, Nhà xuất bản đại học Cambridge. Dịch vụ này còn có các chuyên gia hỗ 

trợ người dùng theo các chuyên đề sâu, chuyên ngành hẹp.  

1.4.3. Ứng dụng mạng xã hội tại thư viện Đại học công nghệ Queensland, Úc 

Trang Wiki của trường đại học công nghệ Queensland (QUT) 

Địa chỉ: https://wiki.qut.edu.au/dashboard.action# 

http://library.northeastern.edu/news-events/rss-feeds
https://wiki.qut.edu.au/dashboard.action


63 

 

 

Hình 5: Giao diện trang QUT Wiki 

QUT Wiki là không gian để cộng đồng người dùng đại học QUT cũng như 

người dùng thư viện QUT phối hợp làm việc và chia sẻ thông tin. Cụ thể như tạo lập, 

chia sẻ, thảo luận các ý tưởng, dự án, công việc, chủ đề học tập / nghiên cứu trên môi 

trường trực tuyến, tự do và cởi mở. 

Để có thể sử dụng hệ thống wiki của trường, điều kiện tối thiểu là người 

dùng phải là một thành viên trong cộng đồng đại học QUT. Với định danh cá nhân 

của mình, người dùng sẽ tạo lập tài khoản, tuân thủ các quy định và khai thác hệ 

thống wiki. 

Hệ thống QUT wiki được tổ chức theo các chủ đề ngành học đào tạo tại trường. 

Mỗi chủ đề được tổ chức dưới dạng các nhánh nhỏ của hệ thống. Từ đó, cấu trúc của 

các nhánh nhỏ được hình thành và phát triển. Hình chụp bên dưới là ví dụ cụ thể của 

nhánh wiki về chủ đề “Các công nghệ thuyết trình, âm thanh, hình ảnh, và video”. 

 
Hình 6: Giao diện một nhánh wiki cụ thể của hệ thống QUT Wiki 

1.4.4. Trang Library Success 

Library Success 

(http://libsuccess.org/Library_Success:_A_Best_Practices_Wiki) được phát triển bởi 

Meredith Farkas, một chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm xã hội và ứng dụng phần 

mềm trong thư viện. 
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Hình 7: Giao diện của Library Success 

Library Success là một trong những ví dụ điển hình của việc ứng dụng wiki 

trong chia sẻ các thông tin, ý tưởng cho cộng đồng người dùng quan tâm đến lĩnh vực 

thư viện. Trang wiki này cho phép người dùng ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là 

những người đang công tác trong lĩnh vực thư viện, chia sẻ về kinh nghiệm, ý tưởng, 

kỹ năng, và kiến thức về trong lĩnh vực thư viện.  

Sau khi đã đăng ký tài khoản, người dùng có quyền thêm hoặc chỉnh sửa chủ đề 

trên wiki cũng như là các chủ đề đó. Cơ chế hoạt động của trang wiki khá cởi mở, tạo 

ra không gian lý tưởng cho sự dân chủ trong trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức 

chuyên môn. 

Trang wiki này cũng tập hợp nhiều blog của các các chuyên gia, những người 

làm chuyên môn nhằm hình thành cộng đồng chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, 

và học tập lẫn nhau. 

1.4.5. Trang facebook của thư viện đại học công nghệ Queensland 

Địa chỉ: https://www.facebook.com/QUT-Library-

1572285473015155/?fref=nf 

 

Hình 8: Giao diện facebook của thư viện đại học QUT 

Cùng với rất nhiều các kênh thông tin kết nối, liên lạc khác, thư viện trường đại 

học QUT đã thiết lập thêm kênh facebook. Đây được coi là một trong những kênh kết 

nối thông tin trọng tâm của thư viện bởi đại đa số người dùng thư viện đều tham gia sử 

dụng mạng xã hội này. 

https://www.facebook.com/QUT-Library-1572285473015155/?fref=nf
https://www.facebook.com/QUT-Library-1572285473015155/?fref=nf
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Ngoài việc cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ về các hoạt 

động, sự kiện, chương trình của thư viện, trang facebook này còn cung cấp dịch vụ hỗ 

trợ, tư vấn hoạt động học tập, nghiên cứu của cán bộ và sinh viên trong trường. Dịch 

vụ này được triển khai tất cả các ngày trong tuần, tuy nhiên giờ phục vụ của 2 ngày 

cuối tuần chỉ dừng lại trong giờ hành chính (không phục vụ buổi tối). 

Một trong những mục tiêu lớn của  facebook là kết nối thông tin, phát triển 

cộng đồng và củng cố mối quan quan hệ bền vững giữa thư viện và các đối tượng 

người dùng tin của mình.  

1.4.6. Đánh dấu xã hội bằng dịch vụ citeulike 

Địa chỉ: http://www.citeulike.org/ 

Giao diện : 

 
Hình 9: Giao diện của dịch vụ đánh dấu xã hội citeulike 

Citeulike là dịch vụ web đánh dấu xã hội cho phép người dùng lưu và chi sẻ các 

trích dẫn bài báo học thuật. Dịch vụ hoạt động trên cơ sở thúc đẩy việc chia sẻ các tài 

liệu tham khảo khoa học của các nhà nghiên cứu. Citeulike cung cấp cho người dùng 

tính năng tổ chức thông tin trích dẫn dưới dạng phân loại theo các hạng mục nhằm 

phục vụ việc chia sẻ khoa học và tập trung hơn. 

Dịch vụ hiện đang liên kết với 13503 tạp chí khoa học trực tuyến, 8.324.859 bài 

báo khoa học. Người dùng có thể dễ dàng thông tin về tài liệu tham khảo học thuật 

trên môi trường trực tuyến, chia sẻ tài nguyên này với cộng đồng, mặt khác họ cũng có 

thể hưởng lợi từ những thông tin chia sẻ của cộng đồng, khám phá ra những nguồn tài 

nguyên hay bài báo mới liên quan đến lĩnh vực mình yêu thích. 

1.4.7. Đánh dấu xã hội với dịch vụ Delicious 

Địa chỉ: http://delicious.com 

http://www.citeulike.org/
http://delicious.com/
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Hình 10: Giao diện ứng dụng đánh dấu xã hội delicious 

Delicious là dịch vụ web đánh dấu xã hội cung cấp cho người dùng tính năng 

lưu trữ, chia sẻ và khám phá địa chỉ tài nguyên trực tuyến. Dịch vụ thành lập năm 

2003 và được Yahoo mua lại vào năm 2005. Tháng 4 năm 2011, dịch vụ lại được bán 

cho Systems AVOS. Đầu năm 2006, delicious được tuyên bố kiểm soát bởi liên minh 

Delicious Media. Đây cũng là thời gian dịch vụ có nhiều sự chuyển đổi và điều chỉnh 

hệ thống cả về hoạt động tổ chức lẫn hệ thống kỹ thuật. 

Delicious sử dụng hệ thống phân loại không phân cấp, cho phép người dùng 

đánh dấu địa chỉ tài nguyên trực tuyến yêu thích bằng việc lưu trữ các địa chỉ liên kết 

tới các nguồn tài nguyên đó. Các liên kết này được mô tả đơn giản bằng việc lưu trữ 

địa chỉ, khai báo tiêu đề, mô tả bằng các thẻ từ khóa (các thẻ tags) và bình luận. Từ đó 

người dùng có thể lưu trữ các bộ sự tập địa chỉ tài nguyên trực tuyến cho riêng mình.  

Hơn thế, người dùng có thể chia sẻ bộ sưu tập của mình với những người dùng 

khác, đồng thời, họ cũng có thể khai thác tài nguyên thông tin dưới dạng này của 

những thành viên khác trong cộng đồng. Đây cũng là yếu tố then chốt cho việc hình 

thành và giao lưu giữa các nhóm người dùng có cùng mối quan tâm, sở thích. 

1.4.8. Dịch vụ Podcasting của Thư viện đại học bang Arizona, Mỹ 

Địa chỉ: https://lib.asu.edu/librarychannel/ 

Giao diện: 

 

Hình 11: Giao diện dịch vụ podcasting của thư viện đại học bang Arizona 

Dịch vụ podcasting của thư viện đại học bang Arizona có tên “the library 

channel”. Dịch vụ được xây dựng nhằm cung cấp kênh thông tin đa phương tiện cho 

cộng đồng người dùng đông đảo trong môi trường đại học. 

Bên cạnh định dạng âm thanh, các sản phẩm podcasting của thư viện khá đa 

dạng với nhiều định dạng khác nhau như văn bản, hình ảnh, video và đa phương tiện. 

https://lib.asu.edu/librarychannel/
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Điều này giúp cho người dùng thư viện có thể dễ dàng khai thác tài nguyên thông tin 

dưới định dạng yêu thích của mình.  

Về nội dung, thông tin dịch vụ cung cấp khá đa dạng và phong phú, tuy nhiên, 

các thông tin này được chia thành ba nhóm chính: tin tức thường nhật, thông tin về các 

sự kiện, và các thông báo từ thư viện. 

Người dùng có thể khai thác thông tin trực tiếp trên môi trường trình duyệt trực 

tuyến, mặt khác, họ cũng có thể tải về môi trường cục bộ của các thiết bị cá nhân như 

máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng, tablet, điện thoại thông minh, ổ nhớ di động, 

… để khai thác sao cho phù hợp với nhu cầu, sở thích cá nhân. Sản phẩm thông tin có 

thể tải xuống dưới nhiều định dạng khác nhau để người dùng thuận tiện trong việc khai 

thác trên nhiều môi trường và công cụ khác nhau.   

1.4.9. Dịch vụ Podcasting của Thư viện Sunnyvale, Mỹ 

Địa chỉ: http://www.librarypodcasts.org/ 

Giao diện: 

 

Hình 12: Giao diện dịch vụ Podcasting của thư viện Sunnyvale 

Thư viện công cộng Synnyvale phục vụ thành phố Synnyvale, California, Mỹ. 

Dịch vụ podcasting của thư viện cung cấp sản phẩm thông tin chủ yếu dưới định dạng 

âm thanh mp3. Đây là kênh thông tin mà người dùng thư viện có thể nghe hoặc xem 

thông tin trên các phương tiện công nghệ cá nhân của mình mà không cần phải đến 

trực tiếp hoặc truy cập vào website của thư viện.  

Ngoài việc cung cấp cho cộng đồng người dùng thư viện các thông tin họ cần, 

dịch vụ được xem là kênh liên lạc hữu hiệu nhằm kết nối và phát triển cộng đồng 

người dùng thư viện. Các sản phẩm thông tin có thể gắn liền với các sự kiện hoạt động 

của / liên quan đến thư viện. Bạn đọc có thể truy cập thường xuyên để nắm bắt những 

thông tin này. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện truy cập khai thác thông tin thường 

xuyên, họ vẫn có thể truy cập vào thời gian họ thích, hoặc tải các sản phẩm thông tin 

đa phương tiện podcasting để khai thác trên các phương tiện công nghệ cá nhân sao 

cho phù hợp với thói quen, sở thích và điều kiện của mình./.  

http://www.librarypodcasts.org/
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1.5. Ý nghĩa của việc ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông 

tin thư viện đại học ở Việt Nam 

1.5.1. Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường đại 

học 

Việc ứng dụng PMXH để tổ chức dịch vụ thông tin thư viện có ý nghĩa quan trọng 

đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. 

Như một hệ quả tất yếu của việc ứng dụng hiệu quả phần mềm xã hội vào tổ 

chức các dịch vụ thông tin thư viện, người dùng tin thư viện đại học nhanh chóng 

hưởng lợi trong quá trình khai thác các hệ thống dịch vụ qua các hoạt động: kết nối 

cộng đồng; tổ chức, quản lý, xử lý thông tin; khai thác và chia sẻ thông tin. Một khi 

nhu cầu thông tin, đặc biệt là thông tin học thuật được đáp ứng, kết quả giảng dạy và 

học tập của thầy và trò trong môi trường đại học sẽ được nâng cao. Theo đó, kết quả 

và chất lượng của người dạy cũng như người học trong hoạt động tự học, tự nghiên 

cứu cũng được nâng cao đáng kể. Đặc biệt, ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức 

dịch vụ thông tin thư viện càng làm gia tăng các giá trị học thuật được sản sinh trong 

quá trình tương tác giữa cộng đồng người dùng với nhau và giữa cộng đồng người 

dùng với thư viện. Các giá trị gia tăng này đem lại những thay đổi tích cực cho hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong môi trường đại học. 

1.5.2. Đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa, tự động hóa thư viện đại học 

Việc ứng dụng PMXH để tổ chức dịch vụ thông tin thư viện có ý nghĩa quan 

trọng không chỉ đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của 

nhà trường mà còn có ý nghĩa quan trong đẩy nhanh quá trình tự động hóa, hiện đại 

hóa hoạt động nghiệp vụ của thư viện. 

Trong môi trường giáo dục đại học, các thư viện lại có điều kiện hiện đại hóa 

nhanh hơn bao giờ hết bởi các yếu tố tác động rất khách quan đó là: Thư viện đại 

học có chức năng phục vụ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri 

thức của trường đại học. Đối tượng người dùng thư viện đại học có nhiều điều kiện 

và dễ dàng tiếp cận sử dụng phần mềm xã hội bởi: Phần mềm xã hội đang được sử 

dụng phổ biến và rộng rãi và được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác 

nhau [9]. . Trong môi trường đại học, người dùng tin là những người có kiến thức 

có trình độ cao hơn mặt bằng dân trí trung bình của xã hội, đặc biệt là kiến thức 

chuyên môn sâu. Người dùng tin trong môi trường đại học có nhu cầu tìm kiếm, 

khai thác và sử dụng thông tin trực tuyến cao, phục vụ cho hoạt động học tập 

nghiên cứu của họ. Đặc biệt họ có nhu cầu khai thác và sử dụng các CSDL học 

thuật nội sinh, CSDL học thuật trong và ngoài nước. Phần mềm xã hội hỗ trợ nhiều 
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tính năng và điều kiện để người dùng có thể kết nối, chia sẻ, thiết lập đặc thù, tạo 

lập, xử lý và khai thác các CSDL này thuận tiện và hiệu quả hơn. Thư viện đại học 

có nhiều CSDL học thuật lớn cần phải được khai thác dưới nhiều góc độ khác nhau 

của cộng đồng những người tri thức, học giả, nhà khoa học, nhà nghiên cứu như: xử 

lý, chia sẻ, kiểm chứng, trao đổi, thành lập cộng đồng riêng, khai thác, ... Những 

chức năng này khó có thể thể thực hiện tốt bằng các phần mềm thư viện thông 

thường hiện nay ngoại trừ phần mềm xã hội. 

Chính nhu cầu cao về sử dụng công nghệ phần mềm xã hội trong việc tiếp cận 

thông tin/tài liệu là động lực quan trọng để các cơ quan thông tin thư viện đổi mới, đẩy 

nhanh tiến độ hiện đại hóa theo kịp với thành tựu của CNTT mới và nhu cầu mới được 

thay đổi liên tục từ người dùng tin trong môi trường đại học. 

1.5.3. Nâng cao hiệu quả tra cứu thông tin của người dùng tin 

1.5.3.1. Thủ tục đơn giản thuận tiện 

Ứng dụng phần mềm vào hoạt động thư viện nói chung và ứng dụng phần mềm 

xã hội vào dịch vụ thông tin thư viện nói riêng cho không chỉ giảm thiểu các thủ tục sử 

dụng dịch vụ mà nó còn cho phép người dùng chủ động thực hiện dịch vụ với các thao 

tác đơn giản, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu và thói quen sử dụng các thiết bị công 

nghệ phổ biến hiện nay. 

Một khi đã ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư 

viện, những tấm thẻ người dùng tin (vật lý), những phiếu yêu cầu, những phương tiện 

tra cứu truyền thống như mục lục, hộp phích, phiếu tra cứu, sổ ghi chép, … sẽ dần bị 

thay thế và triệt tiêu. Thay vào đó, với một tài khoản duy nhất sử dụng phần mềm xã 

hội, người dùng có thể chủ động khai thác dịch vụ dựa trên quy định của thư viện đặt 

ra cùng với các nguyên tắc sử dụng mạng xã hội của từng dịch vụ cụ thể.  

Với những dịch vụ thông tin thư viện được triển khai mới bằng phần mềm xã 

hội. Cơ chế vận hành, thủ tục vận hành, và thói quen sử dụng sẽ dựa trên nền tảng cách 

thức sử dụng và khai thác phần mềm và tài nguyên xã hội mà cộng đồng người dùng 

mạng xã hội hiện nay đang thực hiện hàng ngày. Vì thế, người dùng sẽ nhanh chóng 

làm quen và dễ dàng sử dụng các dịch vụ của thư viện. 

1.5.3.2. Có thể khai thác mọi lúc mọi nơi 

Về tính chất, các phần mềm xã hội khuyến khích và cho phép người dùng tương 

tác với nhau theo thời gian thực, quá trình này diễn ra liên tục và thường xuyên. Đa số 

người dùng thư viện nói chung và thư viện các trường đại học nói riêng đều có thói 

quen và khả năng sử dụng phần mềm xã hội phổ biến và thành thạo. Việc sử dụng các 

ứng dụng xã hội gắn kết chặt chẽ với công việc, thói quen sinh hoạt hàng ngày. Đặc 

biệt, trong môi trường thư viện đại học, người dùng có nhiều điều kiện và cơ hội để 
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khai thác và sử dụng các công cụ mạng xã hội. Họ có thể sử dụng các ứng dụng xã hội 

qua các thiết bị công nghệ thông tin các nhân hoặc các thiết bị công nghệ thông tin cố 

định cá nhân / công cộng được cung cấp sẵn có tại các thư viện. Mặt khác người dùng 

có thể truy cập internet mọi lúc mọi nơi, đặc biệt trong môi trường đại học. Tại hầu hết 

các thư viện đại học đều được trạng bị các đường truyền internet cố định, các trạm wifi 

phát 27/7. Bên cạnh đó người dùng có thể dễ dàng và đủ khả năng tài chính để đăng kí 

các các gói dịch vụ truy cập internet di động (3G, 4G) để truy cập di động khi không 

có wifi. Có thể thấy người dùng mạng xã hội phải gắn liền với internet, và khi họ có 

khả năng sử dụng internet mọi lúc mọi nơi thì cũng có nghĩa là họ có thể sử dụng phần 

mềm xã hội mọi lúc mọi nơi. Một khi các dịch vụ thông tin thư viện được ứng dụng và 

gắn liền với các phần mềm xã hội, điều này cũng có nghĩa là người dùng có thể khai 

thác và sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi. 

1.5.3.3. Chủ động tương tác và tiếp cận nguồn cung cấp thông tin 

Trên cơ sở những ưu thế và lợi ích và ưu thế tìm kiếm thông tin của hệ thống 

dịch vụ đang có, khi áp dụng phần mềm xã hội, các dịch vụ thông tin thư viện sẽ cải 

thiện đáng kể khả năng tương tác giữa người dùng tin với nguồn cung cấp thông tin 

cũng như với các chuyên gia thông tin thư viện một cách nhanh chóng tức thời, đáp 

ứng nhu cầu thông tin của người dùng tin. Hiệu quả tìm kiếm thông tin sẽ tăng lên 

nhiều lần do người dùng có thể chủ động tiếp cận nhiều công cụ khác nhau trong môi 

trường các ứng dụng xã hội. Thậm chí họ có thể thiết lập các công cụ tìm kiếm và 

kiểm soát thông tin tự động phù hợp với sở thích và nhu cầu thông tin của mình. Ngoài 

ra, trong cộng đồng rộng lớn người dùng tại thư viện các trường đại học, người dùng 

có thể dễ dàng kết nối, tham vấn và có được sự hỗ trợ cần thiêt trong quá tìm tìm kiếm 

thông tin. 

Tại các trường đại học, một trong những nhân tố vừa là điều kiện lại nền tảng 

vừa có vai trò quyết định tới chất lượng giáo dục đại học là học liệu phục vụ việc dạy 

học, nghiên cứu và chuyển giao tri thức tại các trường đại học. Hơn lúc nào hết, vai trò 

của thư viện các trường đại học được khẳng định và trách nhiệm của thư viện các 

trường đại học cũng được nâng cao và kiểm chứng rõ ràng hơn [16]. Các thư viện cần 

phải thay đổi trong tiến trình phát triển của mình và một trong những vấn đề cần thay 

đổi và cải biến đầu tiên đó là tổ chức các dịch vụ thư viện để đạt được hiệu quả tốt 

nhất có thể theo lộ trình đặt ra [90].  

1.5.4. Cải tiến cơ chế tương tác giữa người dùng và dịch vụ 

Khi áp dụng phần mềm thư viện vào công tác tổ chức dịch vụ thông tin thư 

viện, cơ chế đặc trưng trong việc tương tác giữa người dùng tin và dịch vụ thư viện, 

giữa người dùng với nhau, và giữa người dùng tin với thông tin là cơ chế tương tác 
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qua lại, hoàn toàn chủ động. Trong cơ chế đó, vai trò tương tác của người dùng tin là 

chủ đạo trong việc xây dựng cộng đồng, xây dựng (xử lý, tổ chức) và phát triển tài 

nguyên thông tin, đồng thời hình thành các dịch vụ phái sinh. 

Đặc biệt, trong cơ chế đó, người dùng tin được tham gia chủ động trong việc 

xây dựng và tạo lập thông tin (trước đây, vốn thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ 

quan thông tin thư viện). Cán bộ thông tin thư viện có vai trò điều phối, định hướng và 

kiểm duyệt những thông tin chính thống và được phổ biến rộng rãi bởi chính các cơ 

quan thông tin thư viện. 

Tiểu kết  

Phần mềm xã hội là các ứng dụng cho phép cộng đồng người dùng xã hội tương 

tác trực tuyến với nhau theo thời gian thực bởi các hoạt động đặc trưng như: kết nối, 

chia sẻ, giao tiếp, trao đổi, hợp tác, khai thác thông tin trực tuyến. Các ứng dụng phần 

mềm xã hội đã thâm nhập sâu rộng không chỉ vào các lĩnh vực ngành nghề cụ thể mà 

còn thâm nhập sâu vào thói quen và nhu cầu sử dụng công nghệ, thông tin hàng ngày 

của người dân bình thường. Hoạt động tổ chức dịch vụ thông tin thư viện đại học 

không nằm ngoài bối cảnh đó và đang chịu sự tác động sâu sắc của phần mềm xã hội. 

Việc ứng dụng đúng cách sẽ giúp cho chất lượng dịch vụ tại thư viện các trường đại 

học nâng lên một tầm cao mới. 

Ngoài việc lý giải về khái niệm phần mềm xã hội, hoạt động tổ chức dịch vụ 

thông tin thư viện tại các trường đại học, chương 1 của đề tài đã nêu lên việc ứng dụng 

là hết sức cần thiết cho sự phát triển của thư viện nói chung và cho việc nâng cao chất 

lượng dịch vụ thư viện nói riêng. Với mục tiêu nghiên cứu các vấn đề lý luận nền tảng 

cho các giai đoạn nghiên cứu thực tiễn kế tiếp, chương này còn chỉ ra các yếu tố cơ  

bản tác động đến quá trình ứng dụng cùng các yêu cầu và quy trình cho việc ứng dụng 

phần mềm xã hội vào hoạt động tổ chức dịch vụ thư viện đại học. 

Công cụ phần mềm xã hội là các ứng dụng cụ thể của loại phần mềm này. Mỗi 

công cụ hướng đến đáp ứng các nhóm nhu cầu của người dùng trực tuyến khác nhau. 

Phần mềm xã hội được đặc trưng bởi nhiều đặc điểm cụ thể, trong đó, đặc điểm mang 

tính bản chất và có khả năng nhận diện chính xác nhất về phần mềm xã hội là đặc tính 

tương tác qua lại của cộng đồng người dùng theo cơ chế chủ động và bình đẳng về 

quyền hạn khai thác, phổ biến và tạo lập thông tin giữa người tạo lập cũng như người 

sử dụng thông tin. 

Đặc điểm này đã mở ra một cơ chế tương tác mới trong hoạt động tổ chức dịch 

vụ thông tin thư viện tại các trường đại học. Đó là việc ranh giới giữa cán bộ thư viện và 

người dùng thông tin dần bị xoá nhoà khi các dịch vụ thông tin thư viện được ứng dụng 
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phần mềm xã hội. Ở đó, người người dùng tin thư viện có thể tham gia vào hoạt động 

tạo lập thông tin, đánh giá thông tin và phổ biến thông tin tới cộng đồng người dùng. 

Cơ chế tương tác trên đã đem đến những thay đổi quan trọng trong lý luận tổ 

chức dịch vụ thông tin thư viện. Đó là sự chuyển hoá về chức năng của cán bộ thư viện 

và người dùng, cơ chế tương tác của cộng đồng người dùng, cơ chế vận hành của các 

dịch vụ thông tin thư viện. Đây cũng là cơ sở cho sự thay đổi về chức năng của người 

dùng tin và cán bộ thư viện, cũng như sự thay đổi về cơ chế của các dịch vụ sao cho 

phù hợp với những chức năng đó. 

Dù việc ứng dụng phần mềm xã hội chưa thực sự phổ biến và hiệu quả tại thư 

viện các trường đại học ở Việt Nam nhưng việc ứng dụng trên thế giới quá trình áp 

dụng đã có lịch sử lâu dài. Thực tế ứng dụng cho thấy chất lượng và hiệu quả dịch vụ 

của các thư viện này tăng lên rõ rệt, đồng thời các loại hình dịch vụ ứng dụng phần 

mềm xã hội đã được duy trì trong một thời gian dài và ngày càng được cải tiến phát 

triển. Thực tế ứng dụng tại thư viện các trường đại học trên thế giới cho thấy hiệu quả 

tra cứu, khai thác thông tin của người dùng tin được nâng cao, nhu cầu tin của người 

dùng tin được đáp ứng tốt hơn. Đặc biệt, trong môi trường đại học, chất lượng đào tạo 

và nghiên cứu vốn là hai trụ cột được quan tâm hàng đầu đang ngày một nâng cao 

cùng với sự gia tăng về hiệu quả phục vụ của thư viện đại học. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÃ HỘI TRONG TỔ 

CHỨC DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở 

VIỆT NAM 

2.1. Đặc điểm thư viện các trường đại học Việt Nam  

2.1.1. Môi trường hoạt động của thư viện đại học 

Hiện nay giáo dục đại học Việt Nam đang thực hiện đổi mới toàn diện. Bởi lẽ, 

bước vào thế kỷ XXI, chúng ta đã và đang chứng kiến sự đổi thay nhanh chóng, phát 

triển không ngừng của công nghệ thông tin và truyền thông. Những thành tựu của 

khoa học công nghệ này đã tác động mạnh mẽ và làm thay đổi về chất mọi lĩnh vực 

của đời sống xã hội, thúc đẩy nền kinh tế thế giới dịch chuyển sang nền kinh tế tri 

thức/nền kinh tế thông tin theo xu hướng toàn cầu hóa, mở rộng thị trường trên toàn 

thế giới và chịu sự tác động chung của nền kinh tế tri thức. Trong nền kinh tế này, 

thông tin/tri thức giữ vai trò quyết định trong sự cạnh tranh, có ý nghĩa quyết định đến 

sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Quốc gia nào, tổ chức nào nắm bắt 

được đầy đủ thông tin nhanh chóng, chính xác sẽ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh. 

Thông tin/tri thức ở đây chính là thành tựu khoa học & công nghệ mà chủ thể sản sinh 

và nắm bắt nguồn tri thức này chính là con người có trình độ cao. Để có nguồn nhân 

lực chất lượng cao, ngành giáo dục & đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng 

có nhiệm vụ hết sức quan trọng. “Giáo dục đại học chính là nền tảng cho sự tồn tại và 

phát triển của kinh tế tri thức”. Bởi các cơ sở đào tạo đại học như là “cơ sở sản xuất” 

có đầu ra là nguồn nhân lực có trình độ cao, có đủ khả năng tiếp nhận tri thức mới để 

sản xuất, chế biến tri thức, biết vận dụng các tri thức, thông tin mới, tiên tiến hiện đại 

vào sản xuất thực tiễn làm gia tăng giá trị sản phẩm, đóng góp quan trọng cho sự tiến 

bộ của đời sống xã hội.  

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 09 tháng 06 năm 2014, 

Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết số 44/NQ-CP về việc Ban hành chương trình 

hành động của Chính phủ [1]. Trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 

chủ yếu để Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành 

động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện.... nhằm tạo 

chuyển biến căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phấn đấu đến năm 2030 nền giáo 

dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.  

Như vậy, giáo dục đại học Việt Nam có sứ mệnh rất quan trọng, phải tạo ra 

nguồn nhân lực đủ về lượng và chất và là nguồn nhân lực “chủ công” mở đường cho 

việc xây dựng nền kinh tế tri thức của Việt Nam. Để hoàn thành sứ mệnh của mình, 

một trong những nhiệm vụ cấp bách của ngành giáo dục là phải đổi mới một cách 

đồng bộ nhiều hoạt động trong công tác quản trị đại học, trong đó có đổi mới phương 

thức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ, tổ chức nhiều hình thức đào tạo hiện đại từ xa ... 
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đáp ứng yêu cầu của mục tiêu đào tạo theo chuẩn đầu ra. Với phương thức đào tạo mới 

này, nhu cầu học liệu để tự học, tự nghiên cứu phát huy khả năng sáng tạo của người 

học là rất cần thiết. Chính vì vậy, trong những năm qua, hệ thống các cơ quan thông 

tin, thư viện của các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam đã được Đảng và Nhà 

nước đặc biệt quan tâm. Các cơ quan TTTV đại học đã được đầu tư phát triển. Nhiều 

cơ quan thông tin, thư viện điện tử, thư viện số đã ra đời & đạt được nhiều thành tựu 

đáng khích lệ trong việc đáp ứng tốt nhu cầu thông tin/học liệu phục vụ công tác quản 

lý, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập trong các trường đại học.  

Giáo dục đại học Việt Nam cần phải nhanh chóng đào tạo được nguồn nhân lực 

có trình độ cao, không chỉ đảm bảo về số lượng mà đặc biệt còn phải đảm bảo về chất 

lượng, đủ năng lực và điều kiện tham gia vào kinh tế tri thức và đóng vai trò là lực 

lượng tiên phong, mở đường, đặt những viên gạch đầu tiên cho nền kinh tế tri thức ở 

nước ta. Chính vì vậy, chỉ có thể đổi mới giáo dục đại học mới đáp ứng được yêu cầu 

công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Trong sự nghiệp đổi mới giáo dục & đào tạo thì đổi mới giáo dục đại học có ý 

nghĩa quan trọng. Bởi, một mặt chức năng chính của giáo dục đại học là đào tạo nhân 

lực, bồi dưỡng nhân tài. Sản phẩm của nó là nguồn nhân lực, phần lớn ở lứa tuổi thanh 

niên, là những cá nhân đã có nhân cách và trình độ cao. Mặt khác, trong quá trình thực 

hiện đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam, chúng ta đang phải chịu tác động và thách 

thức của hai xu hướng từ môi trường kinh tế - xã hội bên ngoài: sự hội nhập kinh tế 

quốc tế và khu vực và sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng của nền kinh tế tri thức. 

Để khắc phục hiện tượng ‘‘chảy máu chất xám’’, sự tụt hậu trong việc nắm bắt tri thức 

khoa học & công nghệ hiện đại, giáo dục đại học Việt Nam phải là cơ sở và nền tảng 

cho sự hình thành, tồn tại và phát triển nền kinh tế tri thức – một nền kinh tế xuất hiện 

đồng thời với sự phát triển của giáo dục đại học. Một nền kinh tế có đặc điểm cơ bản 

là nguồn nhân lực - chủ thể của nền kinh tế phải là những người có khả năng học, tự 

học, chế biến tri thức, sản xuất tri thức, biết vận dụng tri thức vào sản xuất, ứng dụng 

vào thực tiễn, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao đời sống 

cho con người và xã hội. 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của thư viện đại học Việt Nam  

Trong Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học ban hành 

theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 03 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ghi rõ trong điều 3 về chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn của thư viện như sau : 

1. Thư viện trường đại học có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, 

đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các tài liệu có trong thư viên (tài 

liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, mạng Internet...) 

2. Thư viện trường đại học có những nhiệm vụ sau đây:  

- Tham mưu giúp giám đốc, hiệu trưởng trường đại học (sau đây gọi chung là 

hiệu trưởng) xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư 

viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường. 

- Bổ sung phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu 

cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà 

trường; thu nhận các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa 

học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 

của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài 

giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu 

trao đổi giữa các thư viện. 

- Tổ chức xử lý, sắp xếp lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống 

tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây 

dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của 

pháp luật. 

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu 

quả nguồn tài liệu và các sản phẩm TTTV thông qua các hình thưc phục vụ của thư 

viện phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học & công nghệ tiên tiến và công nghệ 

thông tin vào công tác của thư viện. 

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 

ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác.  

- Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp cả hiệu trưởng, bảo quản, 

kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến 

hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

- Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có 

yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Uỷ ban Nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các Bộ, ngành chủ quản. 

Trong lịch sử phát triển của giáo dục đại học, cùng với sự ra đời của các trường 

đại học, các trung tâm thông tin, thư viện cũng được ra đời theo. Nội dung vốn tài liệu 

được phát triển song hành với các ngành/chuyên ngành đào tạo của Nhà trường. Hay 

nói cách khác, nội dung chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành của trường đại 

học quyết định đến nội dung, nhiệm vụ hoạt động của các cơ quan thông tin, thư viện 
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của các trường đại học đó. Tức là, nhiệm vụ chính trị của nhà trường đào tạo 

ngành/chuyên ngành gì thì nội dung nhu cầu thông tin của thầy và trò theo lĩnh vực tri 

thức ngành/chuyên ngành đó. Vì vậy, chính nội dung nhu cầu của người dùng tin trong 

các trường đại học đã quyết định hoạt động nghiệp vụ của các trung tâm thông tin, thư 

viện từ khâu bổ sung, phát triển nguồn tin đến công tác xử lý thông tin, tài liệu, tổ 

chức các sản phẩm & dịch vụ thông tin phù hợp với người dùng tin. Như vậy, các cơ 

quan thông tin, thư viện đại học thuộc hệ thống các cơ quan thông tin, thư viện chuyên 

ngành. Nó trực tiếp có nhiệm vụ cung cấp nguồn tài nguyên thông tin phục vụ đào tạo 

và nghiên cứu khoa học cho từng đối tượng người dùng tin cụ thể theo các 

ngành/chuyên ngành khoa học của người dùng tin trong các trường đại học khác nhau. 

Với mối quan hệ hai chiều đó, người dùng tin/nhà khoa học/nhà sư phạm trong các 

trường đại học chính là đối tượng trực tiếp quyết định nhiệm vụ phát triển nội dung 

nguồn tài nguyên thông tin theo nội dung nhu cầu tin của họ. Nhiệm vụ của các cơ 

quan thông tin, thư viện đại học quyết định đến cơ cấu tổ chức của mỗi cơ quan thông 

tin, thư viện đó. 

2.2. Các phần mềm xã hội và các nhóm dịch vụ thông tin thư viện cơ bản 

tại các trường đại học 

2.2.1. Các công cụ phần mềm xã hội được lựa chọn ứng dụng 

Số liệu khảo sát cho thấy hầu hết các thư viện của các trường đại học đều ứng 

dụng phần mềm xã hội trong hoạt động dịch vụ của mình. Cụ thể, biểu đồ được thể 

hiện như sau: 

 

Biểu đồ 1: Ứng dụng phần mềm xã hội tại các thư viện đại học 

Số liệu khảo sát cho thấy hầu như tất cả các thư viện đều ứng dụng phần mềm 

xã hội trong hoạt động dịch vụ của mình (ít nhất là sử dụng mạng xã hội), tuy nhiên 
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mức độ áp dụng giữa các thư viện khác nhau với từng công cụ khác nhau và thường áp 

dụng cụ thể cho một số dịch vụ riêng lẻ. 

100% cán bộ thư viện cho biết cơ quan của họ đang sử dụng mạng xã hội trong 

hoạt động dịch vụ thông tin thư viện, trong số này có những thư viện sử dụng nhiều 

hơn một mạng xã hội. 47% thư viện cho biết họ ứng dụng Instant Messages vào tổ 

chức và vận hành dịch vụ thông tin thư viện. Trong khi đó, với tỷ lệ ít hơn không 

nhiều, 40% phản hồi cho rằng họ ứng dụng Youtube vào hoạt động tổ chức dịch vụ 

thông tin thư viện của mình. 

Hầu hết các dịch vụ phần mềm xã hội khác đều được sử dụng tuy nhiên tỷ lệ sử 

dụng thấp và dao động trong khoảng từ 4% đến 6% (Blogs, Flikr, Wikis). Delicious và 

RSS là 2 nhóm ứng dụng không được sử dụng trong hoạt động tổ chức dịch vụ thông 

tin thư viện tại các trường đại học. Cũng theo thông tin phản hồi từ các thư viện, 

những ứng dụng này khá xa lạ với họ và với cộng đồng người dùng. 

Kết quả khảo sát cho thấy: 

- Mạng xã hội là ứng dụng rất phổ biến nên được 100% các thư viện đại học áp 

dụng vào hoạt động dịch vụ của mình. Đây là một trong những công cụ giúp thư viện 

có thể kết nối với người dùng và triển khai dịch vụ của mình một cách sâu rộng đến 

cộng đồng người dùng. Bởi lẽ hầu hết người dùng thư viện đền có ít nhất một tài 

khoản mạng xã hội và sử dụng thời gian đáng kể vào việc tương tác trên các cộng 

đồng xã hội đó. Đây còn được coi là một trong những kênh liên lạc thường xuyên, 

nhiều thông tin và dễ giao tiếp nhất của người dùng. Cán bộ thư viện và người dùng 

đều có tài khoản facebook riêng và thời gian tương tác trên facebook là khá lớn.  

- Trong khi đó, dịch vụ instant messages được sử dụng với tỷ lệ lớn hơn (47%), 

bởi đây là công cụ giao tiếp khác thuận tiện. Mặt khác, ngoài việc phát triển như một 

công cụ độc lập, ứng dụng này còn được phát triển trên hầu hết các dịch vụ mạng xã 

hội, hỗ trợ cho người dùng có thể tương tác và kết nối với nhau theo thời gian thực. 

Đây cũng là lý do ứng dụng này được sử dụng khá phổ biến trong cộng đồng người 

dùng mạng xã hội. 

- Các ứng dụng phần mềm xã hội còn lại có tỷ lệ ứng dụng thấp hơn nhiều hoặc 

không được ứng dụng tại thư viện các trường đại học. Lý giải cho thực tế này, nhiều 

cán bộ thư viện cho biết nguyên nhân chủ yếu do thư viện chưa thực sự đầu tư và phát 

triển các dịch vụ phần mềm xã hội và chưa có chiến lược phát triển bài bản, tổng thể. 

Mặt khác, với các ứng dụng có tính phổ biến thấp hơn, ít người dùng thư viện khai 

thác nên thư viện chưa triển khai ứng dụng trong giai đoạn hiện tại. 

2.2.2. Các dịch vụ thông tin thư viện được lựa chọn để tổ chức ứng dụng  

Dịch vụ thông tin thư viện tại thư viện các trường đại học đa dạng và phong phú 

tùy thuộc vào nhu cầu tin của người dùng tin xuất phát điểm từ các ngành/chuyên 

ngành đào tạo và định hướng nghiên cứu của mỗi trường. Trong thực tế các dịch vụ 



78 

 

thông tin thư viện đại học đang được ứng dụng PMXH để tổ chức các dịch vụ phục vụ 

người dùng tin thì có các loại dịch vụ như sau: 

2.2.2.1. Dịch vụ mượn, trả và gia hạn tài liệu 

Dịch vụ mượn, trả và gia hạn tài liệu được nhiều thư viện đại học ứng dụng 

PMXH để phục vụ người dùng tin bởi thuộc tính của chúng. Đây là dịch vụ cho phép 

người dùng sử dụng các tài liệu dưới nhiều định dạng khác nhau: đó là tài liệu vật lý 

và tài liệu dạng số. Tương ứng với mỗi loại tài liệu, thư viện sẽ có cách thức và quy 

trình phục vụ riêng. Đối với tài liệu vật lý, trên cơ sở chính sách lưu thông được quy 

định bởi mỗi thư viện cụ thể, người dùng sẽ tiến hành mượn, trả, và gia hạn tài liệu 

theo quy trình nhất định trong khoảng thời gian cho phép. Chính sách mượn tài liệu 

vật lý tùy thuộc vào nghiệp vụ lưu thông mượn trả của từng dịch vụ cụ thể. Có hai loại 

nghiệp vụ chính được quy định bởi chính sách này: đó là nghiệp vụ lưu thông kho 

đóng và nghiệp vụ lưu thông kho mở. Bản chất của mỗi nghiệp vụ thể hiện ở hoạt 

động tiếp cận tài liệu. Cụ thể, với nghiệp vụ lưu thông kho đóng, bạn đọc sẽ tiếp cận 

tài liệu thông qua cán bộ thư viện, còn với nghiệp vụ kho mở, bạn đọc được tiếp cận 

trực tiếp tài liệu. Đối với tài liệu số hóa, cách thức và quy trình tiếp cận, sử dụng tài 

liệu của người dùng tin phụ thuộc vào quyền khai thác do chính sách lưu thông tài liệu 

số quy định. Chính sách khai thác tài liệu quy định: nội dung sử dụng, thời gian sử 

dụng, và quyền sử dụng của mỗi đối tượng người dùng tin (theo tài khoản của họ). Đối 

với tài liệu số hóa, quy trình khai thác (không còn khái niệm mượn trả) diễn ra trong 

môi trường mạng (LAN, WAN, Intranet, Internet). 

2.2.2.2. Dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin 

Dịch vụ này cho phép người dùng khai thác thông tin tồn tại dưới dạng vật lý 

hoặc điện tử, tài liệu in hoặc tài liệu số hoá. Với mỗi định dạng tồn tại của thông tin, 

dịch vụ cung cấp công cụ, và quy trình tìm kiếm và khai thác thông tin phù hợp cùng 

dịch vụ tư vấn và hỗ trợ của cán bộ cơ quan thư viện. 

Đối với hệ thống tra cứu và khai thác thông tin truyền thống, công cụ phổ biến 

bạn đọc có thể sử dụng là hệ thống các mục lục, sách tham khảo, bộ phích phiếu hoặc 

hệ thống phân loại theo các bảng phân loại (kho mở) mà cơ quan thư viện sử dụng. 

Đối với hệ thống tra cứu và khai thác thông tin điện tử, thông tin số, người dùng 

có nhiều lựa chọn sử dụng và khai thác, đồng thời có nhiều điều kiện về không gian và 

thời gian để khai thác hơn. Công cụ khai thác chủ yếu và phổ biến với nguồn tài 

nguyên điện tử/số dành cho người dùng là hệ thống tra cứu và tìm kiếm tương ứng với 

từng hệ thống tài nguyên dữ liệu mà thư viện đưa ra phục vụ. Người dùng có thể tự lựa 

chọn cách thức khai thác thông tin phù hợp với mình tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác 

nhau, trong đó, phải kể đến các yếu tố chủ yếu là: nhu cầu sử dụng và kiến thức và kỹ 

năng sử dụng và khai thác các thiết bị công nghệ thông tin. 
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Dịch vụ phổ biến thông tin hiện đại cung cấp thông tin theo chủ đề cập nhật 

hoặc theo nhu cầu, hỗ trợ người dùng có thể nắm bắt được những thông tin mới nhất 

và/hoặc nghiên cứu chuyên sâu theo định hướng, chủ đề cụ thể. Dịch vụ phổ biến 

thông tin hiện đại thường tồn tại dưới hai dạng thức: cập nhật thông tin tự động theo 

chủ đề phục vụ đại đa số người dùng mục tiêu của thư viện; và cung cấp/ cập nhật 

thông tin chọn lọc dựa trên yêu cầu của người dùng. Dịch vụ tự động cập nhật thông 

tin thường xuyên theo chủ đề là một phần trong công tác bổ sung nguồn lực thông tin 

cho thư viện. Điểm khác biệt đặc trưng của dịch vụ này so với hoạt động bổ sung 

thông thương ở chỗ: các nội dung/chủ đề được cập nhật thường gắn liền với các sự 

kiện học thuật, sự kiện đặc biệt, các chương trình hoạt động, hội thảo khoa học, đề 

tài nghiên cứu các cấp trong trường đại học. Dịch vụ cung cấp thông tin chọn lọc là 

dịch vụ cung cấp thông tin có nội dung và hình thức dựa trên yêu cầu cụ thể của 

người dùng tin (cá nhân hoặc tổ chức) theo các khoảng thời gian xác định. Để thực 

hiện thành công dịch vụ này, việc giáo tiếp, trao đổi với người dùng tin để nắm bắt 

nhu cầu thực tế của họ là hết sức quan trọng. Việc nắm bắt nhu cầu người dùng một 

mặt hướng tới việc cung cấp chính xác và kịp thời thông tin họ cần, mặt khác đưa ra 

các giải pháp cung cấp thông tin phù hợp với nhu cầu sử dụng của họ. Để phù hợp 

với nhu cầu đa dạng của người dùng tin, dịch vụ này hỗ trợ người dùng cập nhật 

thông tin theo ba gói dịch vụ: nội dung; theo thời gian định kỳ; và theo hàm lượng 

thông tin cập nhật. 

Về nội dung: trên cơ sở nắm bắt chính xác yêu cầu thông tin của người dùng, 

thư viện cung cấp thông tin có nội dung và hình thức phù hợp với nhu cầu đó. Gói dịch 

vụ này thường phục vụ cho các nhu cầu tin cụ thể, tức thời và không kéo dài. 

Theo thời gian: trên cơ sở nắm bắt chính xác yêu cầu tin của người dùng tin, cứ 

sau một khoảng thời gian xác định, dịch vụ cung cấp tài liệu với nội dung và hình thức 

phù hợp với yêu cầu tin của người dùng. Gói dịch vụ này thường phục vụ nhu cầu tin 

lâu dài, gắn liền với các nội dung nghiên cứu quá trình. 

Theo hàm lượng thông tin cập nhật: trên cơ sở nắm bắt chính xác yêu cầu tin 

của n gười dùng tin, mỗi khi có thông tin cập nhật phù hợp với nhu cầu của người 

dùng (không quy định về thời gian), thư viến cung cấp ngay cho người dùng tin. 

Người dùng tin sẽ thường xuyên được cập nhật thông tin theo chủ đề mình mong 

muốn. Gói dịch vụ này thường phục vụ nhu cầu tin lâu dài, chuyên sâu, và cập nhật 

liên tục của người dùng tin. 

2.2.2.3. Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu 

Về bản chất, dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu là dịch vụ tiếp nhận yêu 

cầu tin của người dùng tin. Sau khi đã làm rõ yêu cầu tin, cán bộ thực hiện dịch vụ sẽ 

tiến hành tìm kiếm thông tin bằng các công cụ và từ các nguồn phù hợp để thu thập 
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được thông tin có định dạng phù hợp và đặc biệt đáp ứng nhu cầu thông tin của người 

dùng tin. 

Tương tự như các loại hình dịch vụ khác của thư viện có cả tài nguyên vật lý và 

tài nguyên điện tử, dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu cũng có sự phân định 

tương ứng với từng định dạng tài liệu khi đáp ứng nhu cầu người dùng tin. 

Với tài liệu vật lý, quy trình phục vụ tuân thủ cơ bản quy trình chung được đề 

cập ở trên của loại hình dịch vụ này. Còn đối với tài liệu điện tử, dịch vụ có thể đưa ra 

nhiều hình thức phục vụ đa dạng, tương ứng với công cụ tìm kiếm đưa ra phục vụ. Sự 

đa dạng này tập trung chủ yếu vào chức năng cập nhật thông tin theo chủ đề, theo vấn 

đề hoặc theo từ khoá. Nếu người dùng có nhu cầu cập nhật thông tin theo yêu cầu đặt 

ra, bộ máy tìm kiếm có thể cho phép hệ thống tự động cập nhật theo thời gian thực mỗi 

khi có thông tin mới về chủ đề người dùng có nhu cầu. 

2.2.2.4. Dịch vụ tư vấn hỗ trợ học tập, giảng dạy và nghiên cứu 

Dịch vụ hỗ trợ người dùng tin khi họ gặp khó khăn trong quá trình khai thác, sử 

dụng các sản phẩm, dịch vụ thư viện. Dịch vụ này bao gồm rất nhiều các hạng mục cụ 

thể và chi tiết hơn. Tại các thư viện có hệ thống dịch vụ được tổ chức bài bản, dịch vụ 

hỗ trợ, tư vấn được chia nhỏ thành các dịch vụ cụ thể hơn như: Dịch vụ hỗ trợ tìm 

kiếm, Dịch vụ dịch tài liệu, Dịch vụ hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện, Dịch vụ 

tư vấn dựa trên nhu cầu cụ thể, Dịch vụ hỗ trợ ra quyết định, …Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn 

được triển khai với nhiều cách thức khác nhau. Mỗi cách thức triển khai dựa trên các 

tiêu chí: nhu cầu tin của người dùng; thói quen khai thác, sử dụng dịch vụ của người 

dùng; hệ thống dịch vụ hiện có; hạ tầng công nghệ, … Dựa trên phương thức giao tiếp 

với người dùng tin, có hai phương thức dịch vụ hỗ trợ, tư vấn người dùng phổ biến, đó 

là trực tiếp và trực tuyến: 

Hỗ trợ, tư vấn trực tiếp người dùng tin: Phương thức này đòi hỏi người dùng tin 

phải tương tác trực tiếp với dịch vụ thư viện để được hỗ trợ hoặc tư vấn giải quyết các 

vấn đề của mình theo thời gian quy định của thư viện. Với phương thức này, người 

dùng tin phải tuân thủ thời gian làm việc của dịch vụ được quy định bởi thư viện 

(thường theo thời gian hành chính). Song, bù lại, yêu cầu của người dùng tin dễ dàng 

được làm rõ và hỗ trợ trực tiếp, cụ thể hơn. 

Hỗ trợ, tư vấn trực tuyến: Đây là hình thức hỗ trợ người dùng chủ yếu thông 

qua mạng internet, song, hiểu rộng hơn là tất cả các phương thức giao tiếp phi trực tiếp 

(ví dụ như qua các loại hình mạng khác nhau (intranet, LAN, WAN, …), điện thoại, 

văn bản, tin nhắn điện thoại, …). Với rất nhiều các công cụ giao tiếp trực tuyến trên 

mạng internet, các kênh giao tiếp được sử dụng cho dịch vụ này cũng hết sức đa dạng 

và phong phú, cụ thể như: email, tin nhắn trực tuyến, mạng xã hội, bản tin điện tử, 

trang web, … Với hình thức hỗ trợ này, người dùng không nhất thiết phải đến thư viện 
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mà chỉ cần kết nối được với thư viện qua các kênh giao tiếp trên. Bên cạnh đó, dịch vụ 

được triển khai với hình thức này thường không giới hạn về thời gian và có sự kết hợp 

với nhiều loại hình dịch vụ bổ trợ. Ví dụ: khi người dùng có nhu cầu khai thác một cơ 

sở dữ liệu cụ thể, thay vì hướng dẫn trực tiếp, dịch vụ có thể cung cấp video hướng 

dẫn sử dụng về cách thức và quy trình thực hiện để khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu 

đó. Dựa trên các yêu cầu của các nhóm người dùng, có thể chia dịch vụ tư vấn thành 

các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ theo chủ đề như: tư vấn chính sách, định hướng; tư vấn ra 

quyết định trong tổ chức; tư vấn giải pháp; …  

Dịch vụ này còn hướng tới việc kết nối và phát triển cộng đồng người dùng bền 

vững, đồng thời tạo lập không gian học tập, nghiên cứu, giao lưu hiệu quả cho người 

dùng tin. Giống như các nhóm dịch vụ khác, dịch vụ này gồm nhiều các dịch vụ cụ 

thể. Mỗi dịch vụ cụ thể đều hướng tới các mảng nội dung chuyên biệt, song cũng có 

nhiều hoạt động, sự kiện nằm trong khuôn khổ của dịch vụ mang tính thời điểm, 

không định kỳ. Điều này cho thấy dịch vụ có sự linh động nhất định trong quá trình 

vận hành nhằm bắt kịp với sự thay đổi bên trong và bên ngoài tổ chức, đưa ra các 

chương trình/sự kiện mang tính thời sự, có tính cập nhật cao, phản ánh đúng nhu cầu 

của người dùng nói riêng và thời cuộc nói chung. Có thể kể đến một số nội dung cụ thể 

của loại hình dịch vụ này như: Tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học, Tổ chức các triển 

lãm, hội chợ, Tổ chức các sự kiện văn hóa giao lưu ... 

2.2.2.5. Dịch vụ đào tạo, tập huấn 

Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu là một trọng những đầu mối thể hiện rõ 

vai trò và tầm ảnh hưởng của thư viện trong môi trường học thuật bậc đại học. 

Dịch vụ trang bị cho người dùng thư viện các kỹ năng học tập và nghiên cứu 

cần thiết để sử dụng trong môi trường đại học. Các kỹ năng căn bản có thể kể đến như: 

kỹ năng học tập bậc đại học; định hướng nghề nghiệp; năng lực thông tin; tin học căn 

bản; cách làm nghiên cứu; …. 

Đào tạo là một trong những nhiệm vụ cơ bản của các thư viện và đây cũng được 

coi là một trong những dịch vụ trọng yếu tại các thư viện. Đây là dịch vụ cung cấp cho 

người dùng thái độ, kiến thức, và kỹ năng cần thiết để khai thác hiệu quả dịch vụ và tài 

nguyên tại các thư viện. Dịch vụ đào tạo tại các thư viện thường được chia thành hai 

nhóm: đào tạo kiến thức và kỹ năng nói chung và đào tạo các kiến thức và kỹ năng cụ 

thể. Dịch vụ đào tạo kiến thức và kỹ năng nói chung thường được tổ chức định kỳ có nội 

dung lặp đi lặp lại cho từng lượt bạn đọc thư viện. Có thể hiểu đơn giản, nếu như hoàn 

thành các yêu cầu đặt ra của khóa học mỗi bạn đọc chỉ cần tham gia khóa học một lần. 

Có thể kể đến các khóahọc cơ bản như: kiến thức thông tin; tìm kiếm thông tin, kỹ năng 

nghiên cứu, … Ví dụ: khóa học về kiến thức thông tin; khóa học về tìm kiếm thông tin.  

Dịch vụ đào tạo kiến thức và kỹ năng cụ thể thường hướng tới các nhóm người 

dùng cụ thể với nội dung cụ thể tương ứng. Các khóa đào tạo được xây dựng dựa trên 
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nhu cầu cụ thể của người dùng, sự phát triển của khoa học – công nghệ, hoạt động của 

thư viện, các dịch vụ và sản phẩm mới được phát triển của thư viện, … Chính vì thế, 

các khóa học rất đa dạng, phong phú và thường xuyên thay đổi, cập nhật nhằm trang bị 

kiến thức và kỹ năng cập nhật cho người dùng tin. Ví dụ: đối với thư viện các trường 

đại học sẽ có các khóa học: kiến thức thông tin trong nghiên cứu; kỹ năng khai thác 

các cơ sở dữ liệu học thuật; trích dẫn thông tin trong nghiên cứu. 

2.3. Quy trình tổ chức ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ 

thông tin thư viện đại học 

2.3.1. Xác định mục tiêu và mục đích sử dụng phần mềm xã hội 

Nghiên cứu quy trình triển khai ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các 

dịch thông tin thư viện của các trường đại học, 100% các thư viện được hỏi đều trả lời 

là bước đầu tiên họ đều có xác định mục tiêu và mục đích. 

Mục tiêu ứng dụng phần mềm xã hội hướng tới các sản phẩm/thành quả cụ thể 

cần đạt được theo thời gian và lộ trình tương ứng. Mục tiêu ứng dụng phần mềm của 

mỗi trường Đại học là khác nhau, nó phụ thuộc vào năng lực và quyết tâm của lãnh 

đạo các cơ sở giáo dục đại học. 

Mục đích sử dụng phần mềm xã hội của các thư viện rất đa dạng. Để nghiên 

cứu mức độ khác nhau về mục đích ứng dụng PMXH, tác giả đưa ra 5 nhóm mục đích 

ứng dụng để xem xét mức độ khác nhau giữa các thư viện. Năm nhóm mục đích đó là: 

Thông báo thông tin; quảng bá sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động; chia sẻ thông tin 

kết nối cộng đồng; mục đích để nắm nhu cầu phát triển tài nguyên trực tuyến; triển 

khai dự án.  

Kết quả khảo sát được thể hiện qua biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ 2: Mục đích sử dụng phần mềm xã hội 

Nhìn vào biểu đồ chúng ta thấy, mục đích của các thư viện xác định đầu tiên là 

thông báo thông tin. Chức năng này được 100% thư viện được khảo sát lựa chọn. Mục 

đích được các thư viện lựa chọn nhiều thứ hai khi ứng dụng PMXH vào tổ chức dịch 

vụ thông tin thư viện để “quảng bá sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động” với tỷ lệ ít 
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hơn 79%. Với mục đích “chia sẻ thông tin và kết nối cộng đồng” chỉ có 49% thư viện 

xác định khi ứng dụng phần mềm xã hội. Số thư viện xác định mục đích này không 

nhiều nhưng mục đích này cũng rất cần thiết để hỗ trợ cho mục đích “quảng bá sản 

phẩm, dịch vụ và các hoạt động” thực hiện thành công. Còn hai nhóm mục đích sau là 

“triển khai dự án” và “phát triển tài nguyên trực tuyến” rất ít được các thư viện xác 

định. Đáng chú ý, chỉ có khoảng 7% phản hồi cho biết phần mềm xã hội được sử dụng 

vào mục đích “phát triển tài nguyên trực tuyến” 3% và “triển khai dự án” 4%. Ngoài 

ra, không có lựa chọn nào lựa chọn sử dụng phần mềm xã hội vào mục đích khác. 

Từ tỷ lệ số liệu kết quả nghiên cứu cho thấy: 

- Đa số các thư viện đại học đều ứng dụng phần mềm xã hội vào mục đích 

thông báo thông tin và quản bá sản phẩm, dịch vụ, hoạt động xã hội. Từ thực tế này, có 

thể rút ra các nhận định sau:  

i) Mục đích ứng dụng PMXH của các thư viện được xác định đầu tiên là thông 

báo thông tin (100%) có thể thấy tốc độ thư viện được khảo sát lựa chọn cũng rất đúng 

đắn. Tuy nhiên, mục đích ứng dụng phần mềm xã hội mới ở mức cơ bản và đơn giản 

nhất. Song với lợi thế tốc độ và khả năng lan truyền thông tin lớn của mạng xã hội, 

hiệu quả của việc thông báo, quảng bá thông tin trên các phương tiện xã hội được tăng 

lên nhiều lần;  

ii) Mục đích ứng dụng PMXH để “quảng bá sản phẩm, dịch vụ và các hoạt 

động” là rất quan trọng cũng đã được các thư viện xác định khá lớn. Điều này cho thấy 

xu thế xác định mục đích ứng dụng PMXH là rất khách quan nên chắc chắn xu hướng 

này sẽ rất phát triển trong xã hội thông tin. Đây là biểu hiện đáng mừng khi mục đích 

sử dụng phần mềm xã hội vào công tác quảng bá sản phẩm và dịch vụ của thư viện. 

ii) Số lượng thư viện ứng dụng PMXH nói chung và người dùng tin của thư 

viện nói riêng rất lớn, mặt khác, đa số đều có thói quen tương tác và sử dụng các phần 

mềm xã hội mỗi khi kết nối trực tuyến. Chính vì thế các thông tin truyền thông trên 

môi trường này có khả năng lan tỏa nhanh chóng và dễ dàng tiếp cận người dùng; iii) 

các thư viện đại học đều nhận thấy hiệu quả trong việc thông tin, quảng bá nên tích 

cực trong việc ứng dụng và triển khai phần mềm xã hội phục vụ các mục đích này. 

- Đáng chú ý tính năng cơ bản của phần mềm xã hội là chia sẻ thông tin và kết 

nối cộng đồng có tỷ lệ các thư viện coi là mục đích ứng dụng khá vừa phải (49%).  

Đây là một trong những tính năng thể hiện bản chất cốt lõi của phần mềm xã hội và có 

thể ứng dụng hiệu quả trong việc xây dựng, phát triển cộng đồng và truyền bá thông 

tin trong môi trường đại học. 

- Mục đích phát triển tài nguyên trực tuyến và triển khai dự án hầu như chưa được 

các thư viện quan tâm và triển khai. Chỉ có tỷ lệ rất ít các thư viện đại học coi đây là mục 

tiêu cho việc ứng dụng và phát triển phần mềm xã hội vào công tác tổ chức dịch vụ thư 

viện của mình. Thực tế này cho thấy công tác phát triển tài nguyên xã hội chưa được đẩy 
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mạnh, cùng với đó, các tương tác xã hội trong việc phối hợp trực tuyến, đặc biệt là công 

tác triển khai dự án trên môi trường trực tuyến chưa được chú trọng triển khai. 

2.3.2. Xây dựng chính sách và lộ trình ứng dụng phần mềm xã hội tổ chức 

dịch vụ 

Bước thứ hai của hoạt động ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thư 

viện đại học là xây dựng chính sách và lộ trình ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức 

dịch vụ đã được các thư viện triển khai. Kết quả nghiên cứu cụ thể đã cho chúng ta 

thấy như biểu đồ sau: 

 
Biểu đồ 3: Chính sách và lộ trình ứng dụng PMXH tổ chức dịch vụ TTTV 

37% cán bộ thư viện cho biết cơ quan của họ có chính sách và lộ trình áp dụng 

phần mềm xã hội trong khoảng thời gian từ 1 năm đến 2 năm, trong khi 17% thì cho 

rằng cơ quan của họ có chính sách và lộ trình áp dụng từ 3 năm đến 5 năm.  

Không có lựa chọn nào cho thấy họ có chính sách và lộ trình áp dụng từ 5 năm 

đến 10 năm. Đáng chú ý, có 29% cán bộ cho biết thư viện của họ có chính sách và lộ 

trình áp dụng nhưng chính sách chung chung, không rõ ràng, cụ thể. Đặc biệt, có tới 

16% cho biết thư viện của họ không có chính sách và lộ trình áp dụng phần mềm thư 

viện vào hoạt động tổ chức dịch vụ thông tin thư viện. 

Từ tỷ lệ số liệu kết quả nghiên cứu cho thấy: 

- Một tỷ lệ đáng kể các thư viện đại học có chính sách và lộ trình áp dụng phần 

mềm xã hội vào hoạt động tổ chức dịch vụ thư viện, tuy nhiên các chính sách này 

thường là ngắn hạn trong khoảng thời gian từ 1 năm đến 2 năm. Đây là khoảng thời 

gian phù hợp để các đơn vị có thể rà soát, rút kinh nghiệm, điều chỉnh chính sách và lộ 

trình ứng dụng của mình cho khoảng thời gian kế tiếp. Ngoài ra cũng có tỷ lệ đáng kể 

các thư viện triển khai chính sách và lộ trình áp dụng với gian đoạn trung hạn từ 3 – 5 

năm. Đáng chú ý, không có thư viện nào có lộ trình áp dụng từ 5 năm đến 10 năm. Dữ 

liệu này cho thấy có những khả năng: chu kỳ công nghệ có thể phát triển và thay đổi 

nên không xây dựng lộ trình dài hạn; lộ trình ngắn hạn và trung hạn là phù hợp để có 

thể rà soát, rút kinh nghiệm cho các giai đoạn tiếp theo. 
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- Có tỷ lệ đáng kể các thư viện không có chính sách rõ ràng cho việc ứng dụng 

phần mềm xã hội (29%). Đây là tỷ lệ các thư viện có xây dựng chinh sách áp dụng 

phần mềm như không chi tiết, cụ thể và mang tính hình thức, phong trào. Có một tỷ lệ 

đáng kể thư viện (16%) không có chính sách cụ thể cho việc ứng dụng này. Việc ứng 

dụng của các đơn vị này mang tính tự phát cao, quá trình áp dụng manh mún, không 

có và thiếu kế hoạch. Cá biệt, việc ứng dụng tại một số trung tâm thư viện mới chỉ 

dừng lại ở sở thích của cá nhân các cán bộ mà không có chỉ đạo, định hướng, kế hoạch 

và đầu tư của lãnh đạo đơn vị. 

- Đáng chú ý có những thư viện đại học sử dụng thường xuyên các công cụ 

phần mềm xã hội dù không có chính sách và lộ trình áp dụng. Việc áp dụng xuất phát 

từ nhu cầu thực tiễn cùng với sự tự ý thức về vai trò của phần mềm xã hội và giá trị mà 

các ứng dụng cụ thể đem lại. Hiệu quả ứng dụng của những trường hợp này thường 

cao hơn nhiều so với mặt bằng ứng dụng chung. 

2.3.3. Xác định dịch vụ thông tin thư viện cụ thể tương thích với phần mềm 

xã hội 

Bước thứ ba trong quy trình là xác định các dịch vụ thông tin thư viện cụ thể để 

tương thích với các phần mềm xã hội cũng đã được các thư viện đại học triển khai.  

Về nhóm các phần mềm xã hội đã được các thư viện lựa chọn có sáu công cụ đó 

là: Mạng xã hội, Youtube, Flickr, Wikis, Instant Messages, Blogs  

 Về nhóm các dịch vụ thông tin thư viện đã được các thư viện lựa chọn có 5 

dịch vụ: dịch vụ mượn, trả và gia hạn tài liệu; Dịch vụ hỗ trợ học tập; Dịch vụ tra cứu 

và khai thác thông tin; Dịch vụ đào tạo và tập huấn; Dịch vụ cung cấp thông tin theo 

yêu cầu. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết các thư viện đại học đang ứng dụng phần 

mềm xã hội vào hoạt động tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện với nhiều mức độ lựa 

chọn cho sự tương thích với các dịch vụ tương đối khác nhau.  

Số liệu thống kê cho thấy, hầu hết các thư viện đại học đang ứng dụng phần 

mềm xã hội vào hoạt động tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện với nhiều mức độ và 

cách thức áp dụng khác nhau cho các nhóm dịch vụ. 

Tuy nhiên việc ứng dụng không đồng đều và thống nhất. Có thể thấy tỷ lệ các dịch 

vụ ứng dụng tập trung chủ yếu vào các công cụ phần mềm xã hội phổ biến, đang được đa 

số người dùng nói chung và người dùng tin thư viện nói riêng yêu thích sử dụng. 
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Biểu đồ 4: Sự tương thích giữa dịch vụ với việc ứng dụng PMXH khác nhau 

Youtube có tỷ lệ cao nhất là 76%, thư viện được hỏi đã lựa chọn sử dụng cho 

Dịch vụ đào tạo, tập huấn, Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu, Dịch vụ mượn, trả 

và gia hạn tài liệu,   

Instant message có tỷ lệ cao thứ hai là 52%, thư viện được hỏi đã lựa chọn sử 

dụng chủ yếu cho Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu; Dịch vụ tra cứu và khai thác 

thông tin điện tử.  

Mạng xã hội có tỷ lệ cao thứ ba là 43%, thư viện được hỏi đã lựa chọn sử dụng 

chủ yếu cho Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu, Dịch vụ tra cứu và khai thác thông 

tin điện tử. 

Blogs có tỷ lệ cao thứ tư là 18% thư viện được hỏi đã lựa chọn sử dụng cho 

Dịch vụ khai thác thông tin điện tử. 

Flickr và Wikis là những phần mềm xã hội đã được các thư viện lựa chọn 

nhưng chưa được đưa vào tổ chức cho một dịch vụ thông tin thư viện nào cả (0%).  

Kết quả nghiên cứu: 

- Việc lựa chọn cho sự tương thích PMXH với các loại dịch vụ không giống 

nhau. Có thể thấy tỷ lệ các dịch vụ ứng dụng tập trung chủ yếu vào các công cụ phần 

mềm xã hội phổ biến, đang được đa số người dùng nói chung và người dùng tin thư 

viện nói riêng yêu thích sử dụng 

Các thư viện đại học đều đã ý thức được sự phổ biến, thói quen sử dụng của 

người dùng và vai trò của phần mềm xã hội. Vì thế, đa số các thư viện đã triển khai 

ứng dụng phần mềm xã hội trong triển khai tổ chức các dịch vụ của mình. Tuy nhiên 

việc ứng dụng diễn ra với quy mô khác nhau theo xu hướng tập trung chủ yếu vào các 

ứng dụng đang được đa số người dùng yêu thích sử dụng. 
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- Những ứng dụng phần mềm xã hội phố biến đối với người dùng, đang thâm 

nhập vào rất nhiều ngành ngành nghề khác nhau, cũng đã chiếm một tỷ lệ đáng kể 

trong hoạt động dịch vụ thư viện đại học, đó là Youtube, Mạng xã hội, hay Instant 

Messages. Những ứng dụng có tỷ lệ thấp hơn như Blog và Wikis. 

- Còn có những phần mềm xã hội chưa được triển khai vào dịch vụ thư viện (tỷ 

lệ 0%) cho thấy các thư viện chưa thật sự quan tâm tới hiệu quả của việc ứng dụng các 

phần mềm xã hội cũng như chưa thật sự hòa nhịp vào tốc độ phát triển trong việc ứng 

dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin, thư viện. 

2.3.4. Triển khai dịch vụ thông tin thư viện 

Sau khi đã qua ba bước trên, việc triển khai dịch vụ thông tin thư viện đã được 

các thư viện chú trọng đến việc triển khai thử nghiệm rồi mới tiến hành triển khai 

chính thức. Để chuẩn bị chu đáo cho việc triển khai thử nghiệm và triển khai chính 

thức các thư viện đã chú trọng đến yếu tố con người, kỹ thuật và chính sách tương tác 

giữa NDT với các dịch vụ thông tin thư viện. 

2.3.4.1. Về con người 

Kết quả khảo sát cho thấy, khi triển khai dịch vụ người lãnh đạo quản lý của các 

thư viện đã chú trọng đến công tác tổ chức và các yếu tố liên quan. Tiến hành phân 

công, bố trí các nguồn lực đặc biệt là nhân lực thích hợp để việc triển khai sao cho có 

hiệu quả cao nhất. Nhân lực được bố trí triển khai đã được các thư viện lựa chọn 

những người không chỉ có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực thông tin thư viện, có 

kiến thức KH&CN sâu rộng, có khả năng xử lý và phân tích thông tin, mà đòi hỏi họ 

còn phải có năng lực tin học và ngoại ngữ.  

2.3.4.2. Về mô hình tổ chức dịch vụ:  

Các thư viện đã tiến hành tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện đại học theo  

các cách như sau: 

Phân tán từng dịch vụ riêng lẻ và giữa các dịch này không có mối liên hệ chặt 

chẽ với nhau. 

Phân tán từng dịch vụ riêng lẻ và giữa các dịch này có mối liên hệ chặt chẽ với 

nhau. 

Phân thành các nhóm dịch vụ và giữa các dịch vụ trong nhóm không có mối 

liên hệ chặt chẽ với nhau. 

Phân thành các nhóm dịch vụ và giữa các dịch vụ trong nhóm có mối liên hệ 

chặt chẽ với nhau. 

Tuy nhiên, các hình thức ứng dụng PMXH vào tổ chức các dịch vụ thông tin 

thư viện như trên ở các thư viện đại học cũng có tỷ lệ không giống nhau. Kết quả 

nghiên cứu trong biểu đồ cho thấy như sau: 
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Biểu đồ 5: Cách thức tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện 

Có 33% cán bộ thư viện tham gia trả lời khảo sát cho biết thư viện của họ tổ 

chức các dịch vụ thư viện một cách đơn lẻ và giữa các dịch vụ này không có mối quan 

hệ chặt chẽ với nhau. Trong khi đó 23% người trả lời khảo sát cho biết thư viện nơi họ 

công tác tổ chức hệ thống dịch vụ theo cách phân tán thành các dịch vụ đơn lẻ, tuy 

nhiên, giữa các dịch vụ này có sự liên thông chặt chẽ với nhau bằng quy định về cơ 

chế, chính sách vận hành của dịch vụ. 

Cùng có tỷ lệ 23% là cán bộ thư viện cho biết thư viện nơi họ công tác tổ có tổ 

chức các dịch vụ theo nhóm, nhưng các dịch vụ này hoạt động độc lập, không có tính 

liên thông hay quan hệ qua lại với nhau. Cuối cùng, với cách thức tổ chức dịch vụ chặt 

chẽ là các dịch vụ được tổ chức đơn lẻ và có mối quan hệ mật thiết với nhau và có 

20% cán bộ thư viện cho biết hệ thống dịch vụ tại thư viện của họ đang tổ chức theo 

dạng này. 

Từ tỷ lệ số liệu kết quả nghiên cứu cho thấy: 

- Cách thức tổ chức dịch vụ và mối quan hệ giữa các dịch vụ tại thư viện các 

trường đại học không thống nhất, thậm chí rất đa dạng và phong phú khi cả bốn sự 

lựa chọn đều có tỷ lệ lựa chọn đáng kể (Phân thành các nhóm dịch vụ và giữa các 

dịch vụ trong nhóm CÓ mối liên hệ chặt chẽ với nhau; Phân thành các nhóm dịch vụ 

và giữa các dịch vụ trong nhóm KHÔNG có có mối liên hệ chặt chẽ với nhau; Phân 

tán từng dịch vụ riêng lẻ và giữa các dịch vụ này CÓ mối liên hệ chặt chẽ với nhau; 

Phân tán từng dịch vụ riêng lẻ và giữa các dịch vụ này KHÔNG có mối liên hệ chặt 

chẽ với nhau).  

- Với thực trạng thư viện hiện nay, khoảng 1/3 các thư viện đang tổ chức thư 

viện theo mô hình lỏng lẻo với hệ thống dịch vụ phân tán mà giữa các dịch vụ này 

không được gắn kết với nhau bằng các quy định chặt chẽ về cơ chế, chính sách hay 

quy định nội tại của thư viện. Các loại hình dịch vụ này thường được xây dựng tập 

trung chủ yếu vào các mục tiêu đặc thù của dịch vụ được đặt ra từ khi dịch vụ được 
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thiết lập và không tính tới mục tiêu chung và sự liên thông của các dịch vụ khác của 

thư viện. 

- 23% là tỷ lệ phản hồi cho biết hệ thống dịch vụ thư viện đang tổ chức từng 

dịch vụ riêng lẻ nhưng giữa mỗi dịch vụ này có sự kết nối chặt chẽ với nhau thông qua 

cơ chế hoạt động của thư viện. Cùng với tỷ lệ này là các thư viện tổ chức dịch vụ của 

mình thành các nhóm dịch vụ có cùng đặc điểm tùy theo từng mục tiêu cụ thể (mục 

đích phục vụ, đối tượng phục vụ, cơ chế vận hành, môi trường phục vụ ...). Tuy nhiên 

giữa các nhóm dịch vụ này không có mối liên hệ với nhau. Với cách tổ chức này mục 

tiêu của nhóm dịch vụ được đặt lên hàng đầu, và ở một chừng mực, giữa các dịch vụ ở 

trong nhóm có mối liên hệ nhất định với nhau. 

- Loại hình tổ chức các dịch vụ thư viện theo nhóm và giữa các nhóm này có cơ 

chế phối hợp và tương tác theo quy định có tỷ lệ ít hơn (và ít nhất so với các nhóm). 

Tuy nhiên đây được xem là mô hình tổ chức nhóm dịch vụ lý tưởng khi không chỉ đảm 

bảo mục tiêu cụ thể của từng nhóm mà còn hướng tới mục tiêu hoạt động chung của 

thư viện (của trường đại học). Cơ chế hoạt động được quy định chặt chẽ không chỉ 

giữa các dịch vụ trong nhóm mà còn giữa các nhóm dịch vụ với nhau. 

2.3.4.3. Về cơ chế vận hành các dịch vụ 

Quy định tương tác giữa dịch vụ thông tin thư viện và người dùng tin, giữa  

người dùng tin với nhau, giữa người dùng và nguồn lực thông tin được hiểu là quy chế 

vận hành các dịch vụ thông tin thư viện. Để có thông tin về quy chế vận hành các dịch 

vụ thông tin thư viện, tác giả đã đưa ra bốn nội dung như sau: 

Cho phép người dùng tin chủ động tương tác 

Người dùng tin chỉ sử dụng những sản phẩm và dịch vụ thư viện cung cấp 

Có quy định nhưng không rõ 

Không có quy định. 

Kết quả khảo sát cho thấy, chính sách quy định sự tương tác giữa dịch vụ thông 

tin thư viện và người dùng tin được thể hiện qua biểu đồ sau đây: 
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Biểu đồ 6: Cơ chế tương tác giữa thư viện và người dùng tin 

83% cán bộ thông tin thư viện được hỏi cho thấy dịch vụ thông tin thư viện của 

thư viện họ đang vận hành theo cơ chế một chiều. Tức là người dùng tin chỉ được sử 

dụng các dịch vụ thông tin do cơ quan thư viện cung cấp. Trong khi đó 15% phản hồi 

cho thấy thư viện không có quy định rõ ràng về việc này mà hoạt động theo quy ước 

thư viện đã đặt ra trước đây (không văn bản hóa). Đáng chú ý, tỷ lệ người tham gia 

khảo sát trả lời dịch vụ thông tin thư viện không có quy định rõ ràng về cơ chế tương 

tác và cho phép người dùng tin chủ động tương tác trong quá trình khai thác dịch vụ 

thông tin thư viện chiếm tỷ lệ không đáng kể (2%). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Hầu hết các dịch vụ thư viện quy định cơ chế 

tương tác giữa dịch vụ thư viện, người dùng tin, thông tin rõ ràng, tuy nhiên, điều đáng 

chú ý là các cơ chế này đang quy định tương tác một chiều đối với người dùng tin 

trong việc tương tác với thông tin, tương tác với dịch vụ thư viện khi khai thác thông 

tin và tương tác với cộng đồng những người dùng tin. 

2.3.5. Đánh giá kết quả hoạt động của các dịch vụ đã được ứng dụng  

Qua nghiên cứu cho thấy, sau khi triển khai, hầu hết các thư viện đã tiến hành 

khảo sát hiệu quả ứng dụng PMXH vào tổ chức các dịch vụ thông qua hai nội dung 

quan trọng sau: 

- Một là các thư viện đã chú trọng đến bộ công cụ để đánh giá về chất lượng các 

dịch vụ mà trước hết thông qua các tiêu chí về tính kịp thời, tính thuận tiện thân thiện, 

chi phí của các dịch vụ; thống kê các số liệu cụ thể về số lượng người dùng tin sử dụng 

dịch vụ, cũng như số lượt truy cập của người dùng tin đến sử dụng các dịch vụ khác 

nhau của thư viện. 

- Thứ hai là, thư viện đã tiến hành khảo sát mức độ đáp ứng yêu nhu cầu thông 

tin của người dùng tin sau khi được sử dụng các dịch vụ thông tin thư viện đã được 
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ứng dụng phần mềm xã hội bằng việc lấy ý kiến của người dùng tin tại thư viện các 

trường đại học.  

2.3.6. Điều chỉnh sau đánh giá 

Điều chỉnh sau đánh giá đã được các thư viện coi là công đoạn sau cùng của 

chu trình tổ chức dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học. 

Trên cơ sở kết quả thu được sau khi đánh giá của người dùng tin bằng các 

phương pháp khác nhau, cũng như thống kê các số liệu liên quan như đã phân tích ở 

trên và so sánh với hiệu quả trước khi ứng dụng PMXH vào tổ chức các dịch vụ thông 

tin thì hầu hết các thư viện đại học đã tiến hành họp và điều chỉnh sau đánh giá. Đồng 

thời lãnh đạo và cán bộ, chuyên gia thông tin thư viện và chuyên gia tư vấn đã có đánh 

giả, xem xét lại chi phí và các công tác khác liên quan để rút kinh nghiệm những hạn 

chế và phát huy tính ưu việt của các ứng dụng này. Trên cơ sở kết quả đánh giá các 

giai đoạn triển khai với những kết luận với những ưu điểm, nhược điểm, và giải pháp 

phát triển, thư viện sẽ đưa ra các điều chỉnh phục vụ cho quá trình phát triển ổn định, 

lâu dài và bền vững. 

2.4. Thực trạng các yếu tố tác động đến ứng dụng phần mềm xã hội để tổ 

chức dịch vụ thông tin thư viện đại học 

Trên cơ sở điều tra khảo sát sơ bộ, đề tài đã xác định các yếu tố cơ bản cần thực 

hiện khảo sát chuyên sâu trong việc ứng dụng PMXH vào công tác tổ chức dịch vụ thư 

viện đại học: Nhận thức của lãnh đạo các cấp; Năng lực cán bộ và chuyên gia; Tài 

chính đầu tư và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; Tài nguyên thông tin số và dịch vụ 

thông tin thư viện hiện đại; Cơ chế vận hành; Năng lực thông tin của người sử dụng; 

Chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện đại. 

2.4.1. Nhận thức của các bên liên quan 

Quá trình triển khai ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông tin 

thư viện tại các trường đại học có sự tham gia của nhiều bên liên quan, tuy nhiên, có 

thể nhóm thành các bên liên quan chính: Lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo 

các trường đại học, lãnh đạo các thư viện, cán bộ thư viện, chuyên gia tư vấn và người 

dùng tin (nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên). 

Với sự phát triển nhanh chóng và phổ biến rộng rãi của các công cụ PMXH ở 

Việt Nam như ngày nay, các bên liên quan đều có những hiểu biết và đánh giá nhất 

định về các công cụ phần mềm xã hội dựa trên hiểu biết, kinh nghiệm, và môi trường 

sống và làm việc của họ. Đánh giá chung của các nhóm đối tượng này đều rất tích cực 

về hiệu quả ứng dụng phần mềm xã hội. Tuy nhiên, xuất phát từ quan điểm riêng của 

từng nhóm, có thể rút ra nhận thức phổ biến của các nhóm đối tượng này như sau: 
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Đối với nhóm quản lý cấp nhà nước 100% đều cho rằng việc ứng dụng PMXH 

vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện là cần thiết. Họ đều đánh giá cao tính ưu 

việt của PMXH đối với hoạt động thông tin thư viện nói chung và ứng dụng vào tổ 

chức dịch vụ thông tin thư viện nói riêng.  

Đối với nhóm lãnh đạo các nhà trường 94% đã có nhận thức tốt về ưu việt của 

PMXH đối với hoạt động thông tin thư viện nói chung và ứng dụng vào tổ chức dịch 

vụ thông tin thư viện nói riêng. Tuy nhiên còn 6% còn e ngại về khả năng ứng dụng 

chưa hiệu quả. 

Đối với nhóm lãnh đạo, quản lý các thư viện trên 80 % các nhà lãnh đạo cho 

thấy phần mềm xã hội khá phổ biến và cần thiết, tuy nhiên, để triển khai cần có lộ 

trình lâu dài, trong khi kinh phí được cấp hàng năm cho đơn vị còn hạn chế nên chưa 

cho phép thư viện có kế hoạch phát triển lâu dài trong ứng dụng phần mềm xã hội vào 

tổ chức các dịch vụ thư viện. Chỉ có thể có những kế hoạch phát triển thử nghiệm, 

ngắn hạn trong thời gian ngắn và mức độ đầu tư còn hạn chế. 

Đối với nhóm cán bộ thư viện ủng hộ vai trò và mức độ phổ biến của phần mềm 

xã hội, Việc ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thư viện là cần thiến và 

cần triển khai thực hiện. Cần có đầu tư tương xứng về nguồn lực tài chính và nguồn 

nhân lực phù hợp để đạt được hiệu quả như mong muốn. 

Đối với nhóm người dùng tin, trên 90% ủng hộ việc sử dụng các phần mềm xã 

hội để khai thác dịch vụ thư viện. Điều này không chỉ tích hợp nhu cầu tìm kiếm, 

khai thác thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu của họ thông qua sở thích sử dụng 

các công cụ mạng xã hội hàng ngày mà còn giúp họ dễ dàng mở rộng quan hệ trong 

cộng đồng những người cùng sở thích, chủ động trong quá trình tự học bậc đại học 

và tự học suốt đời. 

2.4.2. Chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên gia thông tin thư viện  

Trình độ học vấn của nguồn nhân lực khá cao: 100% số người được hỏi có trình 

độ từ trung cấp trở lên. Trong số đó, những người có trình độ đại học chiếm tỷ lệ cao 

nhất trên 2/3 tổng số nhân lực (74.6%); tiếp đến là những người có trình độ thạc sĩ 

(15.3%); người có trình độ trung cấp (6.0%); người có trình độ cao đẳng (2.5%) và 

những người có trình độ tiến sĩ chiếm tỷ lệ thấp nhất (1.6%). Hầu hết số người đang 

làm việc trong các cơ quan TTTV đại học tốt nghiệp đúng ngành TTTV (71,8%), số  

còn lại (28,2%) được tốt nghiệp từ các ngành khác như Lịch sử, Văn học, Ngôn ngữ, 

Công nghệ thông tin, Luật học, Lưu trữ học & Quản trị văn phòng, Toán học, Sinh 

học... Mặc dù có 28,2% số người tốt nghiệp từ ngành khác, tuy nhiên, đối với ngành 

TTTV không ảnh hưởng nhiều, bởi ngành TTTV là khoa học liên ngành.  
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Về trình độ tin học và khả năng sử dụng các phần mềm ứng dụng của nguồn 

nhân lực có khả năng sử dụng máy tính/tin học cơ sở ở mức thành thạo còn khá khiêm 

tốn, mức cao nhất chí có 71%; mức bình thường chiếm tỷ lệ còn khá lớn 22%. Còn 

chủ yếu là biết sử dụng phần mềm tin học văn phòng. 

Về trình độ ngoại ngữ của nguồn nhân lực thì tiếng Anh là ngôn ngữ được sử 

dụng nhiều nhất (84.7 %), tiếp đến là tiếng Nga (5,3%); tiếng Trung Quốc (2,4%); 

tiếng Pháp (2,2%) và tiếng có ít người sử dụng nhất là tiếng Nhật (0,2%). 

Số liệu điều tra cho thấy, số cán bộ biết tiếng Anh nhiều nhất là rất tốt vì hầu 

như vốn tài liệu tiếng nước ngoài trong các thư viện đại học và các nguồn tin trực 

tuyến hiện nay chủ yếu là tiếng Anh. 

Cơ cấu độ tuổi của nguồn nhân lực như sau: số người có độ tuổi từ 18 đến 30 

chiếm tỷ lệ cao nhất 44%. Tiếp đến là những người ở độ tuổi từ 31 đến 45 tuổi chiếm 

33,2%; Số người có độ tuổi trên 45 chiếm tỷ lệ thấp nhất chỉ có 23,1%. Đây là một 

thuận lợi lớn cho hệ thống các cơ quan TTTV đại học trong việc nhanh chóng tiếp cận 

với công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu của ngành đang đổi thay mạnh mẽ dưới tác 

động không ngừng của sự phát triển công nghệ thông tin.  

2.4.3. Tài chính và hạ tầng công nghệ thông tin 

Tài chính đóng vai trò quan trọng trong bất cứ một hoạt động nào, đặc biệt là 

đối với hoạt động TTTV nói chung và hệ thống thư viện đại học nói riêng. Vấn đề tài 

chính đầu tư cho hoạt động thông tin thư viện đại học trong những năm gần đây đều 

được Bộ giáo dục và Đào tạo cũng như lãnh đạo các trường đại học quan tâm. Nguồn 

kinh phí để đảm bảo cho mọi công tác tổ chức, hoạt động của thư viện trường đại học 

hầu hết được phân bổ hàng năm từ ngân sách nhà nước. Kinh phí ấy được dùng để bổ 

sung tài liệu, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, trả lương cho cán bộ. Kinh 

phí hàng năm cấp cho mỗi cơ quan thông tin thư viện đại học phụ thuộc vào kinh phí 

chung của mỗi trường đại học. Tuy nhiên nguồn kinh phí cấp cho hoạt động thư viện 

tại các trường đại học vẫn hạn chế. Nguồn thu cho kinh phí hoạt động của thư viện chủ 

yếu là từ Trường cấp hoặc do chính thư viện tự thu chi. Tuy nhiên, cũng có một số thư 

viện trường đại học có nguồn đầu tư từ các tổ chức phi chính phủ hoặc các tập đoàn 

doanh nghiệp tài trợ. Để có thể ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông 

tin thư viện rất cần có nguồn tài chính ổn định và đáp ứng việc duy tri sự tồn tại ổn 

định và phát triển thư viện theo hướng thư viện hiện đại/thư viện số.  

Đối với các thư viện đại học công, nguồn ngân sách hoạt động hàng năm của họ 

là ngân sách nhà nước, được phân bổ từ trường chủ quản mà họ trực thuộc. Bên cạnh 

nguồn ngân sách này, thư viện có thể có thêm các nguồn thu khác từ các dự án, 

chương trình phối hợp tác, ... Tuy nhiên, ngân sách hoạt động hạn hẹp so với chức 
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năng và nhiệm vụ được quy định là tình trạng chung của các thư viện. Trong điều kiện 

kinh phí khó khăn, việc quyết định mức độ đầu tư kinh phí cao hay thấp có ý nghĩa đặt 

biệt quan trọng cho việc ứng dụng thành công PMXH vào công tác tổ chức các dịch vụ 

thông tin – thư viện. 

Đối với các thư viện đại học tư, nguồn ngân sách hoạt động khá chủ động và 

linh hoạt. Tuy nhiên, tuỳ vào định hướng và chiến lược phát triển của từng trường mà 

mức độ đầu tư được quyết định. Xét trên tổng thể chung, kinh phí hoạt động của các 

thư viện đại học tư nhiều hơn thư viện đại học công. Tuy nhiên, so với tính chất yêu 

cầu nhiệm vụ phải thực hiện và xu hướng phát triển của công nghệ, kinh phí hoạt động 

của các thư viện vẫn thấp và hạn chế. Đầu tư của cơ quan chủ quản không chỉ dừng lại 

ở kinh phí (dù đây là yếu tố chính) mà còn là chính sách, thời gian, sự quyết tâm và 

các hành động cụ thể. Các yếu tố này cần được thể hiện rõ trong chiến lược phát triển 

và các chính sách cụ thể. 

Vì vậy, 100% các thư viện đại học đều đã được tin học hoá với hệ thống máy 

móc được trang bị khá đồng bộ và kết nối internet. Hệ thống phòng ốc và CSVC phục 

vụ cho các dịch vụ thông tin thư viện cũng đã được ưu tiên đầu tư, tuy nhiên tuỳ thuộc 

chủ yếu vào sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên cùng với nguồn tài chính được cấp 

hàng năm và các đầu tư của tổ chức bên ngoài mà chất lượng hạ tầng CNTT và CSVC 

của mỗi cơ quan thư viện khác nhau. 

Phần mềm quản trị hoạt động thư viện và hoạt động của khối dịch vụ thư viện 

đại học cũng được quan tâm đầu tư phát triển. Song, với việc chưa có chuẩn nghiệp vụ 

thư viện chung cho thư viện các trường đại học, cũng chưa có chuẩn phần mềm nghiệp 

vụ nên việc áp dụng phần mềm của các thư viện không đồng bộ, lệ thộc nhiều vào điều 

kiện lịch sử phát triển của thư viện và nhà trường. Có thể thấy thực trạng áp dụng các 

phần mềm thư viện tại các thư viện đại học như sau: 

 

Biểu đồ 7: Loại phần mềm thư viện được áp dụng tại các trường đại học 

100% các thư viện tham gia khả sát cho biết đã và đang ứng dụng phần mềm hệ 

quản trị thư viện tích hợp (iLib, Libol, VTLS). Hầu hết các thư viện đại học đang lựa 
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chọn ứng dụng hệ quản trị thư viện thích hợp - mô hình ứng dụng phù hợp đối với các 

thư viện triển khai song song các dịch vụ tài nguyên điện tử và tài nguyên số. Trên 

80% các thu viện đang sử dụng Phần mềm quản lý tài nguyên số (không phải Phần 

mềm thư viện số) để tập trung quản trị và khai thác nguồn tài nguyên số của mình. 

Con số trên cho thấy, một tỷ lệ lớn các thư viện đang sử dụng song song ít nhất 2 phần 

mềm: hệ quản trị thư viện tích hợp và quản trị tài nguyên số. 

Gần 40% thư viện cho biết họ đang sử dụng phần mềm Hệ quản trị thư viện tích 

hợp nguồn mở. Dù ra đời sau và được ứng dụng muộn hơn so với các phần mềm hệ 

quản trị tích hợp đóng gói, tuy nhiên các phần mềm hệ quản trị thư viện tích hợp 

nguồn mở đang thể hiện sự tiện dụng và hiệu quả khi ngày càng được nhiều thư viện 

lựa chọn sử dụng. Trong khi đó, gần 20% thư viện cho biết họ đang sử dụng các phần 

mềm thư viện khác. Các phần mềm này có thể là các phần mềm không phổ biến hoặc 

có thể được viết bởi chính các thư viện hoặc các đơn vị trong hệ thống trường đại học 

mà thư viện trực thuộc. 

Một điều rõ nét rằng, công nghệ thông tin đã tác động đến hầu hết các lĩnh vực 

của đời sống, và hoạt động TTTV không nằm ngoài quy luật đó. Đứng trước xu thế 

chung, nhiều cơ quan TTTV nói chung, thư viện trường đại học nói riêng phải “chuyển 

mình”. Những năm trở lại đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin của các thư viện 

trường đại học diễn ra sôi nổi, rõ nét, hình ảnh về một thư viện đại học hiện đại ngày 

càng phát triển mạnh mẽ. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng 

công nghệ thông tin tại các thư viện trường đại học luôn được đầu tư, nâng cấp và sửa 

chữa. Nhìn chung, các thư viện trường đại học đều được trang bị tương đối hiện đại, 

đảm bảo quá trình xây dựng và chuyển giao từ thư viện truyền thống sang loại hình 

thư viện điện tử, thư viện số. Cùng với sự phát triển và hoàn thiện của hệ thống mạng 

Intranet, hệ thống mạng LAN và wifi, mạng Internet và phần mềm quản lý thư viện 

cũng được tăng cường đầu tư, xây dựng. Hệ thống máy chủ, máy trạm thường xuyên 

được nâng cấp, đảm bảo hoạt động, có thể cập nhật, sao lưu an toàn dữ liệu. Hầu hết 

các thư viện đại học đã trở thành đơn vị độc lập có các toà nhà với tổng diện tích rộng 

lớn đầy đủ hệ thống phòng đọc mở, phòng mượn, phòng tự học, phòng học nhóm, 

phòng đa phương tiện với nhiều máy tính được kết nối Internet và đầy đủ các máy chủ 

phần mềm, máy trạm, máy tính tra cứu thư viện… Ngoài ra thư viện đại học còn được 

trang bị máy in, máy photocopy, máy scanner, máy khử từ và nạp từ, đầu đọc mã vạch 

và hệ thống bàn ghế phục vụ người dùng tin sử dụng thư viện. Các thư viện cũng đã 

được trang bị hệ thống cổng từ, camera giám sát tòa nhà và những trang thiết bị khác 

như máy điều hòa, máy hút ẩm, máy hút bụi, quạt thông gió, hệ thống bàn, ghế, 

tủ/phích mục lục đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng của thư viện hiện đại. Với hệ thống 
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cơ sở vật chất kỹ thuật như vậy góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiện đại hóa 

và ứng dụng phần mềm xã hội trong tổ chức dịch vụ TTTV.  

87% đã ứng dụng các chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện đại cũng đã được các thư 

viện ứng dụng. Dù hệ thống thư viện Việt Nam nói chung, hệ thống thư viện đại học ở 

Việt Nam nói riêng chưa xác định được các chuẩn chung trong quá trình hoạt động 

(nghiệp vụ, phần mềm, công cụ, …), song mỗi thư viện đại học đều lựa chọn các 

chuẩn riêng phù hợp với thực tiễn hoạt động và sự phổ biến trong cộng đồng thư viện 

đại học. Bên cạnh việc theo đúng chuẩn mô tả các tài liệu truyền thống như ISBD, 

AACR2, các cơ quan thư viện đã áp dụng hoặc đang hướng đến áp dụng các chuẩn 

phổ biến cho thư viện số như: chuẩn mô tả tài nguyên số Dublin Core, khổ mẫu biên 

mục đọc máy MARC (Machine Readable Cataloguing), tiêu chuẩn mã hoá và truyền 

siêu dữ liệu METS (Metadata Encoding and Transmission Standard), Tiêu chuẩn mô 

tả đối tượng siêu dữ liệu MODS (Metadata Object Description Schema), hoặc bộ quy 

tắc biên mục RDA (Resource Description and Access). 

2.4.4. Nguồn lực thông tin điện tử và bản quyền 

Theo xu hướng tập trung số hoá tài liệu, lượng tài nguyên số tại các cơ quan thư 

viện không ngừng tăng cao và đang chiếm ưu thế tại các cơ quan thư viện nói chung 

và thư viện đại học nói riêng. Bên cạnh việc số hoá các tài liệu in đang có, thư viện 

tích cực xây dựng và phát triển hệ thống tài nguyên số. 100% các phản hồi từ thư viện 

cho biết họ có tài liệu dưới cả dạng số (hoặc số hoá tài liệu) và dạng in đối với lại Giáo 

trình, bài giảng, 93% đối với các Công trình nghiên cứu khoa học và 95% đối với các 

luận án, luận văn, khoá luận. Nguồn lực thông tin của các thư viện được gộp thành các 

nhóm cơ bản: Sách tham khảo, sách tra cứu, giáo trình, bài giảng, công trình nghiên 

cứu, luận án, luận văn, khoá luận, tạp chí chuyên ngành đào tạo của nhà trường, các 

loại báo khác nhau, các loại sáng chế, tiêu chuẩn... dưới dạng bản gốc hoặc sao chụp. 

Nguồn lực thông tin nói chung tại các thư viện đại học rất đa dạng và phong phú cả 

dưới dạng tài liệu in và tài liệu điện tử/ số.  

Thực trạng tài nguyên thông tin của các thư viện đại học được thể hiện qua biểu 

đồ dưới đây: 



97 

 

 

Biểu đồ 8: Tài nguyên thông tin của các thư viện đại học 

Tài liệu dưới dạng in phổ biến và chiếm tỷ lệ lớn đối với tạp chí – báo (chiếm 

88%) và sách (chiếm 55%). 

Đáng chú ý hầu hết các thư viện đều đã có dịch vụ khai thác các CSDL trực 

tuyến, đặc biệt là các CSDL học thuật uy tín quốc tế, tuy nhiên việc khai thác các 

CSDL này không ổn định, lâu dài và phát huy tốt hiệu quả. Giá thành khai thai các 

CSDL học thuật quốc tế có uy tín là khá cao so với nguồn tài chính có thể chi trả của 

thư viện, cùng với những điều kiện chặt chẽ trong khai thác khiến việc thuê/mua các 

CSDL này của các thư viện rất hạn chế. Mặt khác, tài chính cũng là rào cản khiến cho 

việc đăng kí mua các CSDL học thuật quốc tế của các thư viện bị hạn chế về số lượng 

và chất lượng truy cập khai thác. Điều nay khiến cho các CSDL tại các thư viện 

chưa/không đáp ứng được nhu cầu của người dùng tin, đặc biệt là nhu cầu thông tin 

học thuật cao, thường xuyên của người dùng tin.  

Nguồn lực thông tin và đặc biệt là thông tin điện tử phản ánh tiềm lực của mỗi 

cơ quan thông tin- thư viện trong quá trình xây dựng và phát triển khi ứng dụng CNTT 

và truyền thông. Nhìn chung, nguồn lực thông tin các thư viện đại học Việt Nam có 

vốn tài liệu đa dạng, phong phú tùy vào đặc thù đào tạo của từng trường. Nhưng vốn 

tài liệu chiếm số lượng nhiều nhất chủ yếu là các loại hình tài liệu sách tham khảo, 

sách giáo trình, báo, tạp chí, tài liệu nội sinh (tập bài giảng, luận án, luận văn, báo cáo 

khoa học, các kỷ yếu hội thảo, các chuyên đề)… 

Trong những năm qua, nguồn lực thông tin tại thư viện các trường đại học ở 

Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Các trường đều quan tâm chú trọng phát 

triển vốn tài liệu đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập. Với những thành 

quả mà CNTT đem lại, bên cạnh việc phát triển nguồn tin truyền thống, các thư viện 

đại học còn tập trung đầu tư phát triển nguồn tin hiện đại đặc biệt là tài liệu nội sinh 

được chú trọng thu nhận: các tài liệu luận án, luận văn, tài liệu nghiên cứu khoa học, 

các chương trình đào tạo, tập bài giảng. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu được chú 
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trọng đặc biệt nhất là việc xây dựng cơ sở dữ liệu toàn văn (số hóa). Rất nhiều tài liệu 

chuyên ngành đã được số hóa, thuận lợi cho việc truy cập. Vốn tài liệu phong phú 

chính là cơ sở để tạo ra sự đa dạng trong SP&DV của cơ quan TTTV mỗi trường.  

Dưới đây là một số trường tiêu biểu trong công tác tạo dựng vốn tài liệu mà tác 

giả đã thu thập được tại Trung tâm TTTV Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo thống kê số 

lượng vốn tài liệu tại các cơ sở trực thuộc Trung tâm thì nguồn thông tin lớn hàng đầu 

trong số các trường đại học ở Việt Nam (số liệu này biến động hàng ngày):  

 Về Nguồn thông tin dưới dạng in ấn: Sách có khoảng 67.137 tên, 196.406 bản; 

Giáo trình: 3.458 tên, 224.266 bản; Tài liệu tra cứu: 8.674 tên, 13.869 bản; Luận án, 

luận văn: 11.916 tên, 11.931 bản; Ấn phẩm định kỳ: 362 tên, 852 bản/năm; Đề tài: 

1.134 tên, 1.136 bản. Đặc biệt là cơ sở dữ liệu điện tử mà Trung tâm đã mua và tạo 

dựng: CSDL mua có: Radcliffe & JCT: là công cụ tìm kiếm các lĩnh vực y học, các 

báo cáo, bài viết cề giải phẫu, y học liệu từ hơn 23.000 tên tạp chí hàng đầu thế giới; 

Taylor & Francis; Encyclopedia Britannica; Tạp chí Advances in Natural Sciences 

…Về nguồn thông tin điện tử do Trung tâm xây dựng: Cơ sở dữ liệu thư mục: 122.778 

biểu ghi , tương đương với 449.879 bản tài liệu; Cơ sở dữ liệu toàn văn: bao gồm các 

bộ sưu tập số do Trung tâm xây dựng: Gần 4.000 giáo trình và sách tham khảo của 

Nhà xuất bản ĐHQGHN; Gần 12.000 luận án, luận văn; Gần 2.000 đề tài cấp nhà 

nước và cấp ĐHQGHN; Hơn 500.000 trang thư tịch cổ Hán Nôm; Tài liệu chuyên sâu 

về Việt Nam học; 7 Chuyên san của Tạp chí ĐHQGHN.... 

Hoặc như nguồn tài liệu điện tử củả Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội: CSDL thư mục do TV TQB xây dựng gần 60.000 biểu ghi; CSDL 

toàn văn do TV TQB xây dựng gần 600 biểu ghi; CSDL đặt mua: CSDL 

ScienceDirect (Computer Science Collection) Bao gồm 118 đầu tạp chí về khoa học 

máy tính gồm trên 17.000 tạp chí toàn văn trong 10 CSDL về khoa học, công nghệ, Xã 

hội nhân văn, Giáo dục, Kinh tế.... CSDL EbscoHost; CSDL Proquest gồm 4300 tạp 

chí Khoa học và công nghệ toàn văn, 18.000 luận án, luận văn về các ngành khoa học. 

Ngoài ra có khoảng gần 7.000 đĩa mềm và đĩa CD là sách điện tử ; tạp chí điện tử ; 

luận văn; luận án. Gần 200 băng casette về khoa học và học ngoại ngữ… 

So với loại hình tài liệu truyền thống, tài liệu điện tử của thư viện Tạ Quang 

Bửu mới chỉ bắt đầu được quan tâm đầu tư từ năm 2009 đến nay. Do vậy, số lượng 

còn rất hạn chế. 

Về bản quyền tài nguyên số 

Bản quyền tài nguyên thông tin số đang là vấn đề lớn đặt ra đối với các thư viện 

đại học. Việc đảm bảo bản quyền tài nguyên số tại các cơ quan thư viện thường hướng 

đến hai mục tiêu: đảm bảo quyền lợi về bản quyền cùng các giá trị đạo đức cần thực 

hiện của các bên liên quan khi tiến hành khai thác tài nguyên số; phòng chống đạo văn, 
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góp phần tạo ra môi trường học thuật đại học trong sạch và vận hành theo đúng thông 

lệ của các đại học tiên tiến trên thế giới. 

Ngoài việc đảm bảo bản quyền tài nguyên số theo đúng quy định của Pháp luật, 

Nhà nước và quy định của tổ chức mà cơ quan thư viện trực thuộc, bản quyền tài 

nguyên số cần hướng tới việc tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền hạn tài nguyên số trên 

môi trường trực tuyến. 

2.4.5. Cơ chế, chính sách vận hành dịch vụ thông tin thư viện 

Các thư viện đều có chính sách vận hành riêng phù hợp với đặc thù đào tạo và 

nghiên cứu của trường đại học. Là một đơn vị trực thuộc trường đại học, chính sách 

phát triển và vận hành của thư viện luôn lấy tầm nhìn và chiến lược phát triển của 

nhà trường làm phương châm và kim chỉ nam cho việc xây dựng tầm nhìn và chiến 

lược phát triển. 100% các thư viện đều lấy đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển 

giao tri thức và phát triển các dịch vụ làm các nội dung căn bản làm mục tiêu cho sự 

phát triển. 

Cơ chế vận  hành của thư viện đại học là nội dung rộng dựa trên nguyên tắc 

tương tác giữa thư viện với các tổ chức bên trong và bên ngoài thư viện. Trong phạm 

vi nghiên cứu của đề tài, cơ chế tương tác được đề cập là cơ chế tương tác giữa thư 

viện với người dùng tin; tương tác của mỗi dịch vụ và giữa các dịch vụ với nhau. 

Điểm đáng chú ý về mối tương tác giữa dịch vụ thông tin – thư viện với người 

dùng tin là 95% các thư viện đại học có cơ chế tương tác một chiều. Cụ thể, trên cơ sở 

tham khảo ý kiến của các bên liên quan, thư viện chủ động xây dựng nội dung thông 

tin và cung cấp cho người dùng tin. Người dùng tin chỉ có thể tiếp nhận và khai thác 

thông tin, đồng thời đưa ra các phản hồi về chất lượng dịch vụ. Người dùng tin không 

được tham gia vào quá trình xây dựng hoặc điều chỉnh thông tin, và không thường 

xuyên tương tác với thư viện trong việc cải thiện nội dung và chất lượng thông tin.   

2.4.6. Đặc điểm người dùng tin của thư viện đại học 

2.4.6.1. Các nhóm người dùng tin của thư viện đại học 

Người dùng tin là thuật ngữ dùng phổ biến thay cho bạn đọc hay người sử dụng 

thư viện, đối tượng phục vụ của thư viện. Người dùng tin là cá nhân, nhóm cá nhân, 

tập thể, cơ quan, tổ chức sử dụng tài liệu và các dịch vụ của thư viện nhằm đáp ứng 

nhu cầu tin phục vụ các yêu cầu cụ thể trong công việc và cuộc sống. Người dùng tin 

là người có nhu cầu tin và là chủ thể của nhu cầu tin. Người dùng tin là một trong 

những yếu tố cơ bản của mọi hệ thống thông tin. Đó là đối tượng phục vụ của công tác 

thông tin tư liệu thư viện. Người dùng tin vừa là khách hàng của các dịch vụ thông tin, 

đồng thời họ cũng là người sản sinh ra thông tin mới.
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Đặc điểm các nhóm người dùng tin quyết định đến nhu cầu tin của họ nhu cầu 

tin và người dùng tin trong môi trường đại học quyết định đến nội dung phát triển 

nguồn lực thông tin trong các cơ quan thông tin thư viện đó. Hiện nay người dùng tin 

trong các trường đại học phát triển rất đa dạng, phong phú. Tính đa dạng của đội ngũ 

người dùng tin được thể hiện trong sự khác biệt về nhu cầu thông tin và trình độ hiểu 

biết của họ. Người dùng tin của thư viện các trường đại học đa số có trình độ cao 

không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn sâu mà còn có tri thức sâu rộng về các lĩnh vực 

chính trị, văn hóa, xã hội... Đặc điểm nhu cầu tin của họ khá cao so với những đối 

tượng người dùng tin khác.  

Nếu xét theo trình độ người dùng tin thì hầu hết là những người có trình độ từ 

tốt nghiệp từ phổ thông trung học đến cử nhân, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học. Nhiều người 

trong số đó có học hàm phó giáo sư, giáo sư. 

Nếu xét theo chức trách, nhiệm vụ thì người dùng tin của các trung tâm thông 

tin, thư viện trong các trường đại học gồm các nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu khoa 

học và giảng dạy, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên, học sinh phổ thông 

chuyên với các loại hình đào tạo, hệ đào tạo khác nhau. Như vậy, người dùng tin của 

các thư viện đại học rất đa dạng, phong phú. Trong đó, có thể kết đến các đối tượng 

người dùng tin chính như: học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. 

Bên cạnh đó, trong môi trường đại học, người dùng tin tại các thư viện chính là đội 

ngũ cán bộ giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học, các cán bộ quản lý, chuyên viên, 

người phục vụ, cán bộ nghiên cứu và lực lượng người học. 

Với mỗi đối tượng người dùng tin khác nhau sẽ có những nhu cầu tin khác 

nhau. Nhu cầu tin là một dạng của nhu cầu tinh thần, nhu cầu bậc cao của con người. 

Nhu cầu tin nảy sinh trong quá trình thực hiện các loại hoạt động khác nhau của con 

người. Thông tin về đối tượng hoạt động, về môi trường và phương tiện hoạt động là 

yếu tố quan trọng tạo nên hiệu quả hoạt động của con người. Bất cứ hoạt động nào 

muốn có kết quả tốt đẹp cũng cần phải có thông tin đầy đủ. Hoạt động càng phức tạp 

bao nhiêu thì nhu cầu được cung cấp thông tin càng cao bấy nhiêu. Trong cơ quan 

TTTV trường đại học, nhu cầu tin của người dùng tin rất đa dạng và phong phú, bao 

quát trên khắp các lĩnh vực. Mỗi nhóm đối tượng người dùng tin của thư viện các 

trường đại học đều có đặc điểm riêng nên mang tính đặc thù về nhu cầu, nội dung và 

thói quen sử dụng thông tin. Nội dung nhu cầu tin của người dùng tin các trường đại 

học Việt Nam hết sức đa dạng, đề cập đến mọi lĩnh vực tri thức nhân loại ở các trình 

độ khác nhau. Tuy nhiên nhu cầu tin có thể nhóm theo các đối tượng người dùng tin 

như sau: 
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+ Nhóm đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý: Đặc điểm nhu cầu tin của họ là 

các tài liệu về khoa học quản lý, khoa học giáo dục & đào tạo, các lĩnh vực khoa học 

& công nghệ, kinh tế, văn hoá, xã hội... để trên cơ sở đó đưa ra các quyết định phù hợp 

với sự phát triển của mỗi cơ sở đào tạo. Đồng thời còn tư vấn cho Đảng và Nhà nước 

trong việc đề ra các chỉ thị, nghị quyết về công tác giáo dục & đào tạo nói chung và 

giáo dục đại học nói riêng. Vì vậy, các thư viện đại học cần tổ chức tốt các sản phẩm 

và dịch vụ thông tin truyền thống và hiện đại phục vụ cho công tác quản lý, lãnh đạo. 

Đây là công việc hết sức quan trọng của các thư viện đại học nhằm đáp ứng nhu cầu 

thông tin đầy đủ, góp phần tăng hàm lượng khoa học trong các quyết định của các cấp 

quản lý khác nhau của các trường đại học. Nội dung các quyết định đó bao hàm từ việc 

xác định chiến lược phát triển công tác giáo dục, đào tạo đến việc xây dựng chính sách 

và điều hành thực hiện trong từng trường. Hình thức phục vụ cho nhóm đối tượng này 

chủ yếu là cho mượn tài liệu về nhà, cung cấp bản sao tài liệu gốc, phục vụ cung cấp 

thông tin có chọn lọc theo yêu cầu đặt trước. 

+ Nhóm người dùng tin thứ hai là đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học và giảng 

dạy có học hàm, học vị cao là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viện chính...  Đối 

với người dùng tin là cán bộ, giảng viên, đây là nhóm người dùng tin có trình độ cao, 

nhu cầu tin thường xuyên được cập nhật mới để có thể cung cấp thông tin tới người học 

thông qua hệ thống bài giảng. Đặc điểm nhu cầu tin của đối tượng này mang tính 

chuyên sâu, có tính mới và chính xác. Ngoài kênh thông tin là thư viện trường đại học, 

đối tượng này thường xuyên khai thác thêm thông tin từ các kênh khác như: Internet, 

các viện và trung tâm nghiên cứu… Đối với người dùng tin là cán bộ, giảng viên, đây là 

nhóm người dùng tin có trình độ cao, nhu cầu tin thường xuyên được cập nhật mới để có 

thể cung cấp thông tin tới người học thông qua hệ thống bài giảng. Đặc điểm nhu cầu tin 

của đối tượng này mang tính chuyên sâu, có tính mới và chính xác. Ngoài kênh thông 

tin là thư viện trường đại học, đối tượng này thường xuyên khai thác thêm thông tin từ 

các kênh khác như: Internet, các viện và trung tâm nghiên cứu…Nhu cầu tin của nhóm 

đối tượng này có một đặc điểm khác biệt, vừa mang tính chuyên sâu vừa mang tính mới 

mẻ, có tính cập nhật và thời sự trong khoa học. Hàng năm, nhóm người này sử dụng 

hàng triệu trang ấn phẩm của các loại thông tin khác nhau và đây là hoạt động không thể 

thiếu của các nhà khoa học. Các tài liệu, thông tin họ cần là các loại hình tài liệu, thông 

tin mang tính chất thời sự, tài liệu quý hiếm, các thông tin chuyên dụng như: các tiêu 

chuẩn, các sáng chế, các giải pháp hữu ích... Nhóm đối tượng là cán bộ giảng dạy là một 

trong những nhóm đối tượng cơ bản trong công tác phục vụ thông tin của thư viện các 

trường đại học. Đặc điểm nhu cầu tin của nhóm này là chuyên sâu theo chuyên 

ngành/ngành khoa học mà họ giảng dạy. Nhu cầu thông tin của họ có trong tất cả các 
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loại hình xuất bản phẩm từ sách, báo, tạp chí đến các tài liệu điện tử, các CSDL, các 

thông tin trên mạng, các nguồn tài liệu nước ngoài về các chuyên ngành sâu rất quan 

trọng đối với việc nghiên cứu và giảng dạy của họ.  

Nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên, thực tập sinh, học viên cao học, nghiên 

cứu sinh đang học tập nghiên cứu tại các trường đại học là nhóm đối tượng người dùng 

tin đông đảo và chủ yếu nhất của các thư viện. Đặc điểm nhu cầu tin của nhóm này trải 

rộng từ các tài liệu mang tính chất giáo khoa, giáo trình, chuyên khảo phục vụ nghiên 

cứu, học tập đến các tài liệu mang tính chất giải trí, các kiến thức phổ thông về kinh tế, 

văn hóa, xã hội... Ngoài ra, nhóm đối tượng này đến thư viện không chỉ mượn tài liệu, 

đọc tại chỗ hay mang về nhà mà họ còn có thói quen đến thư viện để tự học. Cán bộ 

thư viện cần có kỹ năng giao tiếp tốt với họ, tạo cho họ có môi trường tự học tập, tự 

nghiên cứu thân thiện, đạt hiệu quả cao. Đây cũng chính là nhiệm vụ trọng tâm của các 

thư viện đại học. Đối với người dùng tin là người học, họ thường xuyên sử dụng thư 

viện với cường độ cao, đặc biệt vào các kỳ thi, chuẩn bị bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, 

bảo vệ luận văn/luận án hoặc khi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Nhu cầu 

tin của đối tượng này thường sẽ được thể hiện rõ nét nhất. Người dùng tin quan tâm, 

tìm hiểu lĩnh vực cụ thể để áp dụng cho công việc/quá trình học tập hoặc nghiên cứu 

của mình, nhìn chung, người dùng tin đến để sử dụng “tài nguyên” thư viện với mục 

đích khá tích cực. Thông qua việc sử dụng “tài nguyên” thư viện, các nhóm người 

dùng tin khác nhau có thể thỏa mãn được mục đích sử dụng thư viện của mình.  

Nhóm đối tượng là cán bộ nghiên cứu của các phòng thí nghiệm: Nhóm đối 

tượng này có đặc điểm là hầu như chỉ quan tâm đến thư viện mỗi khi có đề tài nghiên 

cứu khoa học cụ thể. Các tài liệu mà họ cần là các tài liệu có nội dung khoa học 

chuyên sâu. Thời gian tìm tài liệu phụ thuộc vào thời gian, tiến độ các đề tài nghiên 

cứu khoa học. Các tài liệu họ cần là nguồn tài liệu “xám” - các công trình nghiên cứu 

khoa học cùng ngành/chuyên ngành hay các thông tin chuyên đề phù hợp với nhu cầu. 

Người dùng tin của các thư viện đại học ở Hà Nội có đặc điểm chung là có trình độ 

chuyên môn cao và trình độ ngoại ngữ tốt. Tập quán tra cứu và sử dụng thông tin vừa 

mang tính truyền thống vừa mang tính hiện đại. Nhu cầu thông tin của họ rất phong 

phú và đa dạng, vừa mang tính cơ bản, vừa mang tính chuyên sâu về mọi lĩnh vực tri 

thức và có hàm lượng ‘‘chất xám’’ cao. Mục đích sử dụng thông tin chính của họ là 

nhằm đáp ứng hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập.  

Đặc điểm nhu cầu tin và người dùng tin trong môi trường đại học quyết định đến 

nội dung phát triển nguồn nhân lực làm việc trong các cơ quan thông tin thư viện đó. 

Với đặc điểm chung về trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ, tập quán tra cứu và 

sử dụng thông tin của người dùng tin, đối tượng này rất đa dạng, nhu cầu thông tin của 
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họ rất khác nhau, rất phong phú, vừa mang tính cơ bản, vừa mang tính chuyên sâu về 

mọi lĩnh vực tri thức và có hàm lượng khoa học, học thuật cao. Mục đích sử dụng thông 

tin chính của họ là nhằm đáp ứng hoạt động học tập, giảng dạy, nghiên cứu và chuyển 

giao tri thức. Nguồn nhân lực của các thư viện phải có tri thức rộng, kỹ năng chuyên 

môn giỏi và lòng yêu nghề cao mới có thể tạo dựng các sản phẩm & dịch vụ thông tin 

với các hình thức phục vụ đa dạng phù hợp với từng đối tượng đồng thời lại phải có khả 

năng kết nối và phát triển cộng đồng người dùng tin đại học. Thư viện cần tạo ra môi 

trường tăng cường cơ hội và khả năng cho người dùng tin chủ động tiếp cận tra tìm tài 

liệu cần thiết; phục vụ tốt nhất nhu cầu thông tin cho người dùng tin để nâng cao chất 

lượng đào tạo trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong các trường đại học. 

Năng lực thông tin của người dùng tin được đánh giá qua các yếu tố: thái độ, kỹ 

năng và tri thức. Người dùng tin của các thư viện đại học được đánh giá có mặt bằng 

cao hơn so với người dùng tin của nhiều loại hình thư viện khác bởi tính chất nghề 

nghiệp và công việc hoạt động trong môi trường học thuật, tập trung nhiều người được 

xem là tầng lớp tinh hoa về văn hoá và tri thức trong xã hội. 

Điểm đáng chú ý của người dùng tin thư viện đại học là khả năng tiếp cận và sử 

dụng thông tin thông qua các phương tiện công nghệ hiện đại rất cao. Thói quen khai 

thác thông tin qua các dịch vụ xã hội trực tuyến là rất lớn. Không những thế, việc sở 

hữu các phương tiện truy cập tiện dụng hiện đại và dành nhiều thời gian tương tác trên 

môi trường trực tuyến khiến cho việc tương tác hàng ngày trên môi trường xã hội là 

không thể thiếu. Thậm chí, với nhiều người dùng, môi trường xã hội đang trở thành thế 

giới thứ hai với văn hoá và cách thức ứng xử riêng bên cạnh thế giới thực của họ. 

Chính vì thường xuyên tương tác trong môi trường xã hội, người dùng tin thư 

viện đại học có kiến thức, kỹ năng và nhiều kinh nghiệm trong việc ứng xử với cộng 

đồng xã hội trực tuyến và nguồn tài nguyên thông tin trong môi trường này. Đây được 

xem là một trong những lợi thế lớn để họ tiếp nhận và khai thác hiệu quả hệ thống dịch 

vụ thông tin – thư viện khi ứng dụng PMXH. 

2.4.6.2. Mục đích sử dụng dịch vụ thông tin thư viện của người dùng tin 

Trong số nhóm mục đích được đề cập của khảo sát (tự học tập, tự nghiên cứu; 

Làm bài tập hay thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ về kỹ năng hay phương pháp học tập; yêu 

cầu công việc; giải trí; khác), tỷ lệ cao nhất là 68% phản hồi của người dùng tin cho 

biết họ sử dụng dịch vụ thư viện cho mục đích Làm bài tập hay thực hiện nhiệm vụ 

nghiên cứu. Với tỷ lệ ít hơn một chút, 67% người dùng cho biết họ sử dụng dịch vụ 

thư viện cho mục đích Tự học tập, tự nghiên cứu. Trong khi 38% phản hồi cho rằng họ 

sử dụng dịch vụ do yêu cầu công việc, 8% cho biết sử dụng vì mục đích giải trí, và 3% 

sử dụng vào mục đích cần sự hỗ trợ về kỹ năng và phương pháp học tập. 
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Biểu đồ 9: Mục đích sử dụng dịch vụ thông tin thư viện của người dùng tin 

Kết quả số liệu nghiên cứu cho thấy: 

- Mục đích sử dụng chủ yếu và phổ biến của người dùng tin thư viện đại học là 

đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ cho việc phải làm bài tập, hoặc thực hiện các nhiệm 

vụ nghiên cứu trong môi trường đại học học. Mục đích này khá phổ biến và phù hợp 

với tất cả các đối tượng người dùng tin tại các thư viện đại học. Mặt khác, mục đích 

này phản ánh phù hợp và chính xác nhiệm vụ chính của thư viện đại học là hỗ trợ hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu. 

- Mục tiêu tự học tập, tự nghiên cứu cũng chiếm tỷ lệ đáng kể và cho thấy nhu 

cầu tự tìm hiểu, tự nghiên cứu trong môi trường học tập là khá cao. Với môi trường đại 

học vốn dĩ đòi hỏi khả năng chủ động, tự học tập, tự nghiên cứu mới có thể thành công, 

việc người dùng tin xác định đây là mục tiêu sử dụng dịch vụ nghiên cứu là phù hợp. 

Mặt khác, việc các trường đại học đều áp dụng phương thức đào tạo tín chỉ - phương 

thức yêu cầu người học cần hết sức chủ động và độc lập trong quá trình học tập, nghiên 

cứu – khiến cho nhu cầu tự học tập, tự nghiên cứu có điều kiện để phát triển. 

2.4.6.3. Nhu cầu sử dụng dịch vụ khai thác thông tin của người dùng tin 

- Về các kênh tiếp cận dịch vụ thông tin thư viện của người dùng tin tại thư viện 

đại học như sau: 

 

Biểu đồ 10: Các kênh dùng để tiếp cận thông tin của người dùng tin 
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Người dùng tin biết đến các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện thông qua 

thầy, cô, bạn bè (đồng nghiệp) lên tới 79%. Tiếp đến là qua kênh website thư viện và 

email với tỷ lệ dao động từ 17% - 19%. Thông qua kênh PMXH và Bản tin của thư 

viện với cùng tỷ lệ 9%. Điều này cho thấy, các thư viện đại học chưa triển khai tốt 

kênh thông tin phần mềm xã hội trực tuyến để kết nối và thông tin cho người dùng tin. 

Về tần suất đến cơ quan thông tin thư viện của người dùng tin 

Hầu hết người dùng tin của thư viện đại học đều có trình độ tin học từ căn 

bản trở lên (có thể sử dụng hệ điều hành windows và các ứng dụng duyệt web và 

tin học văn phòng căn bản). Họ có nhu cầu truy cập tài liệu/thông tin điện tử khá 

cao. Đây là thuận lợi khi phát triển các dịch vụ thông tin thư viện trên nền tảng ứng 

dụng các phần mềm xã hội. Nghiên cứu tình hình ứng dụng phần mềm xã hội của 

người dùng tin tại các thư viện đại học, tác giả thấy tần xuất lên thư viện của người 

dùng tin như sau: 

 
Biểu đồ 11: Tần xuất đến cơ quan thông tin thư viện của người dùng tin 

Biểu đồ cho thấy tần xuất lên thư viện 1 lần/1 tuần của người dùng tin có tỷ lệ 

cao nhất, chiếm 30%. Trong khi đó, tần xuất lần/3 ngày chiếm 26%. Số lượng sinh 

viên thường xuyên lên thư viện theo tần xuất 1 lần/một ngày chiếm 20%. Bên cạnh đó, 

có 7 đến 8% người dùng lên thư viện một lần/một tháng hoặc vài tháng một lần. Đặc 

biệt, có những người dùng không sử dụng dịch vụ thư viện và tỷ lệ này lên tới 10%. 

Tỷ lệ người dùng lên thư viện với tần xuất ít nhất là 1 lần / 1 tuần là khá cao, 

chiếm khoảng 76%. Trong khi đó vẫn có đến 10% người dùng cho biết họ không sử 

dụng thư viện. 

- Về phương thức sử dụng dịch vụ thông tin thư viện và định dạng tài nguyên 

được yêu thích sử dụng của người dùng tin. 

Trên cơ sở khảo sát nhóm các cách sử dụng dịch vụ thư viện của người dùng tin 

thành 2 nhóm phương thức sử dụng (sử dụng trực tuyến và trực tiếp). 57% người dùng 

sử dụng dịch vụ trực tuyến trong khi 43% vẫn lựa chọn sử dụng dịch vụ trực tiếp. 
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Con số khảo sát cho thấy 24% người dùng cho biết họ thích khai thác tài 

nguyên dưới dạng vật lý (tài liệu in dưới dạng giấy hay dưới nhiều dạng vật chất 

khác). Tỷ lệ người dùng mong muốn sử dụng tài nguyên thông tin dưới dạng số vượt 

trội hơn rất nhiều, cụ thể lên tới 76%. Điều này cho thấy nhu cầu truy cập, khai thác và 

sử dụng tài nguyên số của người dùng rất cao do tính ưu viện và sự tiện dụng của loại 

định dạng này. 

- Về tần suất sử dụng các dịch vụ của người dùng tin 

 

Biểu đồ 12: Tần suất sử dụng các dịch vụ của người dùng tin 

Dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin điện tử có tỷ lệ người dùng khai thác cao 

nhất với con số 78% với mức độ trung bình mỗi ngày một lần. Tần suất phổ biến hơn 

trong việc khai thác các dịch vụ thư viện - một tuần một lần – phổ biến với dịch vụ Hỗ 

trợ học tập và nghiên cứu chiếm 70%, kế đến là dịch vụ Mượn trả - Gia hạn tài liệu 

chiếm tỷ lệ 59% và dịch vụ Cung cấp thông tin theo yêu cầu chiếm 46%.  

Tần suất một tháng một lần chiếm tỷ lệ lên đến 72% đối với dịch vụ Đào tạo, tập 

huấn. Cùng với đó, dịch vụ Hỗ trợ học tập và nghiên cứu chiếm tỷ lệ 19%. Dịch vụ 

mượn – trả - gia hạn tài liệu 18%. Với tần suất vài tháng một lần, dịch vụ Cung cấp 

thông tin theo yêu cầu chiếm tỷ lệ 22%, trong khi dịch vụ Đào tạo, tập huấn chiếm 18%. 

Đáng chú ý, tỷ lệ 0% khá phổ biến ở các mức độ tần suất khác nhau với các 

nhóm dịch vụ khác nhau. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy: 

Tần suất sử dụng các dịch vụ của người dùng tin là không cao, ngoại trừ dịch vụ 

tra cứu và khai thác thông tin điện tử. Các dịch vụ còn lại được sử dụng hoặc với tỷ lệ 

thấp, hoặc với tần suất thấp. 

- Dịch vụ được người dùng sử dụng với tần suất cao nhất (một ngày một lần) là 

dịch vụ Tra cứu và khai thác thông tin điện tử. Đáng chú ý, cũng với tần suất này, tỷ lệ 

đối với các dịch vụ khác là 0%. Điều này có thể hiểu, các dịch vụ còn lại không có bạn 

đọc sử dụng thường xuyên mỗi ngày một lần. 
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- Tần suất một lần một tuần được lựa chọn đối với nhiều nhóm dịch vụ nhất. 

Trong đó, được lựa chọn nhiều nhất là dịch vụ Hỗ trợ học tập và nghiên cứu, kế đến là 

dịch vụ Mượng trả - gia hạn tài liệu, và dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu.  

- Tần suất một tháng một lần được lựa chọn với tỷ lệ khá cao đối với dịch vụ 

Đào tạo và tập huấn và với tỷ lệ nhất định đối với dịch vụ Hỗ trợ học tập và nghiên 

cứu, và dịch vụ Mượn trả - gia hạn tài liệu. 

2.4.6.4. Thiết bị điện tử người dùng tin thích dùng khi khai thác mạng xã hội 

 

Biểu đồ 13: Thiết bị điện tử người dùng tin thích sử dụng khi khai thác mạng xã hội 

Đa số người dùng tin thích sử dụng các thiết bị di động để khai thác các dịch vụ 

PMXH, do tính tiện dụng di chuyển, nhanh chóng khi tác nghiệp cùng nhiều lợi ích 

khác phù hợp cho cuộc sống năng động, làm việc với cường độ và năng suất cao. Đây 

cũng là lý do để đa số người dùng lựa chọn sử dụng điện thoại di động là công cụ phổ 

biến nhất được dùng để khai thác các dịch vụ phần mềm xã hội với tỷ lệ lựa chọn lên 

tới 57%. Trong khi đó nhóm các thiết bị công nghệ di động như laptop, iPad và các 

thiết bị di động có kích thước lớn hơn điện thoại, nhưng mức độ gắn kết với con người 

ít hơn cũng chiếm tỷ lệ đáng kể với 41% phản hồi lựa chọn.  

Có thể thấy người dùng tin tại các thư viện yêu thích sử dụng các thiết bị di 

động (điện thoại di động và các thiết bị di động khác) và chọn đây là các phương tiện 

yêu thích và được sử dụng chủ yếu để tương tác trên môi trường trực tuyến nói chung 

và môi trường các phần mềm xã hội nói riêng. 

Chỉ có 17% lựa chọn máy tính để bàn, dù máy tính để bàn là phương tiện sử 

dụng có hiệu năng cao hơn. Tuy nhiên, vì tính chất di động hạn chế, cùng với xu 

thế thời trang có phần giảm sút nên máy tính để bàn ít được người dùng tin lựa 

chọn sử dụng. 

2.4.6.5. Thời gian sử dụng phần mềm xã hội mỗi ngày của người dùng tin 
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Biểu đồ 14: Thời gian sử dụng phần mềm xã hội hàng ngày của người dùng 

Số liệu thống kê cho thấy mạng xã hội (facebook, google+) là lựa chọn phổ 

biến nhất của người dùng tin thư viện đại học. Trong đó, gần 60% người dùng sử dụng 

mạng xã hội với thời gian hơn 4 tiếng mỗi ngày. Ngoài ra, tỷ lệ người dùng sử dụng từ 

1 đến 2 tiếng và từ 2 đến 3 tiếng mỗi ngày cũng chiếm tới 41%.  

Youtube và Instant messages là những dịch vụ phần mềm xã hội được người 

dùng lựa chọn sử dụng từ 1 đến 2 tiếng mỗi ngày với cùng tỷ lệ là 33%. Cũng với tỷ lệ 

này nhưng với thời gian sử dụng dưới một tiếng là dịch vụ wikis. 

Các phần mềm xã hội như Flickr, Instant messages được người dùng sử dụng 

dưới 1 giờ có tỷ lệ người dùng khá khiêm tốn, cụ thể là dao động từ 11% đến 15%. 

Đáng chú ý, những ứng dụng còn lại đều được sử dụng rất ít, thậm chí không được sử 

dung với tỷ lệ từ 0% đến 2%. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy:  

- Kết quả khảo sát trên cho thấy mạng xã hội là ứng dụng phổ biến nhất đối với 

cộng đồng người dùng tin tại các thư viện với thời lượng sử dụng chiếm ưu thế vượt 

trội so với các ứng dụng phần mềm xã hội khác. Tỷ lệ người dùng sử dụng các ứng 

dụng phần mềm mạng xã hội nhiều hơn 4 tiếng mỗi ngày cũng cho thấy đây là ứng 

dụng được sử dụng thường xuyên nhất (60%). 
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- Các ứng dụng tiếp theo được người dùng ưu chuộng sử dụng với tỷ lệ thấp 

hơn là Youtube, Instant Messages và Wikis. Bên cạnh đó có các ứng dụng có tỷ lệ 

người dùng khai thác còn rất khiêm tốn như: Flickr, Blogs 

- Đáng chú ý, có rất nhiều các công cụ phần mềm xã hội được sử dụng rất ít 

hoặc thậm chí không được người dùng thư viện khai thác và sử dụng như RSS,  

Delicious, ... 

2.4.6.6. Mục đích sử dụng các phần mềm xã hội của người dùng tin 

 

Biểu đồ 15: Mục đích sử dụng phần mềm xã hội 

65% người dùng cho biết họ sử dụng phần mềm xã hội để cập nhật thông tin xã 

hội, cộng đồng. Tiếp đó, 51% người dùng sử dụng phần mềm xã hội để cập nhật thông 

tin bạn bè, người thân. 

29% người dùng tin cho biết họ sử dụng phần mềm xã hội để chơi game và 

15% sử dụng các ứng dụng phần mềm xã hội vào kinh doanh, quảng cáo dịch vụ và 

sản phẩm.  

Cùng với tỷ lệ 7% là tỷ lệ người dùng lựa chọn sử dụng phần mềm vào kết nối, 

cập nhật thông tin cho thư viện và kết nối, mở rộng quan hệ. 

Kết quả khảo sát cho thấy đa số người dùng đang sử dụng các công cụ xã hội 

để cập nhật thông tin xã hội và cộng đồng, cập nhật thông tin của bạn bè, người 

thân, phục vụ quảng cáo kinh doanh và các nhu cầu khác. Tỷ lệ người dùng sử dụng 

công cụ phần mềm xã hội cho việc cập nhật thông tin từ các thư viện đại học còn 

rất hạn chế. 

2.4.6.7. Mức độ sử dụng phần mềm xã hội để khai thác dịch vụ thông tin thư viện  
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Biểu đồ 16: Mức độ sử dụng phần mềm xã hội để khai thác dịch vụ thông tin thư viện 

Nhìn tổng quan biểu đồ ta có thể thấy bạn đọc ít sử dụng phần mềm xã hội 

trong khai thác các dịch vụ thư viện đại học. Ứng dụng được sử dụng nhiều nhất là 

Instant Messages cũng chỉ đạt tới 23% đối với dịch vụ Hỗ trợ và học tập nghiên cứu, 

19% đối với dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

Youtube là ứng dụng có tỷ lệ người dùng lựa chọn là 11% trong quá trình khai 

thác, sử dụng dịch vụ đào tạo, tập huấn tại các thư viện. Tiếp theo đó là mạng xã hội, 

ứng dụng được 8% người dùng lựa chọn khi sử dụng để khai thác dịch vụ cung cấp 

thông tin theo yêu cầu. 

Còn lại, các ứng dụng hầu như không được sử dụng để khai thác dịch vụ thư viện. 

Kết quả số liệu khảo sát cho thấy: 

- Người dùng tin ít sử dụng phần mềm xã hội trong việc khai thác dịch vụ thông 

tin thư viện tại thư viện các trường đại học. Trong bối cảnh đó, Instant Messages, 

Youtube và Mạng xã hội đang là các ứng dụng được sử dụng nhiều hơn trong việc 

khai thác dịch vụ thư viện của người dùng tin. 

- Công cụ phần mềm xã hội đang được sử dụng phổ biến như Instant Message 

được người dùng ưa chuộc sử dụng bởi khả năng kết nối và tương tác nhanh theo thời 

gian thực. 

2.5. Đánh giá hiệu quả ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ 

thông tin thư viện đại học 

2.5.1. Hiệu quả tổng quan ứng dụng phần mềm xã hội theo các tiêu chuẩn 

Kết quả khảo sát được thể hiện qua biểu đồ sau: 
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Biểu đồ 17: Hiệu quả ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin thư viện 

Ở mức độ chi phí thấp có 21% người dùng cho rằng chi phí dịch vụ thấp là ưu 

điểm tốt, điều này đúng với thực tế vì để khai thác dịch vụ thư viện tại trường, sinh 

viên đã được hỗ trợ rất nhiều về chi phí. 19% người dùng cho rằng thủ tục dịch vụ đơn 

giản, thuận tiện, và thân thiện. 35% người dùng cho biết mức độ thỏa mãn thông tin 

của họ là tốt. 

Ở mức độ đánh giá là bình thường, có 47% dành cho thủ tục đơn giản thuận 

tiện, 31% là tỷ lệ lựa chọn mức độ thỏa mãn của người dùng tin, và 29% dành cho tính 

thống nhất và liên thông giữa các dịch vụ thư viện. Trong khi đó ở mức độ đánh giá 

chưa được tốt, có tới 48% người dùng cho rằng thư viện chưa làm tốt việc phục vụ 

không giới hạn về không gian và thời gian, cũng ở mức độ đánh giá này, tỷ lệ 11% 

dành cho mức độ thỏa mãn nhu cầu tin. Không có lựa chọn nào dành cho mức độ đánh 

già là Không tốt. 

Kết quả số liệu khảo sát cho thấy: 

- Mức độ thỏa mãn nhu cầu tin của người dùng tin, Thủ tục đơn giản, thân thiện 

và Chi phí thấp là những yếu tốt được người dùng tin đánh giá tốt khi nhận định về 

mức độ hiệu quả của công tác ứng dụng phần mềm xã hội vào công tác tổ chức dịch vụ 

tại các thư viện. Tuy nhiên, tỷ lệ lựa chọn này chưa cao, điều đó cho thấy hiệu quả 

hoạt động của các dịch vụ khi ứng dụng phần mềm xã hội là chưa tốt. 

- Đa phần các yếu tố còn lại đều chỉ được đánh giá ở mức độ bình thường, thậm 

chí nhiều yếu tố còn bị đánh giá là làm chưa tốt với những tỷ lệ nhật định như: Mức độ 

thỏa mãn nhu cầu tin hay về giới hạn không gian, thời gian, dù tỷ lệ có thể dao động và 

có sự chênh lệch. Điều này lại một lần nữa cho thấy hiệu quả ứng dụng chưa cao và 

chưa đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ, sử dụng thông tin của người dùng tin. 

Để làm rõ hơn lợi ích khác nhau của bốn tiêu chí trên mang lại khi ứng dụng 

PMXH để tổ chức dịch vụ thông tin thư viện. Luận án đã có câu hỏi cho người dùng 

tin “Lợi ích khi ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thư viện”. Kết quả số 

liệu thu về được thể hiện dưới dạng biểu đồ sau:  
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Biểu đồ 18: Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm xã hội 

Trên cơ sở tham vấn ý kiến của các chuyên gia để xác định các lợi ích cơ bản trước 

khi cuộc khảo sát được thực hiện lấy ý kiến của những người tham gia. Các lợi ích cơ bản 

gồm: tăng cường kết nối giữa thư viện với người dùng tin và giữa người dùng tin với 

nhau; có thể truy cập mọi lúc mọi nơi; thủ tục đơn giản, thuận tiện, thân thiện và có thể 

khai thác trên nhiều môi trường công nghệ khác nhau; nhanh chóng tìm được thông tin 

đáp ứng nhu cầu tin; và phù hợp với thói quen sử dụng và khai thác thông tin. 

Kết quả khảo sát cho thấy các lợi ích đặt ra đều được cho là cần thiết, tuy nhiên 

mức độ cần thiết của các lợi ích này có tỷ lệ khác nhau. 68% phản hồi cho biết lợi ích 

của việc ứng dụng PMXH vào tổ chức dịch vụ TTTV là Tăng cường tính kết nối giữa 

thư viện với người dùng tin và giữa người dùng tin với nhau, trong khi, 50% lựa chọn 

sự Phù hợp với thói quen sử dụng và khai thác thông tin của người dùng tin và hơn 

40% lựa chọn có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi. Thủ tục đơn giản, thuận tiện, thân 

thiện và có thể khai thác trên nhiều phương tiện khác nhau cũng được xem là lợi ích 

với tỷ lệ khá khiêm tốn là 20% và lợi ích Nhanh chóng tìm được thông tin cần thiết 

chiếm tỷ lệ 11%. 

Kết quả khảo sát cho thấy:  

- Việc ứng dụng PMXH vào công tác tổ chức dịch vụ TTTV đem lại rất nhiều 

lợi ích. Trong đó lợi ích về tăng cường tính kết nối giữa thư viện và cộng đồng người 

dùng tin được đánh giá với tỷ lệ cao. Bởi lẽ một trong những yếu tố quan trọng tạo nên 

sự thành công và hiệu quả của PMXH là xây dựng, cố kết và phát triển cộng đồng. 

- Các lợi ích quan trọng của PMXH nói chung và việc trong việc áp dụng nói 

riêng cũng được nhấn mạnh như: phù hợp với thói quen sử dụng và khai thác thông tin 

của người dùng tin với rất nhiều các thiết bị truy cập khác nhau, và có thể truy cập mọi 

lúc mọi nơi trên môi trường trực tuyến. 
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- Các yếu tố khác cũng được đề cập nhưng tỷ lệ nhận định thấp hơn như: thủ tục 

đơn giản, thuận tiện, và nhanh chóng tìm kiếm được thông tin cần thiết. 

2.5.2. Về tiêu chuẩn mức độ thỏa mãn nhu cầu thông tin của người dùng 

Việc thỏa mãn nhu cầu tin cho người dùng tin tại thư viện các trường đại học là 

mục tiêu hướng đến của nhà trường nói chung và thư viện nói riêng. Chính vì vậy tiêu 

chí này rất quan trọng khi đánh giá hiệu quả ứng dụng PMXH để tổ chức dịch vụ 

thông tin thư viện.  

Kết quả điều tra cho thấy về sự thỏa mãn nhu cầu ở mức độ rất tốt không có; 

mức độ thỏa mãn thông tin ở thang đo tốt có 35%; mức độ thỏa mãn thông tin ở thang 

đo bình thường có 31%; mức độ thỏa mãn thông tin ở thang đo chưa tốt lắm, có tới 

11%; mức độ thỏa mãn thông tin ở thang đo không tốt không có 0%. 

2.5.3. Về tiêu chuẩn thống nhất và liên thông giữa các dịch vụ 

Tính thống nhất và liên thông giữa các dịch vụ là yếu tố rất quan trọng khi ứng 

dụng PMXH vào tổ chức dịch vụ thông tin thư viện. Có tới 68% người được hỏi đánh 

giá cao vai trò của tiêu trí này. Vì tiêu chí này giúp nhanh chóng kết nối, liên thông 

giữa NDT với chuyên gia TTTV, với nguồn cung cấp thông tin, với NDT khác... 

Chẳng hạn một khi người dùng tin sử dụng Dịch vụ tra cứu tìm kiếm thông tin không 

có hiệu quả, họ có thể chuyển ngay sang sử dụng Dịch vụ tra cứu thông tin theo yêu 

cầu một cách nhanh chóng một khi họ có lời khuyên được kết nối từ chuyên gia thông 

tin thư viện nhanh chóng.  

Đánh giá về tiêu chí thống nhất và liên thông giữa các dịch vụ thông tin thư 

viện ở mức độ rất tốt và tốt không có; mức độ bình thường 29%; mức độ không tốt 

lắm và không tốt là 0%. 

Như vậy, tiêu chí này đối với các dịch vụ khi ứng dụng PMXH có vai trò rất 

quan trọng nhưng còn rất hạn chế khi được các thư viện đại học triển khai. 

2.5.4. Về tiêu chuẩn sử dụng đơn giản, thuận tiện và thân thiện 

Thủ tục sử dụng dịch vụ TTTV đơn giản, thuận tiện và thân thiện quan trọng đối 

với người dùng tin. Có 20% người được hỏi đánh giá cao tiêu chí này. Chỉ khi các dịch vụ 

TTTV sử dụng đơn giản, thuận tiện và thân thiện thì mới thu hút được người dùng tin sử 

dụng và qua họ lại thu hút được sự quay vòn sử dụng của họ cũng như thu hút thêm các 

người khác một khi được những người đã sử dụng hiệu quả quảng bá cho nhau.  

Đánh giá về tiêu chí sử dụng đơn giản, thuận tiện và thân thiện ở mức độ rất tốt 

0%; mức tốt 19%; mức độ bình thường 47%; mức độ không tốt lắm và không tốt là 0%. 

Như vậy, cách thức khai thác và sử dụng các dịch vụ thư viện được ứng dụng 

phần mềm xã hội khá đơn giản và dễ tiếp cận bởi cơ chế vận hành của các dịch vụ này 

dựa trên cơ chế vận hành các ứng dụng xã hội đang được sử dụng khá phổ biến hiện 
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nay của người dùng. Do đó cách thức và thủ tục khai thác dịch vụ không phải là trở 

ngại đối với người dùng. 

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ các dịch vụ đang được ứng dụng triển khai phần 

mềm xã hội đều không có chính sách hoặc lộ trình rõ ràng và có tới 73% cho biết họ 

chỉ coi cơ chế, chính sách vận hành là vấn đề bình thường (tức là không quan trọng). 

Điều này khiến cho việc áp dụng chỉ dừng lại ở mức hình thức, bề nổi, không có hiệu 

quả, hoặc thậm chí phản tác dụng. 

2.5.5. Về tiêu chuẩn không giới hạn không gian và thời gian 

Tiêu chí không giới hạn không gian và thời gian, rất quan trọng. Đánh giá về lợi 

ích của tiêu chí này có hơn 40% người dùng tin lựa chọn tiêu chí có lợi ích cao. 

Đánh giá về tiêu chí không giới hạn không gian và thời gian ở mức độ rất tốt, tốt 

và mức độ bình thường không có 0 %; mức độ không tốt lắm là 48% và không tốt là 0%. 

Như vậy, việc đáp ứng tiêu chí không giới hạn không gian và thời gian của các dịch vụ 

sau khi được ứng dụng PMXH để tổ chức dịch vụ TTTV cũng còn rất hạn chế. 

Các dịch vụ sử dụng phần mềm xã hội thường được khai thác sử dụng 24/7 (24 

giờ một ngày và 7 ngày một tuần) và bất cứ nơi đâu, miễn là người dùng có thể kết nối 

internet. Tuy nhiên nhiều đơn vị khi ứng dụng phần mềm không ý thức rõ điều này nên 

việc duy trì và phát triển các dịch vụ vẫn theo thói quen giờ làm việc hành chính. Mặt 

khác, bản thân cộng đồng người dùng tại các thư viện chưa có đủ sự gắn kết để giao 

lưu, trao đổi, hỗ trợ, chia sẻ với nhau nhiều ngoài thời gian hoạt động hành chính của 

thư viện. Thủ tục, thời gian và chi phí sử dụng dịch vụ chưa có chính sách rõ ràng 

cũng một phần ảnh hưởng đến tiêu chí này. 

2.5.6. Về tiêu chuẩn mức độ chi phí tổ chức dịch vụ thấp  

Về mức độ chi phí tổ chức dịch vụ thấp là một trong những tiêu chuẩn quan 

trọng. Tuy nhiên các dịch vụ này thuộc hệ thống các trường đại học công lập đa số vẫn 

được miễn phí nên sự tính toán cụ thể cho từng dịch vụ là rất khó khăn. Vì chi phí cho 

dịch vụ có chi phí ẩn (cá khoản chi khó xác định như tiền bảo trì nguồn lực thông tin 

số, xây dựng CSDL, chi phí trả lương cho chuyên gia TTTV...) và chi phí hiện (Cước 

phí truyền thông, scan hay photo tài liệu; mua tài liệu,...) 

 Khi được hỏi về ưu điểm của tiêu chí phí tổ chức dịch vụ TTTV ở mức rất tốt 

không có 0%; mức tốt có 21%; mức bình thường và không tốt không có 0%. Điều này 

đúng với thực tế vì để khai thác dịch vụ thư viện tại trường, sinh viên đã được hỗ trợ 

rất nhiều về chi phí. . 

Hiện nay, việc triển khai ứng dụng tại các cơ quan thư viện hiện hầu như chưa 

có khoản kinh phí đáng kể nào được đầu tư. Hầu hết, công việc này được coi là một 

phần việc làm thêm bên cạnh các công việc được định nghĩa chính thức theo chức 
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năng nhiệm vụ của cán bộ. Điều này cũng cho thấy sự nhìn nhận và đánh giá chưa 

đúng tầm của về phần mềm xã hội của các thư viện đại học ở Việt Nam. 

Khi áp dụng bài bản, nguồn lực tài chính cũng là vấn đề các thư viện cần quan 

tâm và có sự đầu tư đúng mức. Tuy nhiên kinh phí sẽ không phải là vấn đề lớn đối với 

các cơ quan thông tin thư viện bởi họ không cần đầu tư về phần mềm, về cơ chế (vốn 

có của ứng dụng), về quản trị người dùng, và về hệ thống cơ sở vật chất. Kinh phí cần 

đầu tư chủ yếu là về năng lực vận hành của đội ngũ cán bộ, về việc xây dựng và vận 

hành cơ chế khi ứng dụng. 

2.6. Nhận xét chung về tình hình ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức 

dịch vụ thông tin thư viện 

Để có cơ sở khách quan nhận xét những ưu điểm cũng như hạn chế của việc 

ứng dụng các PMXH để tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện đại học, luận án đã 

nghiên cứu mức độ thuận lợi và khó khăn của các yếu tố tác động đến quá trình này. 

Mức độ thuận lợi và khó khăn của các yếu tố tác động đến ứng dụng PMXH để 

tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện đại học được thể hiện qua biểu đồ số liệu sau đây: 

 

Biểu đồ 19: Đánh giá các yếu tố tác động đến quá trình ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ 

thông tin thư viện 

Khi các yếu tố cơ bản được khảo sát về mức độ thuận lại khi triển khai tại các 

thư viện, tình hình chung cho thấy các phản hồi cho thấy khó khăn vượt trội hơn so với 

thuận lợi. 

Ở mức độ Rất thuận lợi, chỉ có tỷ lệ 5% cho yếu tố tài chính, 4% đối với Mức 

độ đầu tư của cơ quan chủ quản và các tỷ lệ không đáng kể đối với các yếu tố khác. 

Ở mức độ Thuận lợi, yếu tố Năng lực cán bộ, Nguồn Lực thông tin điện tử 

chiếm ưu thế ấn tượng với cùng tỷ lệ 68% cho từng yếu tố. Trong khi đó 42% tỷ lệ 
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phản hồi từ khảo sát nhận định mức độ này đối với yếu tố Năng lực thông tin của NDT 

và lần lượt 39%, 22% đối với Hạ tầng CNTT & CSVC và Nhận thức của các cấp lãnh 

đạo các cấp. 

Với lựa chọn mức độ thuận lợi ở mức Bình thường đạt tỷ lệ 71% là yếu tố Cơ 

chế chính sách vận hành dịch vụ. Tỷ lệ phản hồi của các yếu tố khác ở mức độ này là 

không đáng kể. 

Mức độ Khó khăn được xem có tỷ lệ vượt trội đối với các yếu tố. Cụ thể, 77% 

lựa chọn yếu tố Mức độ đầu tư của cơ quan chủ quản, cùng tỷ lệ 74% là các yếu tố 

Bản quyền tài nguyên số và Tài chính, thấp hơn một chút là tỷ lệ 64% dành cho Nhận 

thức của lãnh đạo các cấp và lần lượt 54%, 47% đối với Hạ tầng NCTT & CSVC và 

Chuẩn nghiệp vụ TV hiện đại. 

Với mức độ Rất khó khăn, hầu như tỷ lệ lựa chọn đối với các yếu tố là không 

đáng kể. 

Kết quả khảo sát cho thấy: 

- Mặc dù các yếu tố được đề cập đến trong khảo sát đều quan trọng, tuy nhiên 

các phản hồi từ thư viện đều cho thấy mực độ Rất thuận lợi của các yếu tố này đều rất 

thấp, không đáng kể hoặc bằng 0.  

- Trong khi đó ở mức độ Thuận lợi, có những tỷ lệ rất khả quan đối với Năng 

lực cán bộ và Nguồn lực thông tin điện tử. Bên cạnh đó có tỷ lệ thấp dần như Năng lực 

thông tin của NDT, Hạ tầng CNTT&CSV, Nhận thức của lãnh đạo các cấp. 

- Đáng chú ý, tỷ lệ nhận định mức độ Khó khăn của các yếu tố là khá cao và 

phổ biến. Tiêu biểu như các yếu tố Mức độ đầu tư của cơ quan chủ quản, hay Bản 

quyền tài nguyên số và Tài chính. Ngoài ra, cũng cần phải kể đến các tỷ lệ đáng kể 

nhận định ở mức độ này với yếu tố Nhận thức của lãnh đạo các cấp hoặc tỷ lệ thấp hơn 

như Cơ chế chính sách vận hành dịch vụ. 

- Một trong những thông tin khả quan là hầu như không có yếu tố nào được 

nhận định ở mức độ Rất khó khăn. Điều này cũng cho thấy các yếu tố đều có giải 

pháp và khả năng thực hiện.  

2.6.1. Điểm mạnh 

2.6.1.1. Có sự nhận thức đúng đắn về vai trò của ứng dụng phần mềm xã hội 

Qua việc tìm hiểu thực trạng ứng dụng phần mềm xã hội trong việc tổ chức các  

dịch vụ thông tin thư viện, tác giả nhận thấy đã được các cấp quan tâm. Về cơ bản, 

lãnh đạo các cấp đều đánh giá việc áp dụng phần mềm xã hội vào công tác tổ chức các 

dịch vụ thông tin – thư viện tại các trường đại học là cần thiết. Tuy nhiên trên thực tế, 

nguồn lực đầu tư cho nội dung này chưa tập trung và chưa tương xứng. Điều này cho 

thấy việc ứng dụng là cần nhưng mức độ ưu tiên chưa cao so với các hạng mục đầu tư 

khác tại các trường đại học cũng như tại các thư viện đại học. Đây thực sự là một 

thách thức lớn vì nó có vai trò nút thắt cho việc cởi bỏ các khó khăn khác của việc việc 

triển khai thành công việc ứng dụng. 
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Các thư viện đã có chính sách phát triển riêng cho từng loại hình dịch vụ, đây là 

điều đáng mừng để hệ thống thư viện đại học từng bước phát triển và có cơ cơ sở để 

tiếp nhận và hòa nhip với xu hướng phát triển dịch vụ thông tin thư viện trong và 

ngoài nước. Tuy nhiên, việc ứng dụng phần mềm xã hội vào công tác tổ chức dịch vụ 

thông tin thư viện cùng các yếu tố đảm bảo cho sự ứng dụng bền vững, thành công vẫn 

đang còn những tồn tại cần phải khắc phục, những thử thách cần phải vượt qua (sẽ 

được trình bày trong phần hạn chế).  

Hầu hết lãnh đạo các cấp và đặc biệt là lãnh đạo thư viện các trường đại học ở 

Việt Nam đều có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải ứng dụng PMXH để tổ chức 

dịch vụ TTTV. Hoạt động này là một trong những ứng dụng quan trọng để phát triển 

thư viện của mình để trở thành thư viện điện tử, thư viện số. Việc ứng dụng PMXH để 

nâng cao hiệu quả hoạt động cho các dịch vụ TTTV còn là yếu tố quan trọng nhằm 

hướng đến đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin/tài liệu cho người dùng tin đáp ứng quá 

trình đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Sự 

nhận thức đúng đắn của các bên liên quan đã tạo hành làng pháp lý tốt cho việc ứng 

dụng phần mềm xã hội trong việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình 

dịch vụ để đáp ứng tối đa nhu cầu tin cho người dùng tin trong nghiên cứu, quản lý, 

học tập suốt đời và giảng dạy… Các bên liên quan cũng đã cho rằng ứng dụng PMXH 

vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện là một hướng đi cần thiết nhằm nâng cao 

chất lượng dịch vụ, cải tiến cơ chế tương tác, thay đổi bản chất nhiều dịch vụ và tăng 

cường xây dựng, kết nối cộng đồng người dùng tin bền vững. Bên cạnh đó, việc thực 

hiện định hướng này giúp cho hệ thống dịch vụ thông tin thư viện đại học ở Việt Nam 

tiệm cận và dần bắt kịp với xu thế phát triển chung của công tác tổ chức dịch vụ thông 

tin thư viện hiện đại thế giới.  

2.6.1.2. Việc ứng dụng các phần mềm xã hội ngày càng phát triển đa dạng 

Việc phát triển các dịch vụ thư viện tại các thư viện đại học đã và đang được 

chú trọng nghiên cứu để đa dạng hóa ứng dụng các loại hình phần mềm xã hội và mở 

rộng dịch vụ thông tin thư viện. 

Về các nhóm dịch vụ hiện có tại thư viện, có thể thấy dịch vụ khai thác 

thông tin điện tử đang được ưu tiên và khai thác nhiều với tần suất lớn do tính tiện 

dụng và phù hợp với thói quen sử dụng công nghệ thông tin ngày nay của người 

dùng tin. Bên cạnh đó, các dịch vụ như mượn trả, đào tạo, tập huấn, tư vấn cũng 

vẫn được duy trì. 

2.6.1.3. Đã tuân thủ quy trình và đảm bảo được yêu cầu của quá trình ứng dụng 

Quy trình ứng dụng phần mềm xã hội gồm 6 bước: Xác định nhu cầu và mục 

đích sử dụng; xây dựng quy cơ chế vận hành; xác định dịch vụ cụ thể; triển khai dịch 

vụ; đánh giá hiệu quả hoạt động; điều chỉnh sau đánh giá đều được thực hiện đầy đủ. 

Tuy nhiên có những phần trong mỗi bước, có nội dung của từng bước cũng cong nhiều 

điều phải khắc phục hạn chế (sẽ trình bày trong phần hạn chế).  
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Tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn của các dịch vụ thông tin thư viện sau khi ứng 

dụng phần mềm xã hội và đi vào hoạt động như mức độ thỏa mãn nhu cầu thông tin 

của người dùng; tính thống nhất và liên thông giữa các dịch vụ; tính sử dụng đơn giản, 

thuận tiện và thân thiện; nhanh chóng và không giới hạn không gian và thời gian; mức 

độ chi phí tổ chức dịch vụ thấp đã đáp ứng được (mặc dù cũng còn những hạn chế sẽ 

trình bày ở phần hạn chế). 

2.6.1.4. Năng lực chuyên gia thông tin thư viện đã đáp ứng được yêu cầu 

Hầu hết cán bộ công tác tại các cơ quan thư viện đều có trình độ chuyên môn 

đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra, thậm chí nhiều cán bộ còn có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 

Kỹ năng và trình độ tin học của các cán bộ chuyên môn, phục trách công tác tổ chức 

dịch vụ đảm bảo để có thể vận hành và quản trị hệ thống dịch vụ có sự ứng dụng của 

phần mềm xã hội. Bởi về bản chất, phần mềm xã hội cần được thư viện đưa ra các cơ 

chế và chính sách vận hành dựa trên mục tiêu và tính chất của dịch vụ. Còn trong quá 

trình vận hành dịch vụ, cán bộ không nhất thiết phải có tình độ tin học hay trình độ 

chuyên môn quá cao để có thể điều tiết dịch vụ. 

2.6.1.5. Các chuẩn nghiệp vụ thông tin thư viện hiện đại đã được ứng dụng 

Các thư viện đại học đều ứng dụng các chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện đại như các 

bảng phân loại, các nguyên tắc mô tả tài liệu vật lý cũng như tài liệu số. Các quy định 

trong mô tả, xử lý, lưu trữ và khai thác thông tin đều được trú trọng tại các thư viện. 

Khi ứng dụng phần mềm xã hội, với các chuẩn nghiệp vụ đang áp dụng bài bản, 

thư viện sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi trong quản trị các nguồn thông tin đa dạng 

dưới nhiều định dạng khác nhau, đồng thời điều phối để các thông tin, nguồn tin tương 

thích với hệ thống mình đang có. 

2.6.1.6. Về hạ tầng công nghệ thông tin và mức độ đầu tư được tăng cường 

Hạ tầng CNTT và CSVC của hệ thống thư viện đại học nói chung và tại mỗi 

thư viện đại học nói riêng có thể khác nhau, nhưng tựu chung, hàng năm mỗi thư viện 

đều được đầu tư ngân sách, kinh phí trên cơ sở phân bổ kinh phí chung của cơ quan 

chủ quản bên cạnh khả năng được đầu tư bởi các dự án liên quan đến hợp tác giáo dục 

của trường đại học với các đối tác trong và ngoài nước. Vì thế, Hạ tầng CNTT và 

CSVC so với mặt bằng chung của các thư viện, thư viện các trường đại học có lợi thế 

vượt trội hơn.  

Đặc biệt, việc ứng dụng phần mềm xã hội vào công tác tổ chức không đòi hỏi 

đầu tư quá lớn về CNTT và CSVC nên đây cũng được xem là một trong những thuận 

lợi đáng kể cho việc triển khai thành công. 

Nguồn tài chính của các thư viện đại học phục vụ cho công tác tổ chức dịch vụ 

thông tin thư viện dù không cao nhưng tương đối ổn định. Mặt khác, các thư viện đại  

học có nhiều cơ hội để có được sự hỗ trợ từ trong và ngoài trường về cả có sở vật chất, 

trang thiết bị CNTT và cả những nguồn tài chính thông qua chương trình, dự án hợp 

tác của nhà trường. 
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Mức độ đầu tư của cơ quan chủ quản có mối liên hệ chặt chẽ với nhận thức của 

lãnh đạo các cấp, trong đó có cấp cơ quan chủ quan và chính thư viện đại học. Một khi 

đã nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và tính tất yếu trong việc áp dụng phần mềm 

xã hội vào công tác tổ chức các dịch vụ thư viện sáng rõ và đúng đắn, mức độ đầu tư 

của cơ quan chủ quản sẽ tương xứng và đảm bảo cho việc ứng dụng thành công. Bởi 

mức ngân sách đầu tư của các trường đại học dành cho thư viện đang ngày một tăng 

lên do nhu cầu cần thiết phải phát triển và nâng cao chất lượng thư viện đại học. 

Mức độ đầu tư không chỉ thể hiện ở nguồn lực tài chính, mà đi kèm với nó là 

chiến lược và lộ trình phát triển (gắn liền với tầm nhìn và nhiệm vụ chiến lược của cơ 

quan chủ quản), nguồn nhân lực, sự nhất quán và quyết tâm thực hiện cho tới khi đạt 

được những kết quả tương ứng với nhiệm vụ đặt ra. 

Mức độ đầu tư cần được hiểu rộng hơn phạm vi đầu tư nguồn lực tài chính, đó 

còn là đầu tư về chính sách, nhân lực, thời gian. Điều này sẽ liên quan đến toàn bộ tổ 

chức bộ máy và các lĩnh vực hoạt động của thư viện. Chính vì thế, đây được coi là 

quyết sách lớn, có tầm ảnh hưởng vĩ mô đến hoạt động thư viện, cần có sự cân nhắc và 

tham mưu đầy đủ của các bộ phận liên quan. 

2.6.1.7. Năng lực thông tin của người dùng tin đáp ứng yêu cầu ứng dung 

Đối tượng người dùng thư viện đại học đều là những người có trình độ cao, làm 

việc, nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong môi trường học thuật. Họ không chỉ 

thường xuyên tương tác, khai thác thông tin mà còn có khả năng sản sinh ra các thông 

tin mới, tri thức mới, đóng góp các giá trị cho xã hội. Về cơ bản, năng lực thông tin 

của các nhóm đối tượng người dùng tin này là khá tốt và ở nhiều mức độ khác nhau. 

Trình độ chuyên môn, kỹ năng thông tin và năng lực thông tin của đối tượng 

người dùng tin đại học là một trong những lợi thế rất lớn cho việc triển khai ứng dụng 

phần mềm xã hội trong tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện đại học. Bởi họ chính là 

những sứ giả tham gia vào việc xây dựng, phát triển, và duy trì trực tiếp hệ thống đó 

dưới sự điều phối của thư viện. 

Kỹ năng và thói quen sử dụng phần mềm xã hội cũng được xem là một trong 

những ưu thế lớn bởi sự phổ quát và gần gũi của phần mềm xã hội đối với đại đa số 

người dùng thư viện của các trường đại học ở Việt Nam. 

2.6.2. Những hạn chế 

2.6.2.1. Những hạn chế chung của việc ứng dụng phần mềm xã hội 

Để có đánh giá chính xác về những hạn chế chung của việc ứng dụng phần 

mềm xã hội khi tổ chức dịch vụ thông tin thư viện, luận án đã tiến hành nghiên cứu  

mối tương quan giữa các yếu tố tác động khi bị hạn chế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

dịch vụ thông tin thư viện nào và mức độ ảnh hưởng cao thấp đến đâu. Trên cơ sở đó 

sẽ có chính sách phù hợp cho từng dịch vụ. Kết quả số liệu thu được thể hiện trong 

biểu đồ dưới đây: 
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Biểu đồ 20: Hạn chế chung của việc ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông tin thư viện 

Tất cả các nhóm dịch vụ thông tin thư viện đại học đều có những hạn chế nhất 

định một khi các yếu tố tác động bị hạn chế. Tất nhiên với tỷ lệ ảnh hưởng tác động 

khác nhau. Cụ thể: 

Dịch vụ mượn, trả và gia hạn tài liệu: có hạn chế là do dịch vụ không tốt 

chiếm 41%; tiếp đến là do Tài nguyên thông tin và trình độ của cán bộ thông tin thư 

viện bị hạn chế (11%). 

Dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin điện tử bị hạn chế là do ảnh hưởng của 

Tài nguyên thông tin điện tử còn nghèo nàn chiếm tỷ trọng cao nhất 61%; tiếp đến là 

do chất lượng và số lượng dịch vụ và CNTT chưa đáp ứng nhu cầu tra cứu của người 

dùng tin (3%). 

Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu bị hạn chế là do ảnh hưởng của Tài 

nguyên thông tin điện tử còn nghèo nàn 28%; tiếp đến là do chất lượng và số lượng 

dịch vụ và CNTT chưa đáp ứng nhu cầu tra cứu của người dùng tin  

Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu bị hạn chế là do ảnh hưởng của năng lực 

nguồn nhân lực còn hạn chế 31% và cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu 29%; công 

nghệ thông tin chưa đủ điều kiện 12%. 

Dịch vụ đào tạo, tập huấn bị hạn chế là do ảnh hưởng của Tài nguyên thông tin 

điện tử còn nghèo nàn (11%) và năng lực của nguồn nhân lực còn hạn chế (11%); cơ 

sở vật chất còn hạn chế 5% và CNTT còn hạn chế 2%. 

Kết quả số liệu nghiên cứu cho thấy: 

- Tất cả các dịch vụ đều có những hạn chế nhất định, trong số đó, hạn chế về Tài 

nguyên đối với dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin điện tử chiếm tỷ lệ cao nhất với 

61%. Tiếp đó là hạn chế về năng lực của cán bộ trong triển khai dịch vụ đào tạo, tập 

huấn và hạn chế về chất lượng dịch vụ đối với Dịch vụ mượn, trả và gia hạn tài liệu. 
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- Hạn chế về năng lực cán bộ và hạn chế về chất lượng dịch vụ cũng chiếm tỷ lệ 

đáng kể khi dao động từ 41% đến 42%. 

- Các hạn chế khác như về CSVC và CNTT cũng chiếm tỷ lệ nhất định. Ngoài 

ra, đối với mỗi nhóm dịch vụ, tất cả các hạn chế được đề cập đều xuất hiện với tỷ lệ 

trên/dưới 10%. 

2.6.2.2. Tính tương tác giữa các dịch vụ hiện có chưa cao 

Tuy nhiên trong các loại hình dịch vụ hiện có, không có dịch vụ nào có tính 

tương tác xã hội của cộng đồng người dùng vào quá trình tạo lập, tổ chức lưu trữ và 

chia sẻ thông tin của người dùng. Một thực tế khác khẳng định thêm nhận định này là 

cơ chế tương tác giữa hệ thống dịch vụ và người dùng tin tại các thư viện đại học là cơ 

chế một chiều, cụ thể là thư viện cung cấp sản phẩm và dịch vụ gì, người dùng tin chỉ 

được sử dụng dịch vụ đó. Vai trò xử lý, tổ chức, lưu trữ, phổ biến, chia sẻ thông tin 

thuộc về thư viện và về phía người dùng tin, việc khai thác thông tin thường thụ động 

và bị phạm vi trong hệ thống dịch vụ mà thư viện cung cấp.  

2.6.2.3. Việc ứng dụng phần mềm xã hội chưa có chiến lược và lộ trình cụ thể 

Dù thư viện các trường đại học đã sử dụng các ứng dụng phần mềm xã hội, tiêu 

biểu như mạng xã hội (với Facebook, Google+, Twitter, …), Youtube, Instant 

Messages, … tuy nhiên, việc ứng dụng mới ở giai đoạn đầu. Việc ứng dụng còn manh 

mún, nhỏ lẻ và ngẫu hứng, chưa có chiến lược và lộ trình cụ thể, mạch lạc và nguồn 

lực tương ứng để phát triển. Chính vì thế, các yếu tố tồn tại chính được liệt kê cần 

được ưu tiên tập trung giải quyết là: Nhận thức của lãnh đạo các cấp; cơ chế chính 

sách vận hành dịch vụ và mức độ đầu tư của cơ quan chủ quản. 

2.6.2.4. Nguồn lực thông tin số và vấn đề bản quyền còn nhiều hạn chế   

Nguồn thực thông tin điện tử tại các thư viện đại học khá dồi dào. Bên cạnh các 

nguồn thông tin, tri thức nội dung vốn có và có tốc độ tăng trưởng nhanh theo thời 

gian, họ còn có nhiều nguồn thông tin cập nhập, bổ sung thường xuyên từ bên ngoài 

như việc mua các cơ sở dữ liệu, các nguồn tài nguyên số hóa qua trao đổi, tặng biểu, 

hợp tác giáo dục, … 

Về bản quyền tài nguyên số hay nói cách khác là bản quyền tài nguyên thông 

tin điện tử hiện là một rào cản lớn để các thư viện đại học phát triển bộ sưu tập cũng 

như khai thác triệt để nguồn lực thông tin điện tử về các thành tựu khoa học và công 

nghệ rất lớn mà các thư viện đang có. Đây là một trong những vấn đề lớn mà các thư 

viện đại học gặp phải và chưa có giải pháp triệt để cho vấn đề này. Khi áp dụng phần 

mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thư viện, vấn đề này càng trở nên bức thiết hơn đối 

với thư viện đại học. Đây là những vấn đề không chỉ chưa được giải quyết triệt để mà 

còn khá mới mẻ với nhiều thư viện đại học ở Việt Nam.  
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2.6.2.5. Khả năng thu hút phát triển cộng đồng người dùng tin chưa cao 

Mỗi thư viện đại học đều có cộng đồng người dùng tin với số lượng nhất định 

nhưng sự gắn kết và tính ổn định của hệ thống thư viện đại học không cao. Lý do 

chính là vai trò kết nối và phát triển cộng đồng người dùng chưa được thực hiện tốt. 

Điều này cũng xuất phát từ đặc thù đối tượng người dùng tin tại các thư viện trường 

đại học, với các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, tính độc lập và chủ động trong khai 

thác thông tin của họ cao (không phụ thuộc nhiều vào dịch vụ), với các đối tượng là 

người học (sinh viên, học viên sau đại học), tính chất luân chuyển của họ rất cao nên 

khả năng kết nối bền vững với cộng đồng người dùng không cao. 

Chính vì thế, việc thu hút, tập hợp và gắn kết người dùng với thư viện và với 

nhau, từ đó xây dựng và phát triển một cộng đồng bền vững là một trong những yếu tố 

cốt yếu để ứng dụng thành công phần mềm xã hội vào công tác tổ chức và vận hành 

các dịch vụ thư viện. Đây thực sự là một thử thách đối với thư viện các trường đại học 

Việt Nam. 

2.6.2.6. Cơ chế, chính sách, vận hành dịch vụ chưa rõ ràng 

Việc thay đổi chính sách cho việc tổ chức dịch vụ thông tin thư viện cần có triết lý. 

Bởi lẽ quan điểm về tổ chức triển khai dịch vụ chịu sự ảnh hưởng lớn của đường hướng 

chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, vốn chỉ có thể thay đổi khi nhận thức của họ thay đổi. 

Trên cơ sở nhận thức thông suốt từ lãnh đạo tới các bộ phận và cá nhân tác 

nghiệp chuyên môn cụ thể, các chính sách tương ứng mới được ban hành. Trong đó 

các chính sách về hoạt động tổ chức dịch vụ thông tin thư viện sẽ đóng vai trò định 

hướng để và các chương trình hành động.  

Cơ chế dịch vụ thông tin thư viện hiện nay tại các thư viện nói chung và thư 

viện đại học nói riêng thường được vận hànhh theo cách: Thư viện là nhà cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ, người dùng tin là người sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đó. Nếu ý 

tưởng cung cấp dịch vụ và nhu cầu của người dùng tin thống nhất và hòa hợp, dịch vụ 

đó phát triển và hoạt động hiệu quả, bằng không kết quả sẽ ngược lại. Số liệu khảo sát 

cũng cho thấy các dịch vụ hiện nay chưa thật sự hướng tới giải quyết nhu cầu và thị 

hiếu, thói quen sử dụng thông tin của người dùng tin. Chính vì thế, vẫn có một khoảng 

cách lớn giữa dịch vụ và người dùng tin thư viện chưa được lấp đầy (khiến cho người 

dùng tin và dịch vụ thư viện không có sự gắn kết).  

Cơ chế vận hành của phần mềm xã hội là có sự tương tác qua lại lẫn nhau giữa 

bên cung cấp dịch vụ và người tham gia dịch vụ, người thụ hưởng dịch vụ. Nói cách 

khách, sau khi dịch vụ được thiết lập và đi vào hoạt động, cơ chế dịch vụ cho phép 

người dùng được tham gia tương tác thông tin (tạo lập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ, phổ 

biến, …) với cộng đồng. Cơ chế này khác hẳn về bản chất so với các dịch vụ trước đây 
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của thư viện. Vì thế, để có được cơ chế hoạt động này, cần phải có sự thay đổi lớn 

trong chính sách và cơ chế hoạt động dịch vụ tại các thư viện. Thay đổi đó không dễ 

thực hiện và không thể thực hiện ở một bộ phận dịch vụ mà cần có sự điều chỉnh về 

chính sách dịch vụ cấp vĩ mô của thư viện đại học. 

Tiểu kết  

Chương hai tập trung vào thực trạng ứng dụng phần mềm xã hội trong hoạt 

động tổ chức dịch vụ thông tin – thư viện tại các trường đại học. Thực trạng được phản 

ánh dựa trên cơ sở nghiên cứu sâu về các ứng dụng phần mềm xã hội cụ thể. Việc 

khảo sát và lấy ý kiến thư viện cũng như người dùng tin tập trung vào nghiên cứu sự 

hiểu biết và tình hình ứng dụng phần mềm xã hội vào trong công tác tổ chức dịch vụ 

thư viện. 

Thông tin phỏng vấn và các số liệu thống kê, khảo sát đã chỉ ra các phần mềm 

xã hội đang được ứng dụng tại thư viện các trường đại học ở Việt Nam. Cùng với đó là 

các ứng dụng cụ thể vào các loại hình dịch vụ thư viện cụ thể. Sự tương thích giữa 

dịch vụ thông tin – thư viện với các phần mềm xã hội cũng đã được chỉ ra cùng với 

thực trạng về chính sách, lộ trình ứng dụng của các thư viện đại học. Đồng thời, các 

yếu tố tác động đến việc ứng dụng PMXH vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện 

tại các trường đại học Việt Nam đã được phân tích sâu sắc trên cơ sở các số liệu thu 

thập được trong quá trình nghiên cứu, điều tra. 

Con số khảo sát còn chỉ ra người dùng tin mong muốn được sử dụng phần mềm 

xã hội trong quá trình khai thác dịch vụ TTTV. Tuy nhiên, việc ứng dụng phần mềm 

xã hội vào công tác dịch vụ thông tin thư viện tại các thư viện đại học ở Việt Nam 

chưa được triển khai bài bản và chuyên nghiệp và chưa đáp ứng được nhu cầu và thói 

quen khai thác sử dụng dịch vụ của người dùng tin. Hầu hết các thư viện đều đã áp 

dụng phần mềm xã hội, song mức độ và quy mô áp dụng của các thư viện là khác 

nhau. Đáng chú ý, các thư viện đại học áp dụng sâu và rộng đạt được kết quả tốt hơn 

nhiều so với những thư viện áp dụng nhỏ lẻ, manh mún thiếu chỉ đạo thống nhất từ 

trên, thiếu nguồn lực và không có chính sách, lộ trình cụ thể. 

Trên cơ sở phân tích thực trạng, chỉ ra các vấn đề tồn tại, chuyên đề đã cung 

cấp các yếu tố nền tảng để xây dựng các giải pháp cần thực hiện cho việc triển khai 

ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông tin thư viện phù hợp và hiệu 

quả. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM 

XÃ HỘI ĐỂ TỔ CHỨC DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN CHO CÁC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM 

Thư viện đại học có mối quan hệ hữu cơ với trường đại học mà nó trực thuộc. 

Chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu tại mỗi trường đại học phụ 

thuộc rất lớn vào chất lượng phục vụ học liệu cho các đối tượng người dùng tin tại 

trường đại học đó. Có thể hiểu, chất lượng của thư viện tỷ lệ thuận với chất lượng của 

trường đại học.  

Khi bàn về giải pháp ứng dụng phần mềm xã hội , cần tính đến các nội dung: tài 

lực, tin lực, nhân lực, vật lực. Tương ứng với mỗi nội dung, các giải pháp cụ thể sẽ được 

vạch ra. Như thế, sẽ có rất nhiều các giải pháp được đề cập tới. Tuy nhiên, trong phạm vi 

điều tra nghiên cứu của đề tài, dựa trên nền tảng nghiên cứu lý luận và các kết luận rút ra 

từ khảo sát thực tế, các giải pháp hướng tới những yếu tố căn bản để có thể triển khai khả 

thi trong thực tế. Các giải pháp được đề cập trong đề tài luận án không chỉ hướng tới việc 

thay đổi tích cực tại thư viện mà còn hướng tới việc nâng cao chất lượng của trường đại 

học. Để các giải pháp đưa ra khả thi và thành công, cần có sự tham gia nghiêm túc, tập 

trung từ nhiều phía, tuy nhiên, cốt lõi trong các giải pháp vẫn là sự nhận thức đúng về vai 

trò và tầm ảnh hưởng của phần mềm xã hội. Bởi đây chính là tiền đề và là yếu tố khai 

thông cho việc triển khai các giải pháp và nhóm giải pháp trong thực tế.  

Các nhóm giải pháp và giải pháp cụ thể được xây dựng dựa trên nền tảng lý 

luận, thực trạng tình hình, và kết quả phân tích các số liệu khảo sát. Các kết luận rút ra 

từ việc phân tích tình hình thực tế được thể hiện qua các luận điểm chính sau: 

- Đối với các dịch vụ hiện tại, tần xuất sử dụng của người dùng tin thấp; chất 

lượng các dịch vụ chưa đáp ứng tốt nhu cầu tin cua rngười dùng tin; người dùng tin có 

thói quen hay sử dụng các dịch vụ có ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; đa số 

người dùng tin đều sử dụng ít nhất một phần mềm xã hội. 

- Đa số các thư viện tổ chức hệ thống dịch vụ thiếu sự liên thông gắn kết, không 

có quy định cụ thể về cơ chế, chính sách vận hành cho các dịch vụ, đặc biệt là đối với 

các dịch vụ xã hội. 

- Người dùng tin thích khai thác dịch vụ trên các thiết bị điện tử di động cá 

nhân thay vì phải đến trực tiếp thư viện. 

- Ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thư viện sẽ tăng cường 

tính liên thông kết nối, phát triển cộng đồng, thân thiện đơn giản và phù hợp với thói 

quen sử dụng và khai thác thông tin hiện nay của người dùng tin thư viện đại học. 
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- Các yếu tố chính tác động đến việc ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức 

dịch vụ thông tin thư viện là: Nhân thức của lãnh đạo, cơ chế, chính sách vận hành 

dịch vụ, năng lực cán bộ, hạ tầng CNTT và CSVC, chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện đại, 

tài chính, năng lực thông tin của người dùng, bản quyền tài nguyên số, và mức độ đầu 

tư của cơ quan chủ quản. 

Các giải pháp từ 3.1 đến 3.5 là các điều kiện cần và giải pháp 3.6 là điều kiện 

đủ để thực hiện thành công việc ứng dụng phần mềm xã hội và công tác tổ chức dịch 

vụ thông tin thư viện tại các thư viện đại học ở Việt Nam. 

3.1. Các giải pháp về cơ chế chính sách đối với việc ứng dụng phần mềm xã 

hội tổ chức dịch vụ thông tin thư viện đại học 

Số liệu khảo sát các thư viện cho thấy chính sách ứng dụng và phát triển phần 

mềm xã hội tại các thư viện này chưa hoặc không được nhận thức và quan tâm đúng 

tầm. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới thực trạng ứng dụng các công cụ xã hội 

manh mún và thiếu đồng bộ khiến cho việc ứng dụng chưa thật hiệu quả.  

Trên cơ sở nhận tức đầy đủ về các công cụ phần mềm xã hội, thư viện cần đưa 

ra chính sách rõ ràng về việc ứng dụng phần mềm xã hội trong việc cải thiện và nâng 

cấp chất lượng các dịch vụ thông tin thư viện tại thư viện các trường đại học. Để làm 

tốt việc này, thư viện cần thực hiện tốt những nội dung sau: 

3.1.1. Nâng cao nhận thức về vai trò của phần mềm xã hội 

Về nhận thức và đầu tư: cần có sự nhận thức thông tỏ từ trên xuống dưới về tầm 

quan trọng, ý nghĩa và vai trò của phần mềm thư viện khi ứng dụng. Cụ thể là từ lãnh 

đạo trường đại học đến cấp lãnh đạo thư viện và mỗi cán bộ thư viện tham gia triển 

khai. Đồng thời cần có sự đầu tư tương ứng về nguồn lực nhiều mặt để việc ứng dụng 

được triển khai thành công [59]. . 

- Cần đặt ra mục tiêu áp dụng rõ ràng và thống nhất, kiên định trong quá trình 

đạt được mục tiêu đó. Mục tiêu cần gắn liền với mục tiêu chung xuyên suốt của trường 

đại học. 

- Cần có sự so sánh và kiểm chứng các mục tiêu đặt ra theo thời gian, đặc biệt 

theo giai đoạn áp dụng. Đồng thời cần có sự đánh giá và và rút kinh nghiệm theo các 

giai đoạn này. 

- Cần tổ chức các dịch vụ nhỏ lẻ thành nhóm dịch vụ và có sự áp dụng phần 

mềm xã hội thống nhất trong nhóm các dịch vụ nhỏ lẻ và giữa các nhóm dịch vụ với 

nhau. Tạo một tài khoảng duy nhất cho mỗi người dùng và người dùng có thể khai 

thác liên thông trong hệ thống dịch vụ. 
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- Thiết lập chính sách và cơ chế tương tác giữa người dùng với nhau và giữa 

người dùng và thư viện rõ ràng, mạch lạc theo từng loại hình dịch vụ ứng dụng phần 

mềm xã hội. Chính sách và cơ chế phải bám sát vào chiến lược phát triển của đơn vị 

chủ quản, đơn vị thực hiện, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể. 

- Chú trọng công tác xây dựng và phát triển cộng đồng người dùng dịch vụ bởi 

sự tham gia và đóng góp của người dùng đóng vai trò quyết định cho việc tồn tại và 

phát triển của cộng đồng xã hội của dịch vụ. 

Phần mềm xã hội đang rất phổ biến thông qua các ứng dụng xã hội trên môi 

trường internet. Hầu như người dùng internet nào cũng biết về phần mềm xã hội song 

không phải ai cũng hiểu rõ, hiểu sâu và đặc biệt là ý thức đúng vai trò của phần mềm 

xã hội đối với các thư viện đại học và trong công tác tổ chức các dịch vụ thông tin thư 

viện. Ở cấp độ vĩ mô, nhận thức này cần phải có ở những người làm chính sách và đưa 

ra định hướng phát triển chiến lược [58]. Từ đó, nhận thức cần được lan tỏa và mở 

rộng đến các cán bộ quản lý và cán bộ triển khai trực tiếp. Một khi những nhận thức 

này được thông tỏ và thống nhất trong toàn hệ thống, việc triển khai ứng dụng phần 

mềm xã hội mới có được sự quyết tâm và được thực hiện bài bản. 

Nhận thức đúng chính là nắm được các chức năng cơ bản và bản chất quy trình 

của phần mềm. Từ đó hiểu rõ tầm ảnh hưởng mà mức độ tác động của phần mềm đó 

trong cộng đồng người dùng cũng như trong xã hội. Nhận thức đúng là cơ sở quan 

trọng cho việc đưa ra giải pháp đúng đắn và phù hợp trong việc ứng dụng các phần 

mềm xã hội đúng đắn và phù hợp. Trên cơ sở có được sự am tường, hiểu biết đầy đủ 

về thực trạng dịch vụ thông tin – thư viện hiện có, hiểu được xu thế phát triển trong 

lĩnh vực dịch vụ thông tin, hiểu về thói quen và nhu cầu tin của người dùng tin đã và 

đang thay đổi như thế nào, có được giải pháp ứng dụng phần mềm xã hội hiệu quả 

trong hoạt động tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện được xem là nhận thức đủ. 

Nhận thức đúng và đủ về ứng dụng phần mềm xã hội trong tổ chức các dịch vụ 

thông tin thư viện từ các cấp quản lý lãnh đạo cho tới các cán bộ thực thi, tác nghiệp 

tại thư viện các trường đại học được xem là tiền đề cho việc triển khai các giải pháp 

sau này. 

3.1.2. Thống nhất định hướng chiến lược ứng dụng phần mềm với các đơn vị 

trong trường 

Là bộ phận cốt yếu, gắn bó hữu cơ với trường đại học nên việc xây dựng chính 

sách phát triển của thư viện cần gắn liền với chính sách phát triển chung của Trường 

để bảo đảm bảo chính sách phù hợp và đồng bộ với lộ trình phát triển của trường đại 

học. Tiền đề cho việc xây dựng chính sách ứng dụng phần mềm xã hội là sự thống 

nhất về định hướng chiến lược phát triển giữa thư viện với trường đại học và các 
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khoa/bộ môn trực thuộc trường (gọi chung là nhà trường). Thư viện cần chứng minh 

và làm rõ vai trò và tầm ảnh hưởng của việc nâng cao chất lượng dịch vụ cho người 

dùng tin khi ứng dụng phần mềm xã hội. Cụ thể hơn là những lợi ích mà các công cụ 

phần mềm xã hội đem lại đối với dịch vụ thư viện so với trước đây. Những lợi ích này 

là phù hợp và cần thiết trong tiến trình phát triển để đạt được được những mục tiêu đề 

ra của nhà trường cũng như thư viện. Từ đó, việc thống nhất định hướng phát triển 

chung, trong đó có việc ứng dụng phần mềm xã hội để nâng cao chất lượng dịch vụ 

cần được thống nhất trên cơ sở đồng thuận giữa nhà trường, các khoa trực thuộc và thư 

viện. 

Định hướng chiến lược phát triển cần được làm rõ trong chính thư viện, đặc biệt 

là đội ngũ cán bộ thư viện, những người sẽ tham gia trực tiếp vào việc triển khai và 

phát triển. Họ chính là những người tác nghiệp trực tiếp trong quá trình ứng dụng này, 

vì vậy họ cần hiểu rõ định hướng phát triển, ý nghĩa của sự phát triển và cụ thể hơn là 

ý thức rõ ý nghĩa những công việc mà mình đang làm. 

3.1.3. Xây dựng chính sách ứng dụng 

Chính sách là chủ trương và chương trình hành động của các cấp lãnh đạo của 

cơ quan chủ quản và của chính thư viện đại học cho việc ứng dụng phần mềm xã hội 

vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại các thư viện đại học. Trên cơ sở mục tiêu 

chiến lược được xác định, cần xác định rõ mục tiêu cụ thể, giới hạn phạm vi và cơ chế 

cho các hoạt động. Đây là cơ sở để các đơn vị, bộ phận liên quan ý thức rõ vai trò 

trách nhiệm và cơ chế phối hợp của mình trong hệ thống. Chính sách cần được vận 

hành như công cụ điều chỉnh hoạt động của các bộ phận liên quan, đồng thời được sử 

dụng như một cơ chế thực thi chiến lược. Chính sách cần được văn bản hoá và quán 

triệt trong toàn hệ thống, tổ chức. 

Chính sách phải đồng hành và hướng tới việc thực hiện thành công mục tiêu 

chiến lược của việc ứng dụng thành công phần mềm xã hội vào công tác tổ chức dịch 

vụ thông tin thư viện. Đây cũng là lý do khi xây dựng chính sách, cần phải căn cứ vào 

các mục tiêu chung của việc ứng dụng cũng như các mục tiêu cụ thể cho công tác tổ 

chức dịch vụ và mục tiêu của mỗi dịch vụ cụ thể cần đạt được. 

Dù có tính chất định hướng và đưa ra các chương trình hành động cụ thể nhưng 

chính sách càng cụ thể, rõ ràng và có tính đồng thuận cao, khả năng thực hiện càng lớn 

và thời gian cho việc đưa ra các quyết định càng được giảm bớt. Chính sách cần có 

khả năng bao quát từ công tác tổ chức dịch vụ các cấp đến các bộ phận cụ thể và các 

dịch vụ cụ thể trong hoạt động tổ chức dịch vụ thông tin thư viện tại thư viện các 

trường đại học. 
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3.1.4. Cơ chế quản lý, điều hành việc ứng dụng phần mềm xã hội 

Có thể nói cơ chế vận hành của phần mềm xã hội có sự khác biệt rất lớn so với 

cơ chế vận hành trước đây kể cả đối với các loại hình thư viện trước đây. Sự khác biệt 

về chất thể hiện qua sự thay đổi về chất mối quan hệ giữa người dùng tin và người sản 

xuất thông tin. Như đã được trình bày trong Chương 1 của đề tài, vai trò của người sản 

xuất thông tin và người dùng tin đã được chuyển hóa cho nhau và sự phân định đôi khi 

chỉ là tương đối, bởi ranh giới giữa họ đã bị xóa mờ. Đây là yếu tố cốt lõi dẫn đến cơ 

chế vận hành của các dịch vụ thông tin thư viện tại thư viện các trường đại học thay 

đổi và phải được định nghĩa rõ ràng và tuân thủ nghiêm túc để có thể triển khai chuyên 

nghiệp và bài bản. 

Trên cơ sở cơ chế tương tác xã hội giữa thư viện và người dùng tin, giữa cộng 

động đồng người dùng tin với nhau, cơ chế vận hành dịch vụ cần được quy định cụ thể 

thành nhiều cấp, tuy nhiên có thể chia thành 2 cấp chính: Cơ chế vận hành và liên 

thông giữa các dịch vụ với nhau và cơ chế vận hành của từng dịch vụ cụ thể. 

Cơ chế vận hành và hoạt động khi ứng dụng phần mềm xã hội vào phát triển 

các dịch vụ thư viện là kết quả tất yếu của định hướng, mục tiêu, lộ trình phát triển đã 

được thực hiện ở trên. Tuy nhiên, thư viện cần ý thức việc xây dựng cơ chế rõ ràng, 

minh bạch, thuận tiện, và phù hợp với từng nội dung công việc của cán bộ thư viện. 

Có được cơ chế hoạt động như trên, cán bộ thư viện sẽ ý thức rõ hơn về chức 

năng, nhiệm vụ, trai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Đây là yếu tố quan trọng 

để họ có thể tập trung và nghiêm túc trong công việc để đạt kết quả tốt hơn. 

3.1.5. Bám sát mục tiêu đề ra của trường đại học 

Trên cơ sở mục tiêu chung của thư viện (gắn liền với tầm nhìn, sử mệnh của thư 

viện và nhà trường), các mục tiêu hướng tới của phần mềm xã hội cần được xác định 

rõ ràng cùng lộ trình thực hiện phù hợp. 

Mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể sẽ đóng vai trò là kim chỉ nam cho từng 

giai đoạn triển khai dịch vụ thông tin, thư viện có ứng dụng phần mềm xã hội. Từ mục 

tiêu chung cho đến các mục tiêu cụ thể cần được thư viện bám sát trong suốt quá trình 

triển khai. Ngay từ khi xác định mục tiêu, việc cân nhắc tính khả thi trong thực tế cần 

được thực hiện bài bản nghiêm túc. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, 

nếu thực tiễn cho thấy việc điều chỉnh mục tiêu là phù hợp, thư viện có thể điều chỉnh 

một số mục tiêu sao cho sự điều chỉnh này không đi lệch ra ngoài mục tiêu chung đã 

để ra. 

3.1.6. Xây dựng  lộ trình phát triển ứng dụng phần mềm xã hội 

Sau khi đã thống nhất về tư tưởng, nhận thức, và xác định rõ các mục tiêu đề ra, 

thư viện cần đưa ra lộ trình ứng dụng và phát triển phần mềm xã hội và phát triển các 
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dịch vụ. Lộ trình này cần thể hiện được tầm nhìn trong giai đoạn ngắn hạn, trung hạn, 

và dài hạn. Tương ứng với mỗi giai đoạn sẽ có mục tiêu cụ thể và các công việc cần 

thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Lộ trình này cần được thực hiện bài bản, đồng bộ, 

và thống nhất không chỉ trong nội bộ thư viện (giữa các phòng/ban, các hoạt động 

nghiệp vụ) mà còn giữa thư viện với trường và các khoa đào tạo trong trường. 

Với lộ trình thực hiện được đặt ra, việc xác định các cột mốc về thời gian và 

đặc biệt là kết quả công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây chính là thời điểm rà 

soát lại kết quả công việc đã hoàn thành, chỉ ra những điều còn tồn tại và các vấn đề 

phát sinh, từ đó rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp phù hợp. Việc này giúp cho lộ 

trình phát triển sẽ ổn định và bền vững. 

3.2. Các giải pháp công nghệ cho việc ứng dụng phần mềm xã hội 

3.2.1. Mô hình nhóm các ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ 

thông tin thư viện 

Có thể thấy, công cụ phần mềm xã hội rất đa dạng và phong phú về loại hình 

cũng như tính năng thực hiện. Việc lựa chọn các công cụ phù hợp cho từng loại hình 

dịch vụ là điều các thư viện đại học cần cân nhắc. Có rất nhiều giải pháp lựa chọn khác 

nhau, không có giải pháp nào được cho là lý tưởng cho tất cả các thư viện. Tùy thuộc 

vào điều kiện đặc thù của mỗi thư viện để đưa ra các giải pháp công nghệ phù hợp 

riêng. Để có cơ sở khoa học đễ xuất các Giải pháp công nghệ phần mềm xã hội phù 

hợp, tác giả đã tiến hành nghiên cứu thực trạng các phần mềm xã hội được người dùng 

tin sử dụng hiện nay và có số liệu như sau: 

 

Biểu đồ 21: Tỷ lệ sử dụng các ứng dụng phần mềm xã hội 

Theo số liệu khảo sát, facebook là công cụ phần mềm xã hội được người dùng 

tin sử dụng nhiều nhất với tỷ lệ 100% người tham gia trả lời đều lựa chọn ứng dụng 

này. Ngoại trừ Youtube, con số này vượt xa so với tỷ lệ sử dụng các ứng dụng phần 

mềm xã hội khác của người dùng tin. Điều này cho thấy Facebook được sử dụng rất 

phổ biến và thông dụng trong cộng đồng người dùng tin tại thư viện các trường đại 
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học. Youtube là công cụ phổ biến thứ hai sau Facebook khi có 88% người dùng tin lựa 

chọn sử dụng. Mức độ sử dụng Facebook và Youtube là khác nhau, đặc biệt là tính 

tương tác chủ động trong cộng đồng (của Facebook cao hơn Youtube), nhưng tỷ lệ 

khảo sát đã cho thầy Youtube là một trong những ứng dụng thu hút khá đông người 

dùng tin tại các thư viện. 

- Facebook và Youtube là hai ứng dụng phần mềm xã hội đang được sử dụng 

phổ biến nhất trong cộng đồng người dùng tin tại các trường đại học. Tuy nhiên tính 

chất mức độ sử dụng các ứng dụng này là khác nhau. Trong khi đa số người dùng tin 

sử dụng Facebook như một công cụ kết nối chủ động và tương tác thường xuyên với 

cộng đồng (viết bài, gửi ảnh, tán gẫu, bình luận, tạo nhóm, truyền thông, …) thì với 

Youtube, họ chủ yếu tiếp cận với thông tin theo hướng một chiều, nói cách khác, cách 

tiếp cận thông tin còn khá bị động (chủ yếu là xem video). Nắm được đặc điểm này, 

các thư viện sẽ biết cách để triển khai các hoạt động của thư viện mình trong cộng 

đồng người dùng tin thông tin mỗi công cụ một cách phù hợp và có hiệu quả. 

- Có nhiều các ứng dụng xã hội được sử dụng phổ biến trên thế giới nhưng lại 

khá hạn chế đối với cộng đồng người dùng tin tại các thư viện trường đại học. Đây là 

một trong những yếu tố để đưa ra lộ trình triển khai các ứng dụng này trong thời gian 

sắp tới với các mức độ ưu tiên phù hợp dựa trên điều kiện thực tế của mỗi thư viện. 

Mặt khác, cần điều chỉnh trọng tâm ứng dụng các công cụ phần mềm xã hội sao cho 

phù hợp với nhu cầu, thị hiếu và thói quen sử dụng của người dùng tin. 

- Các công cụ phần mềm xã hội có thể hỗ trợ thư viện kết nối, chia sẻ trong 

cộng đồng, phát triển nguồn tài nguyên trực tuyến (RSS, Delicious), quảng bá hình 

ảnh, tạo dựng môi trường học tập chuyên môn (Blogs), hay triển khai các dự án mang 

tính xã hội (Wikis) cần được tập trung, đầu tư phát triển trên cơ sở tham khảo thực tế 

triển khai trên thế giới và điều kiện cụ thể của đơn vị mình. 

Với giải pháp tổng thể, có thể chia thành 3 nhóm công cụ phần mềm xã hội như 

sau: nhóm công cụ truyền thông, nhóm công cụ xây dựng và phát triển tài nguyên 

thông tin và nhóm công cụ kết nối cộng đồng. 
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Hình 13: Giải pháp tổng thể các ứng dụng phần mềm xã hội trong tổ chức dịch vụ thông tin thư viện 

Có thể nói, ba định hướng cơ bản khi ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức 

các dịch vụ thông tin thư viện là truyền thông, phát triển cộng đồng và phát triển tài 

nguyên thông tin. Từ các định hướng này ta có thể triển khai những dịch vụ cụ thể sao 

cho phù hợp với mỗi trường đại học. Tùy vào điều kiện đặc thù, nguồn nhân lực, 

nguồn tài nguyên và đặc điểm nhu cầu tin của người dùng tin tại mỗi cơ sở đào tạo đại 

học, thư viện đại học có thể lựa chọng công cụ phần mềm xã hội phù hợp để ứng dụng. 

Về bản chất, mỗi công cụ và dịch vụ phần mềm xã hội đều hướng tới mục tiêu mang 

tính xã hội nhất định mà không được xây dựng để phục vụ riêng biệt cho một cơ quan 

tổ chức cụ thể nào. Chính vì thế, không có nguyên tắc áp dụng tuyệt đối công cụ phần 

mềm xã hội cho mỗi loại hình dịch vụ cụ thể. Mỗi thư viện cần có phương án lựa chọn 

các công cụ hay dịch vụ phần mềm xã hội sao cho phù hợp với đặc thù dịch vụ thư 

viện của mình.  

Chính vì thế, có 2 đặc điểm nổi bật dễ nhận thấy khi ứng dụng phần mềm xã hội 

vào triển khai các dịch vụ thông tin, đó là một công cụ phần mềm xã hội có thể được 

ứng dụng trong nhiều loại hình dịch vụ thư viện và các công cụ này thường có mối liên 

thông, quan hệ mật thiết với nhau. 

3.2.2. Tổ chức các công cụ truyền thông xã hội 

Đây là nhóm các công cụ hỗ trợ các hoạt động truyền thông xã hội bên cạnh 

những kênh truyền thông đã có của thư viện đại học. Nhóm công cụ này sẽ tập trung vào 

các hoạt động cụ thể như: Thông báo tin tức, sự kiện, tình hình cập nhật nguồn lực thông 

tin của thư viện, quyền lợi người dùng tin, hoạt động của thư viện, các hoạt động cộng 
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đồng người dùng tin, … Đồng thời nhóm công cụ này còn giúp thư viện có thể quảng bá 

hình ảnh, dịch vụ thư viện. Ngoài ra, các công cụ thuộc nhóm này còn khuyến khích 

người dùng tin gắn kết hơn với thư viện và dịch vụ thư viện đại học [43].  

Một số công cụ phần mềm xã hội phù hợp cho chức năng này như sau: 

Thư viện cần liên lạc liên tiếp, thông suốt và hiệu quả trong nội bộ, với các đối 

tác bên ngoài và đặc biệt là đối với người dùng tin thông qua các công cụ như blogs, 

Blogs có thể sử dụng chủ yếu vào các vấn đề chuyên môn sâu hoặc kết nối chuyên 

môn sâu, tuy nhiên, khi tạo lập thành cộng đồng người dùng blog, thư viện sẽ đóng vai 

trò trung tâm, vừa kết nối vừa lan tỏa thông tin đến cộng đồng. Về phía nội bộ thư 

viện, cần bảo đảm luồng thông tin thông suốt từ trên xuống dưới và giữa các bộ phận 

đồng cấp nhau. Đối với bên ngoài, blogs vừa là kênh giao tiếp của thư viện trong cộng 

đồng các thư viện (đặc biệt là những thư việc có sử dụng blogs) và cộng đồng người 

dùng tin. Qua kênh giao tiếp này, thư viện có thể giao lưu, đóng góp dịch vụ hay sáng 

kiến của mình, đồng thời cũng có thể chia sẻ và tiếp nhận rất nhiều các giá trị khác từ 

cộng đồng đó. 

Mạng xã hội cũng được xem là một trong những công cụ để triển khai tốt các 

hoạt động truyền thông. Ngày càng nhiều các cơ quan, tổ chức sử dụng mạng xã hội 

như một công cụ để kết nối với với cộng đồng [41].  Thư viện cũng không phải là một 

ngoại lệ, việc sử dụng các mạng xã hội cho phép thư viện kết nối với cộng đồng thư 

viện và cộng đồng người dùng tin của mình. Mạng xã hội có thể trở thành một trong 

những kênh cung cấp thông tin theo thời gian thực, kết nối nhanh chóng và hiệu quả 

trong cộng đồng người dùng tin, từ đó sẽ hình thành một cộng đồng riêng cho mỗi cơ 

quan thông tin và thư viện trong cộng đồng mạng xã hội. Để triển khai được kênh 

thông tin này, các cơ quan thông tin thư viện chỉ cần xây dựng cho mình một tài khoản 

mạng xã hội riêng, sau đó duy trì nó bằng cách cung cấp các thông tin ngắn gọn về các 

hoạt động của cơ quan mình, đồng thời quản lý nội dung bình phẩm của độc giả và 

phúc đáp những ý kiến của họ một cách phù hợp. Về phía người dùng tin, khi tham gia 

kết nối với cơ quan thông tin thư viện qua mạng xã hội, họ có thể cập nhật thông tin 

mới nhất của thư viện vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu có mạng Internet. Họ có 

thể chủ động và thoải mái đưa ra các bình phẩm, phản hồi, sáng kiến để cung cấp thêm 

cơ sở cho các thư viện điều chỉnh hoạt động dịch vụ của mình sao cho phù hợp. Đáng 

chú ý là hiện nay nhiều người dùng tin có thể sở hữu những thiết bị công nghệ di động 

có khả năng vào mạng mọi lúc mọi nơi bên cạnh máy tính xách tay như máy tính bảng, 

hay điện thoại di động. Điều này càng khẳng định rằng mạng xã hội nên là một trong 

những lựa chọn hàng đầu cho việc kết nối thông tin giữ các cơ quan thông tin thư viện 
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và người dùng tin. Mạng xã hội là công cụ hiệu quả để thư viện đại học có thể nắm bắt 

được nhu cầu, sở thích, thói quen, thậm chí là cuộc sống cá nhân của người dùng tin. 

Từ đó, họ sẽ biết cách triển khai các sản phẩm và dịch vụ thông tin với phương pháp 

phù hợp, đáp ứng chính xác nhu cầu của người dùng tin. Một số công cụ phổ biến cho 

loại phần mềm xã hội này: facebook, twitter, google+. 

Ứng dụng Podcast trong hoạt động truyền thông 

Cung cấp thông tin cập nhật về các sự kiện, hoạt động, và dịch vụ 

Bên cạnh các sản phẩm thông tin trước đây, thông tin về các hoạt động, sự kiện, 

và dịch vụ tại thư viện rất cần được tạo lập dưới dạng các sản phẩm podcast. Với các 

dạng thức chính là audio và video, các sản phẩm thông tin này được cung cấp định kỳ 

theo thời gian hoặc theo tiến trình hoạt động của những nội dung được phản ánh. 

Chúng được đăng tải lên trang web thông tin của thư viện trường, đồng thời xuất hiện 

trên các trang mạng xã hội, các công cụ phần mềm mạng xã hội mà thư viện trường 

đang sử dụng để kết nối với cộng đồng người dùng [55]. . 

Khi triển khai các sản phẩm podcast, cần lưu ý các yếu tố:  

Thời gian: Khác với các sản phẩm podcast phản ánh thông tin gốc (thời gian tùy 

thuộc vào nội dung), sản phẩm podcast phản ánh thông tin về các đối tượng, sự kiện, 

chương trình thường kéo dài trong khoảng từ 2 đến 5 phút. Quy ước về thời gian này 

xuất phát từ nhu cầu cần tiếp nhận thông tin ngắn gọn, nhanh chóng của người dùng. 

Ví dụ: thông tin về các hoạt động thư viện, sự kiện văn hóa, khóa đào tạo, hội thảo 

khoa học, giới thiệu sách, hướng dẫn sử dụng …  

Định dạng: Ngoài hai định dạng phổ biến mp3 (audio) và mp4 (video) trên môi 

trường web, các sản phẩm podcast cần có khả năng được lưu trữ ở nhiều định dạng 

khác nhau (WebM, FLV, 3GP, Audio Mp4). Điều này giúp cho người dùng thuận tiện 

trong việc tải về và chạy bằng các ứng dụng đặc thù trên môi trường của các thiết bị 

công nghệ cá nhân của mình. 

Cung cấp thông tin đào tạo, hướng dẫn 

Nếu như các khóa đào tạo, hướng dẫn về kiến thức, kỹ năng, hay thái độ của 

thư viện đang gặp phải các vấn đề như: chưa/không thu hút nhiều người dùng tham 

gia; tốn kém; tốn thời gian; không hiệu quả; nội dung đơn điệu, … thì với việc ứng 

dụng podcasting, những vấn đề nếu trên sẽ dần được giải quyết [42].  

Thay vì tổ chức các khóa học trực tiếp, thư viện sẽ tiến hành xây dựng các sản 

phẩm podcast về các khóa đào tạo với nhiều nội dung khác nhau, về hướng dẫn sử 

dụng các phương tiện và dịch vụ mà thư viện cung cấp. Với nội dung podcast ngắn 
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gọn, dễ hiểu, cuốn hút, và thuận tiện trong khai thác, người đọc sẽ dễ dàng tiếp nhận 

thông tin và nội dung khóa học sẽ được truyền tải tới họ một cách hiệu quả. 

Cung cấp thông tin giới thiệu sản phẩm và dịch vụ thư viện 

Giới thiệu, quáng bá, hướng dẫn khai thác các sản phầm và dịch vụ thư viện đại 

học đến cộng đồng người dùng là việc làm quan trọng nhằm khẳng định vị thế, vai trò 

của thư viện trong trường đại học. Mặt khác, điều này giúp người dùng khai thác tài 

nguyên thư viện tốt hơn để từ đó học tập và nghiên cứu hiệu quả hơn. 

Cần có các sản phẩm podcast giới thiệu thông tin cập nhật về các sản phẩm và 

dịch vụ mà thư viện có, đồng thời, cập nhật và phổ biến những thông tin mới về sự 

phát triển sản phẩm và dịch vụ của thư viện trong cộng đồng NDT. Ví dụ: các sản 

phẩm podcast giới thiệu và hướng dẫn khai thác các cơ sở dữ liệu phục vụ học tập, 

nghiên cứu mới được bổ sung; giới thiệu các tài liệu mới về; giới thiệu các cuốn sách 

được yêu thích (thư viện có thể khuyến khích NDT tham gia trực tiếp trong việc tạo 

lập hoặc đóng góp các podcast dạng này) … 

Bên cạnh hoạt động giới thiệu và quảng bá, việc sản xuất ra các sản phẩm 

podcast hướng dẫn khai thác, sử dụng sản phẩm và dịch vụ sao cho hiệu quả cũng cần 

được trú trọng. NDT có thể sử dụng các sản phẩm này bất kỳ lúc nào họ cần trong quá 

trình khai thác nguồn lực thông tin tại thư viện [60].  

Giới thiệu, quảng bá, và hướng dẫn người dùng qua hoạt động podcasting 

không chỉ giúp họ khai thác tài nguyên thông tin hiệu quả hơn mà còn tạo cảm hứng 

để họ gắn kết với thư viện hơn. 

Mashup là công cụ phù hợp cho việc quy tập các công cụ giao tiếp thông tin 

phổ biến của người dùng tin. Với sự tập hợp các công cụ giao tiếp phổ biến của người 

dùng tin về cùng một chỗ, thư viện cung cấp đến bạn đọc nhiều công cụ giao tiếp, phù 

hợp với nhu cầu đang đạng của người dùng tin. Có thể còn xa lạ với nhiều người sử 

dụng, tuy nhiên, nếu biết tích hợp nhiều ứng dụng cùng một lúc, Thư viện có thể ứng 

dụng Mashup như một công cụ tích hợp nhiều ứng dụng mà người dùng yêu thích, 

đồng thời công cụ này cần phải có khả năng lưu trữ và quản trị thông tin cá biệt của 

người dùng Một khi Mashup trở thành “cổng thông tin” quen thuộc của từng cá nhân, 

họ sẽ thường xuyên tiếp cận và xử dụng, đây chính là kênh thông tin hiệu quả để triển 

khai các hoạt động truyền thông. 
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Hình 14: Giải pháp tích hợp mashup ứng dụng vào một tài khoản 

3.2.3. Các công cụ phát triển cộng đồng 

Tổ chức đào tạo, đặc biệt đào tạo trực tuyến là một trong những phương thức 

hữu hiệu để thư viện kết nối cộng đồng. Loại hình đào tạo trực tuyến có thể chia làm 

hai: thứ nhất là đào tạo trực tuyến theo thời gian thực, tức là bạn đọc có thể tham dự 

khóa đào tạo trực tiếp theo thời gian cụ thể được xác lập; thứ hai là đào tạo trực tuyến 

trên cơ sở chuẩn bị nội dung đào tạo dưới nhiều định dạng khác nhau như: văn bản, hình 

ảnh, audio, video. Sau đó những nội dung đào tạo này được cung cấp trên mạng để người 

đọc có thể truy cập sử dụng theo thời gian thích hợp của riêng họ. Cả hai loại hình đào tạo 

trên đều cho phép người dùng tương tác với nhiều hình thức khác nhau. 

Trên cơ sở ứng dụng các phần mềm xã hội, thư viện có thể tổ chức các sự kiện, 

chương trình trực tuyến, thu hút người dùng tin tham gia, tương tác, giao lưu và chia 

sẻ thông tin. Đây là hoạt động nhằm phát triển và kết nối cộng đồng người dùng tin. 

Thực hiện dự án nhiều người tham gia: Thư viện có thể kêu gọi dự án từ nhiều 

nguồn khác nhau và triển khai thực hiện dự án với sự tham gia của cộng đồng người 

dùng tin. Các dự án này phần lớn được triển khai trực tuyến trên mạng thông qua việc 

sử dụng các ứng dụng xã hội khác nhau. Thông tin về tình hình dự án liên tục được 

cập nhật để cộng đồng bạn đọc được biết. Một số công cụ hỗ trợ thực hiện tốt việc này 

có thể kể đến như: 

Wiki cho phép người dùng tạo mới nội dung hay chỉnh sửa nội dung dung đang 

có qua trình duyệt Web. Ngoài ra, người dùng còn có thể theo dõi và kiểm soát sự thay 

đổi được tạo ra với nội dung trong mỗi Wiki cụ thể. Mặc dù theo ý kiến đánh giá của 

nhiều người, Wiki vẫn còn có nhiều tồn tại như độ chính xác của thông tin, tính cân 

bằng, độ tỉ mỉ, độ an toàn, bản quền, tính thống nhất, hay độ tin cậy, tuy nhiên, nếu 

như ý thức đầy đủ về vai trò của Wiki và có khả năng kiểm soát Wiki tốt, các cơ quan 

thông tin thư viện có thể coi đây là một trong những công cụ hữu hiệu cho việc triển 

khai các dự án mang tính chất cộng đồng trên môi trường Internet [65]. Đặc biệt, các 
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cơ quan thông tin thư viện có thể ứng dụng Wiki trong việc huy động và khuyến khích 

cộng đồng mạng, mà đội ngũ cốt lõi là người dùng tin của mình tham gia vào quá trình 

xây dựng, phát triển nguồn tài nguyên. 

Một bộ công cụ khác cần kể đến là Google Docs, vốn được coi là các ứng dụng 

văn phòng phổ biến và hữu hiệu trong việc triển khai công việc trên môi trường 

internet. Ứng dụng văn phòng được hầu hết người dùng máy tính sử dụng trong cộng 

việc và học tập hàng ngày của mình, điều này cũng không phải là ngoại lệ đối với 

người dùng tin thư viện đại học [57].  Phần mềm xã hội cho phép người dùng tin thay 

đổi thói quen và môi trường làm việc khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Cụ thể là 

từ làm việc cục bộ trên máy tính, giờ đây người dùng có thể sử dụng trên mạng 

internet, ở bất kỳ máy tính nào và bất cứ nơi đâu được kết nối mạng internet. Không 

chỉ sử dụng các ứng dụng văn phòng, mà người dùng còn dễ dàng, kết nối, chia sẻ và 

tương tác trực tuyến theo thời gian thực với các ứng dụng này. 

Kết nối và quản lý các tài khoản mạng xã hội là một trong những kênh phát 

triển và củng cố cộng đồng người dùng tốt nhất trên môi trường internet. Bởi hiện nay 

hầu hết người dùng thư viện đều có tài khoản mạng xã hội, thậm chí có những người 

dùng có tới 4 hoặc 5 tài khoản của các mạng xã hội khác nhau. Đây chính là lý do để 

các thư viện đại học cần phải thực hiện các điều tra khảo sát, nắm bắt được thông tin 

người dùng thư viện đang tham gia sử dụng các mạng xã hội nào. Từ đó, thư viện cần 

tạo lập tài khoản riêng của thư viện để tham gia vào các mạng xã hội đó. Điều này 

không chỉ giới thiệu, quảng bá hình ảnh và xây dựng kênh truyền thông cho thư viện 

mà còn giúp thư viện có thể kết nối, nắm bắt nhu cầu tin và điều chỉnh các sản phẩm, 

dịch vụ của mình sao cho phù hợp và hiệu quả nhất đối với người dùng tin của mình. 
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3.2.4. Mô hình các công cụ phát triển tài nguyên thông tin 

 

Hình 15: Mô hình phát triển tài nguyên thông tin xã hội mở 

Giải pháp chung về công nghệ trong kỉ nguyên thông tin phần mềm xã hội cần 

được ý thức rõ dựa trên quan điểm ranh giới giữa người tạo lập thông tin và người sử 

dụng thông tin có thể chuyển hóa cho nhau. Giải pháp về công nghệ phải gắn liền với 

nhiều yếu tố khác, trong đó phải tập trung vào ba yếu tố chính, đó là: nguồn lực thông 

tin, chính sách và con người. 

Chính sách: Để hệ thống thông tin này hoạt động bền vững và ổn định, yếu tố 

đầu tiên cần xây dựng là chính sách phát triển của hệ thống từ ngắn hạn cho đến dài 

hạn. Cụ thể, chính sách cần tính tới các nội dung cơ bản sau: 

- Tầm nhìn xuyên suốt của hệ thống thông tin được tạo lập bởi cộng đồng 

những người tham gia cần được thống nhất với tầm nhìn và lộ trình phát triển của 

trường đại học. Tầm nhìn sẽ định hướng đến toàn bộ các nội dung khác của chính sách 

cũng như định hướng hoạt động. 

- Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược 
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- Lộ trình phát triển 

- Các vấn đề pháp lý vĩ mô và các quy định cụ thể: Trọng tâm của nội dung này 

tập trung vào giấy phép bản quyền đối với tài nguyên giáo dục mở (được đóng góp 

hoặc được khai thác) và các quy định đặc thù của mỗi trường đại học. 

Nội dung: Tài nguyên thông tin đóng góp cho hệ thống khá đa dạng về nội dung 

lẫn hình thức. Về nội dung, có thể chia thành 2 loại: Tài liệu được công bố và tài liệu 

không/chưa công bố. Những tài liệu này đều được thẩm định nội dung trước khi được 

bổ sung vào tài nguyên của thư viện. Sau khi đã đáp ứng yêu cầu về nội dung, tài liệu 

sẽ được cấp phép các quyền tương ứng với quy định của hệ thống giấy phép được áp 

dụng. Về hình thức, tài liệu có thể được tiếp nhận dưới nhiều hình thức khác nhau, tuy 

nhiên sau khi tiếp nhận, chúng đều được xử lý theo chuẩn công nghệ và chuẩn nghiệp 

vụ đã được thống nhất bởi hệ thống. 

Kinh phí: Tài nguyên thông tin có thể hình thành và phát triển ổn định, cần có 

kinh phí đầu tư ban đầu cho quá trình hình thành, và các khoản phí ổn định cho việc 

duy trì và phát triển lâu dài. Kinh phí có thể huy động từ các nguồn: Kinh phí từ 

trường đại học: Quyết định triển khai xây dựng tài nguyên thông tin từ cộng đồng 

những người tham gia (xã hội) đồng nghĩa với việc các trường đại học sẽ chuẩn bị 

khoản kinh phí nhất định cho việc hình thành, duy trì và phát triển nguồn tài nguyên 

này; Kinh phí từ thu được từ các dịch vụ thông tin phái sinh từ các nguồn tin xã hội: 

Về bản chất, tài nguyên được sử dụng miễn phí cho mục đích giáo dục, tuy nhiên với 

những hoạt động sử dụng tài nguyên dưới đây, việc cân nhắc tính phí là cần thiết: 

- Sử dụng cho mục đích thương mại 

- Sử dụng cho các dự án được tài trợ kinh phí 

- Sử dụng các dịch vụ khai thác thông tin; dịch vụ đào tạo theo yêu cầu, … 

Công nghệ: Công nghệ đầu tư cho hệ thống thông tin xã hội có thể chia thành 

các nội dung chính, đó là: hệ thống phần cứng, hệ thống phần mềm, quy trình công 

nghệ, và giải pháp mạng kết nối. Hệ thống tập trung vào các nội dung: xử lý dữ liệu 

theo chuẩn công nghệ và chuẩn nghiệp vụ; đưa ra tổ chức khai thác với nhiều công cụ 

và dịch vụ khác nhau. 

Con người: Để hệ thống thông tin có sự đóng góp của cộng đồng người dùng 

vận hành, nhiều nhóm nhân lực tham gia vào quá trình này như: nhóm quản lý, nhóm 

nghiệp vụ, nhóm giải pháp, nhóm kỹ thuật, …. Tuy nhiên, yếu tố con người được có 

vai trò cốt lõi là nhóm nhân lực tạo lập và đồng thời khai thác tài nguyên giáo dục 

trong môi trường học thuật bậc đại học, cụ thể là các nhóm: Người dạy: giảng viên, 

chuyên gia; Người học: sinh viên, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh; Chuyên gia 

nghiên cứu. 
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Xây dựng các cơ sở dữ liệu tài nguyên trực tuyến trên cơ sở tận dụng tri thức 

của cộng đồng người dùng tin. Có thể hiểu, người dùng tin sẽ tham gia phát triển tài 

nguyên thông tin cho chính cộng đồng của mình ở một mức độ nhất định. Bên cạnh 

đó, thư viện có thể tích hợp các cơ sở dữ liệu học thuật có nội dung phù hợp với nhu 

cầu người dùng tin vào các ứng dụng mạng xã hội để người dùng có thể sử dụng và 

cho ý kiến phản hồi nhằm cải thiện chất lượng. Có thể kể đến một số ứng dụng xã hội 

phổ biến cho phép tận dụng thành quả trí tuệ từ nhiều nguồn, từ nhiều cá nhân và tổ 

chức khác nhau, biến chúng thành những sản phẩm mới có giá trị một cách hợp pháp: 

RSS (Really Simple Syndication) được biết đến với rất nhiều tên gọi khác nhau, 

tuy nhiên tên gọi phổ biết nhất vẫn là sự “đồng bộ đơn giản”. RSS cho phép các thư 

viện đại học có thể tập hợp thông tin từ nhiều nguồn lựa chọn khác nhau và cho phép 

chúng thể hiện trong một giao điện Web nhất định [68].  Với tính năng này, các cơ 

quan thông tin thư viện có thể dễ dàng tập hợp các nguồn tin trực tuyến theo một tổ 

chức nhất định trên website hoặc trên blog để cung cấp đến cộng đồng người dùng tin 

của mình 

Social tags và Social bookmarking lại là hai công cụ xã hội khác của công nghệ 

phần mềm xã hội mà các cơ quan thông tin thư viện có thể sử dụng để xây dựng nguồn 

tài nguyên của mình với sự hỗ trợ chủ yếu từ cộng đồng người dùng tin. Social tags là 

các từ khóa được xây dựng bởi người dùng mỗi khi họ mô tả các tài nguyên cụ thể trên 

mạng trong khi Social bookmarking là những đánh dấu và mô tả của người dùng về 

các nguồn tài nguyên trong môi trường World Wide Web. Nếu các cơ quan thông tin 

thư viện có khả năng tổ chức, điều hành, kiểm soát chất lượng nội dung từ hai ứng 

dụng trên cùng với việc kêu gọi sự tham gia nhiệt tình và hiệu quả từ cộng đồng người 

dùng thì đây sẽ là một trong những nguồn tài nguyên quý giá, được xây dựng bởi 

chính đội ngũ người dùng tin thay vì các cán bộ thông tin thư viện. Nguồn tài nguyên 

này còn phản ánh rõ nét nhu cầu tin và xu hướng sử dụng thông tin của người dùng tin.  

Wiki được xem là một trong những công cụ thể hiện chức năng tập hợp trí tuệ 

tập thể tốt nhất. Một khi thư viện xác lập được cơ chế tập hợp thông tin, khuyến khích 

người dùng cung cấp và tham gia biên tập thông tin chủ động, thư viện sẽ có được một 

nguồn thông tin xã hội tựu đủ các đặc điểm: 

• Thông tin đa dạng, chuyên sâu và có góc nhìn đa chiều 

• Thông tin cập nhật thường xuyên và liên tục 

• Thông tin được phản biện đa chiều 

• Thông tin có giá trị gia tăng cao. 

Podcast cùng là một trong những công cụ đặc biệt cho thư viện đại học Việt 

Nam phát triển tài nguyên thông tin của mình. Công nghệ thông tin đã và đang được 
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ứng dụng mạnh mẽ trong công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học. Đây 

cũng là lý đo cho thấy trường đại học là môi trường thuận lợi cho việc sản sinh ra các 

sản phẩm tài nguyên giáo dục dưới dạng đa phương tiện. Thành tựu của hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu, và chuyển giao tri thức được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, 

trong đó, podcast là một trong những sản phẩm được nhiều người dùng ưa chuộng tạo 

lập cũng như sử dụng. Các sản phẩm thông tin này là nguồn tài nguyên phục vụ cho 

phương thức đào tạo trực tuyến; đào tạo từ xa; học liệu giáo dục mở; chia sẻ tài 

nguyên trực tuyến trong môi trường đại học. 

Nếu như thiết lập được chính sách thu thập, cập nhật và tổ chức thành công 

nguồn tài nguyên trên, thư viện sẽ tận dụng được nguồn tài nguyên podcast tập thể sẵn 

có của trường đại học mà không một thư viện nào có thể có được. Nguồn tài nguyên 

này phản ánh sâu sắc và đa dạng nội dung đào tạo của các ngành đào tạo, bậc đào tạo 

trong trường. Các tài nguyên dạng này không chỉ hướng tới cộng đồng người dùng 

trong môi trường đại mà còn hướng tới phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu từ 

xa; đào tạo trực tuyến; và mối liên kết, hợp tác trong và ngoài trường đại học. 

3.2.5. Ứng dụng các công cụ truyền thông vào các dịch vụ cụ thể 

Người dùng tin của thư viện các trường đại học cho rằng các dịch vụ TTTV có 

vai trò rất quan trọng, đặc biệt là dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin điện tử. Điều 

này cho thấy việc ứng dụng các phần mềm xã hội để đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả 

tra cứu thông tin là vấn đề có tính cấp thiết. Cụ thể như sau:  

3.2.5.1. Dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin điện tử 

Cổng thông tin của dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin điện tử có thể tích hợp 

vào các kênh thông tin như blogs, các tài khoản mạng xã hội, hoặc qua các tin nhắn tức 

thời (Instant Messages). Bên cạnh đó, cần có sự hỗ trợ của các videos trực tuyến cho việc 

hỗ trợ và hướng dẫn người dùng khác thác nguồn tài nguyên thông tin điện tử. 

Blogs là công cụ hữu hiệu cho việc chuyên môn hóa công việc tìm kiếm, trao 

đổi và chia sẻ thông tin theo chủ đề từ lớn đến nhỏ, phân cấp theo cấu trúc với nhiều 

lớp khác nhau. Ở đó, trên cơ sở điều phối của thư viện, cộng đồng người dùng có cùng 

mối quan tâm về nhu cầu tiên điện tử có thể trao đổi, giao lưu, chia sẻ và cùng khai 

thác tài nguyên trực tuyến tại thư viện.  

Mạng xã hội, tin nhắn tức thời là các kênh thông tin hiệu quả để kết nối người 

dùng tin với thư viện. Sự kết nối mang ý nghĩa thời gian thực và đáp ứng tức thời nhu 

cầu của người dùng tin. Mỗi khi người dùng tin cần hỗ trợ, họ có thể nhanh chóng trao 

đổi qua tin nhắn tức thời và nhận được phản hồi, điều này giúp họ luôn cảm thấy tin 

tưởng và tích cực sử dụng dịch vụ hỗ trợ tư vấn từ phía dịch vụ thư viện. Bên cạnh đó, 

mạng xã hội là môi trường đẻ người dùng tự do chia sẻ quan điểm, ý tưởng, kinh 
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nghiệm, hoặc có thể tư vấn hỗ trợ cho nhau thông qua các nhóm người dùng có cùng 

quan điểm, sở thích. 

3.2.5.2. Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu 

Phần mềm xã hội có thể chuyển hóa dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu 

một cách tự động. Vai trò của người dùng tin được chủ động tối đa trong quá trình 

này. Một khi người dùng xác định rõ nhu cầu tin, họ có thể sử dụng các tính năng đăng 

ký cú pháp và tiếp nhận thông tin định kỳ theo cú pháp đó. Thông tin theo các chủ đề 

được đăng ký sẽ tự động được rà soát và cập nhật kịp thời. 

Tính năng tự động đăng ký các cú pháp tìm kiếm được trang bị đầy đủ trên hầu 

hết các máy tìm của các cơ sở dữ liệu trực tuyến và nhiều máy tìm phổ biến hiện nay. 

Mặt khác người dùng có thể sử dụng thêm công cụ RSS để đăng kí và tập hợp thông 

tin từ các nguồn mong muốn. 

3.2.5.3. Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu 

Dịch vụ phần mềm xã hội đầu tiên có thể sử dụng để triển khai tốt các dịch vụ 

này là các mạng xã hội. Thông qua các dịch vụ cụ thể trên mạng xã hội, thư viện có thể 

tiến hành các dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu cho đối tượng người dùng tin đa dạng 

trong môi trường giáo dục đại học. Hầu hết các công cụ phần mềm xã hội có thể ứng dụng 

vào dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu, bởi các công cụ này đều đóng vai trò cầu nối, là 

kênh thông tin giao tiếp giữa thư viện và người dùng. Về cơ bản có 2 hình thức hỗ trợ: hỗ 

trợ theo thời gian thực và hỗ trợ theo thời gian quy định của thư viện.  

Hỗ trợ theo thời gian thực là tương tác giữa người dùng và thư viện dựa trên 

khoảnh khắc thời gian thực tế và những tương tác này được thực hiện liên tục, không 

ngắn quãng. Hình thức hỗ trợ này gắn liền với các dịch vụ tương tác trực tuyến thời 

gian thực, ví dụ như livestream, video calls, … 

Hỗ trợ theo thời gian quy định là phương thức hỗ trợ dựa trên khoảng thời gian 

nhất định thư viện sẽ phúc đáp người dùng sau khi nhận được yêu cầu. Với hình thức 

này, thư viện có thể sử dụng cách thức tương tác thông qua các kênh giao tiếp trực 

tuyến. Hình thức này thường được sử dụng để hỗ trợ nhu cầu tin phổ biến và lặp lại 

của nhiều người dùng tin. 

3.2.5.4. Dịch vụ đào tạo, tập huấn 

Có rất nhiều hình thức để triển khai đào tạo tập huấn, tuy nhiên, phổ biến nhất là 

hình sử dụng podcast trong đào tạo và tập huấn. Đây là hình hình tập huấn có thể theo 

thời gian thực hoặc ghi lại dưới các định dạng đa phương tiện để cung cấp cho người sử 

dụng. Điều này có thể hiểu, người dùng có thể tham gia tiếp nhận kiến thức và kỹ năng 

thông qua học trực tiếp hoặc truy cập các dữ liệu đa phương tiện vào thời gian phù hợp 

với mình. Dịch vụ đào tạo tập huấn có thể ghi lại nội dung dưới nhiều định dạng khác 
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nhau (văn bản, hình ảnh, âm thanh, videos) sau đó đưa lên mạng internet thông qua các 

trạm (host) lưu trữ dữ liệu trực tuyến, phục vụ cho việc khai thác trực tiếp hoặc tải về 

các thiết bị lưu trữ cá nhân và khai thác khi cần của người dùng. 

3.2.5.5. Dịch vụ phát triển các dự án có sự tham gia của cộng đồng xã hội 

Một trong những đặc điểm nổi bật của phần mềm xã hội là hợp tác xã hội. Khi 

ứng dụng phần mềm xã hội, thư viện có thể đưa ra các dự án khuyến khích và kêu gọi 

sự tham gia của cộng đồng người dùng, đặc biệt là những người có cùng mối quan tâm 

và sở thích. Công cụ phần mềm phổ biến cho loại hình dịch vụ này là wikis, cho phép 

thư viện phát triển các dự án kết hợp trực tuyến cho chính thư viện, mặt khác cho phép 

người dùng tự tạo lập ra các dự án huy động hợp tác trực tuyến cho riêng mình. 

Google Docs cũng là công cụ phù hợp cho phép người dùng kết hợp với nhau 

trong việc thực hiện các ý tưởng tập thể thông qua việc sử dụng các ứng dụng văn 

phòng trực tuyến. Các ứng dụng này không chỉ cho phép người dùng cũng giao tiếp, 

chia sẻ và kết nối trên môi trường internet mà còn cho phép họ tương tác với nhau theo 

thời gian thực. Điều này giúp cho người dùng có cảm giác không còn khoảng cách về 

địa lý khi phối kết hợp với nhau trong việc thực hiện các dự án, chương trình, hay 

công việc yêu thích. 

3.2.5.6. Dịch vụ mượn trả và gia hạn tài liệu 

Đây là dịch vụ thường cần phải tương tác trực tiếp hay/và có sự can thiệp sâu 

của các phần mềm chuyên môn thư viện (hệ thư viện quản trị tích hợp, phần mềm 

quản trị thư viện, …) nên không nhất thiết cần đến ứng dụng phần mềm hệ quản trị thư 

viện tích hợp. Tuy nhiên, với mục tiêu hỗ trợ nhằm tối ưu hiệu quả phục vụ và tối đa 

hóa mức độ thỏa mãn nhu cầu tin của người dùng tin, đồng thời nâng cao tính thống 

nhất của hệ thống và tăng cường kết nối và mở rộng cộng đồng người dùng tin, thư 

viện có thể sử dụng phần mềm xã hội như các công cụ hỗ trợ. 

Có thể sử dụng các loại dịch vụ tin nhắn instant messages để kết nối, tương tác 

mọi lúc mọi nơi với người dùng nhằm hỗ trợ mỗi khi họ gặp khó khăn. Với rất nhiều 

ứng dụng tin nhắn tức thời, người dùng luôn cảm thấy được hỗ trợ thường xuyên và 

không ngần ngại mỗi khi cần tương tác với thư viện hoặc với những người dùng khác. 

Mạng xã hội cũng là công cụ cần thiết để triển khai các hoạt động hỗ trợ, hỏi 

đáp cho dịch vụ mượn, trả và gia hạn tài liệu. Đây là môi trường người dùng tin không 

chỉ nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng người tham gia (có cả các chuyên gia, cán bộ 

thư viện, người dùng tin có cùng sở thích …) mà còn là nơi họ có kể kết nối, chia sẻ và 

hỗ trợ các thành viên khác giải quyết vấn đề liên quan đến hoạt động mượn, trả và gia 

hạn tài liệu. 
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Một khi tài nguyên được đăng kí quyền CC, tài nguyên sẽ được quản lý bởi hệ 

thống các phần mềm xã hội có mối liên thông chặt chẽ với nhau 

3.3. Lựa chọn dịch vụ thông tin thư viện để ứng dụng 

Để có các thông tin về các dịch vụ thông tin thư viện đại học phù hợp với người 

dùng tin, luận án đã triển khai nghiên cứu đánh giá về mức độ cần thiết của các dịch 

vụ đối với họ. Kết quả được thể hiện dưới biểu đồ như sau: 

 

Biểu đồ 22: Mức độ phù hợp nhu cầu của người dùng tin với các dịch vụ 

Ở mức độ đánh giá là Rất cần thiết, chỉ có 6% phản hồi lựa chọn Dịch vụ 

mượn, trả và gia hạn tài liệu. Còn lại, các phản hồi về mức độ này đối với các nhóm 

dịch vụ khác là 0%. 

Ở mức độ cần thiết, 60% phản hồi cho thấy Dịch vụ tra cứu và khai thác thông 

tin điện tử là cần thiết, trong khi 29% lựa chọn này dành cho Dịch vụ đào tạo, tập 

huấn, và 26% dành cho Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

Ở mức độ đánh giá bình thường, tỷ lệ phản hồi dành cho Dịch vụ hỗ trợ học tập 

và nghiên cứu tạo sự khác biệt khi lên tới 68%. Trong khi đó, Dịch vụ mượn, trả và gia 

hạn tài liệu chiếm 50% và Dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin điện tử chiếm 22%. 

Ở mức độ ít cần thiết và không cần thiết, chỉ có 11% cho rằng Dịch vụ mượn, 

trả và gia hạn tài liệu là ít cần thiết, trong khi 6% cho rằng dịch vụ này không cần thiết. 

Các tỷ lệ lựa chọn mức độ này đối với các nhóm dịch vụ còn lại là 0%. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy: 

- Khi được đánh giá về mức độ cần thiết của các dịch vụ thông tin thư viện đại 

học trong việc học tập và nghiên cứu của mình, các phản hồi từ phía người dùng tin 

cho thấy họ có nhu cầu sử dụng các dịch vụ, tuy nhiên nhu cầu này không thực sự bức 

thiết. Có hai lý do chính dẫn đến thực tế này, một là tài nguyên và cơ chế vận hành của 

dịch vụ thư viện chưa thỏa mãn thật tốt nhu cầu tin của họ, thứ hai, người dùng tin có 

những lựa chọn sử dụng các dịch vụ và công cụ khác hiệu quả và thiết thực hơn (kêu 



144 

 

gọi sự hỗ trợ của cộng đồng học thuật, khai thác các CSDL trực tuyến, tìm kiếm thông 

tin trên mạng, khai thác các công cụ xã hội, ...).  

- Đa số các dịch vụ thông tin thưu viện đều không được cho là cần thiết, trong 

đó có Dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin điện tử được đánh giá là cần thiết với tỷ lệ 

cao hơn, Dịch vụ đào tạo, tập huấn và Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu cũng 

được đánh giá là cần thiết với tỷ lệ ít hơn (lần lượt là 29% và 26%). 

- Nhóm các dịch vụ được xem là có độ cần thiết bình thường là Dịch vụ hỗ trợ 

học tập và nghiên cứu và dịch vụ mượn, trả và gia hạn tài liệu. Trong khi đó, hầu như 

không có đánh giá các dịch vụ là ít cần thiết hay không cần thiết. 

3.3.1. Dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin điện tử 

Người dùng tin của thư viện các trường đại học cho rằng các dịch vụ TTTV có 

vai trò rất quan trọng, đặc biệt là dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin điện tử. Điều 

này cho thấy việc ứng dụng các phần mềm xã hội để đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả 

tra cứu thông tin là vấn đề có tính cấp thiết. Cụ thể như sau:  

Cổng thông tin của dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin điện tử có thể tích hợp 

vào các kênh thông tin như blogs, các tài khoản mạng xã hội, hoặc qua các tin nhắn tức 

thời (Instant Messages). Bên cạnh đó, cần có sự hỗ trợ của các videos trực tuyến cho 

việc hỗ trợ và hướng dẫn người dùng khác thác nguồn tài nguyên thông tin điện tử. 

Blogs là công cụ hữu hiệu cho việc chuyên môn hóa công việc tìm kiếm, trao 

đổi và chia sẻ thông tin theo chủ đề từ lớn đến nhỏ, phân cấp theo cấu trúc với nhiều 

lớp khác nhau. Ở đó, trên cơ sở điều phối của thư viện, cộng đồng người dùng có cùng 

mối quan tâm về nhu cầu tiên điện tử có thể trao đổi, giao lưu, chia sẻ và cùng khai 

thác tài nguyên trực tuyến tại thư viện.  

Mạng xã hội, Tin nhắn tức thời là các kênh thông tin hiệu quả để kết nối người 

dùng tin với thư viện. Sự kết nối mang ý nghĩa thời gian thực và đáp ứng tức thời nhu 

cầu của người dùng tin. Mỗi khi người dùng tin cần hỗ trợ, họ có thể nhanh chóng trao 

đổi qua tin nhắn tức thời và nhận được phản hồi, điều này giúp họ luôn cảm thấy tin 

tưởng và tích cực sử dụng dịch vụ hỗ trợ tư vấn từ phía dịch vụ thông tin thư viện. Bên 

cạnh đó, mạng xã hội là môi trường đẻ người dùng tự do chia sẻ quan điểm, ý tưởng, 

kinh nghiệm, hoặc có thể tư vấn hỗ trợ cho nhau thông qua các nhóm người dùng có 

cùng quan điểm, sở thích. 

3.3.2. Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu 

Phần mềm xã hội có thể chuyển hóa dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu 

một cách tự động. Vai trò của người dùng tin được chủ động tối đa trong quá trình 

này. Một khi người dùng xác định rõ nhu cầu tin, họ có thể sử dụng các tính năng đăng 
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ký cú pháp và tiếp nhận thông tin định kỳ theo cú pháp đó. Thông tin theo các chủ đề 

được đăng ký sẽ tự động được rà soát và cập nhật kịp thời. 

Tính năng tự động đăng ký các cú pháp tìm kiếm được trang bị đầy đủ trên hầu 

hết các máy tìm của các cơ sở dữ liệu trực tuyến và nhiều máy tìm phổ biến hiện nay. 

Mặt khác người dùng có thể sử dụng thêm công cụ RSS để đăng kí và tập hợp thông 

tin từ các nguồn mong muốn. 

3.3.3. Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu 

Dịch vụ phần mềm xã hội đầu tiên có thể sử dụng để triển khai tốt các dịch vụ 

này là các mạng xã hội. Thông qua các dịch vụ cụ thể trên mạng xã hội, thư viện có thể 

tiến hành các dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu cho đối tượng người dùng tin đa 

dạng trong môi trường giáo dục đại học. Hầu hết các công cụ phần mềm xã hội có thể 

ứng dụng vào dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu, bởi các công cụ này đều đóng vai 

trò cầu nối, là kênh thông tin giao tiếp giữa thư viện và người dùng. Về cơ bản có 2 hình 

thức hỗ trợ: hỗ trợ theo thời gian thực và hỗ trợ theo thời gian quy định của thư viện.  

Hỗ trợ theo thời gian thực là tương tác giữa người dùng và thư viện dựa trên 

khoảnh khắc thời gian thực tế và những tương tác này được thực hiện liên tục, không 

ngắn quãng. Hình thức hỗ trợ này gắn liền với các dịch vụ tương tác trực tuyến thời 

gian thực, ví dụ như livestream, video calls, … 

Hỗ trợ theo thời gian quy định là phương thức hỗ trợ dựa trên khoảng thời gian 

nhất định thư viện sẽ phúc đáp người dùng sau khi nhận được yêu cầu. Với hình thức 

này, thư viện có thể sử dụng cách thức tương tác thông qua các kênh giao tiếp trực 

tuyến. Hình thức này thường được sử dụng để hỗ trợ nhu cầu tin phổ biến và lặp lại 

của nhiều người dùng tin. 

3.3.4. .Dịch vụ đào tạo, tập huấn 

Có rất nhiều hình thức để triển khai đào tạo tập huấn, tuy nhiên, phổ biến nhất là 

hình sử dụng podcast trong đào tạo và tập huấn. Đây là hình hình tập huấn có thể theo 

thời gian thực hoặc ghi lại dưới các định dạng đa phương tiện để cung cấp cho người sử 

dụng. Điều này có thể hiểu, người dùng có thể tham gia tiếp nhận kiến thức và kỹ năng 

thông qua học trực tiếp hoặc truy cập các dữ liệu đa phương tiện vào thời gian phù hợp 

với mình. Dịch vụ đào tạo tập huấn có thể ghi lại nội dung dưới nhiều định dạng khác 

nhau (văn bản, hình ảnh, âm thanh, videos) sau đó đưa lên mạng internet thông qua các 

trạm (host) lưu trữ dữ liệu trực tuyến, phục vụ cho việc khai thác trực tiếp hoặc tải về 

các thiết bị lưu trữ cá nhân và khai thác khi cần của người dùng. 

3.3.5. Dịch vụ phát triển các dự án có sự tham gia của cộng đồng xã hội 

Một trong những đặc điểm nổi bật của phần mềm xã hội là hợp tác xã hội. Khi 

ứng dụng phần mềm xã hội, thư viện có thể đưa ra các dự án khuyến khích và kêu gọi 

sự tham gia của cộng đồng người dùng, đặc biệt là những người có cùng mối quan tâm 
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và sở thích. Công cụ phần mềm phổ biến cho loại hình dịch vụ này là wikis, cho phép 

thư viện phát triển các dự án kết hợp trực tuyến cho chính thư viện, mặt khác cho phép 

người dùng tự tạo lập ra các dự án huy động hợp tác trực tuyến cho riêng mình. 

Google Docs cũng là công cụ phù hợp cho phép người dùng kết hợp với nhau 

trong việc thực hiện các ý tưởng tập thể thông qua việc sử dụng các ứng dụng văn 

phòng trực tuyến. Các ứng dụng này không chỉ cho phép người dùng cũng giao tiếp, 

chia sẻ và kết nối trên môi trường internet mà còn cho phép họ tương tác với nhau theo 

thời gian thực. Điều này giúp cho người dùng có cảm giác không còn khoảng cách về 

địa lý khi phối kết hợp với nhau trong việc thực hiện các dự án, chương trình, hay 

công việc yêu thích. 

3.3.6. Dịch vụ mượn trả và gia hạn tài liệu 

Đây là dịch vụ thường cần phải tương tác trực tiếp hay/và có sự can thiệp sâu 

của các phần mềm chuyên môn thư viện (hệ thư viện quản trị tích hợp, phần mềm 

quản trị thư viện, …) nên không nhất thiết cần đến ứng dụng phần mềm hệ quản trị thư 

viện tích hợp. Tuy nhiên, với mục tiêu hỗ trợ nhằm tối ưu hiệu quả phục vụ và tối đa 

hóa mức độ thỏa mãn nhu cầu tin của người dùng tin, đồng thời nâng cao tính thống 

nhất của hệ thống và tăng cường kết nối và mở rộng cộng đồng người dùng tin, thư 

viện có thể sử dụng phần mềm xã hội như các công cụ hỗ trợ. 

Có thể sử dụng các loại dịch vụ tin nhắn instant messages để kết nối, tương tác 

mọi lúc mọi nơi với người dùng nhằm hỗ trợ mỗi khi họ gặp khó khăn. Với rất nhiều 

ứng dụng tin nhắn tức thời, người dùng luôn cảm thấy được hỗ trợ thường xuyên và 

không ngần ngại mỗi khi cần tương tác với thư viện hoặc với những người dùng khác. 

Mạng xã hội cũng là công cụ cần thiết để triển khai các hoạt động hỗ trợ, hỏi đáp 

cho dịch vụ mượn, trả và gia hạn tài liệu. Đây là môi trường người dùng tin không chỉ 

nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng người tham gia (có cả các chuyên gia, cán bộ thư viện, 

người dùng tin có cùng sở thích …) mà còn là nơi họ có kể kết nối, chia sẻ và hỗ trợ các 

thành viên khác giải quyết vấn đề liên quan đến hoạt động mượn, trả và gia hạn tài liệu. 

3.3.7. Mức độ ưu tiên ứng dụng phần mềm xã hội đối với các dịch vụ thông 

tin thư viện 

Trong giai đoạn phát triển ban đầu, nhiều khó khăn có thể đặt ra, vì thế việc sắp 

xếp ưu tiên phát triển các dịch vụ hiện có của các thư viện đại học là điều cần thực 

hiện. Đặc thù của mỗi thư viện đại học sẽ quy định mức độ ưu tiên trong việc ứng 

dụng phần mềm xã hội vào các dịch vụ thông tin thư viện. Tuy nhiên, nếu lấy tiêu chí 

mức độ khả thi (khả năng áp dụng và triển khai), cùng với khả năng đáp ứng các yếu 

tố cơ bản cho việc triển khai (đã được trình bày bên trên), ta có thể đưa ra thứ tự các 

ứng dụng phần mềm xã hội được lựa chọn áp dụng như sau. 
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Mức độ ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự sau: 1 - Dịch vụ đào tạo, tập 

huấn, 2 - Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu, 3 - Dịch vụ cung cấp thông tin theo 

yêu cầu, 4 - Dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin điện tử, 5 - Dịch vụ mượn trả và 

gia hạn tài liệu. 

1 - Dịch vụ đào tạo, tập huấn: Dịch vụ này có khả năng thực hiện dễ dàng nhất 

trong số các dịch vụ cần triển khai. Điều kiện cần và đủ để triển khi là các thư viện 

chuẩn hóa các sản phẩm đào tạo, tập huấn của mình dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Công việc tiếp theo là họ có thể đăng tải nội dung này lên các trạm lưu trữ dữ liệu 

khác nhau và phổ biến đến người dùng. 

2 - Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu: Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu 

có thể thực hiện qua các công cụ phần mềm xã hội giao tiếp. Tuy nhiên thư viện cần 

có quy định cụ thể về thời gian, đào tạo bài bản cán bộ trả lời tư vấn. Đặc biệt cán bộ 

tư vấn phải có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực được phân công tư vấn.  

3 - Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu: Ngoài việc dịch vụ này vẫn vận 

hành theo cơ chế hoạt động truyền thống trước đây (tiếp nhận yêu cầu của người dùng 

tin, tìm kiếm, xử lý và cung cấp các sản phẩm thông tin theo thời gian hay định kỳ thời 

gian nhất định), với sự hỗ trợ của phần mềm thư viện, hệ thống này có thể nhanh 

chóng đa dạng hóa về hình thức, đồng thời thủ tục đơn giản rất đơn giản và thân thiện 

với người dùng. Điều cốt yếu mà hệ thống cần tập trung thiết lập là cơ chế và quy định 

vận hành cùng với hướng dẫn để người dùng có thể nhanh chóng tiếp cận và khai thác. 

4 - Dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin điện tử: Dịch vụ này đòi hỏi thư viện 

cần phải đưa được bộ máy tra cứu cơ sở dữ liệu của mình lên mạng, đồng thời tích hợp 

vào các công cụ phần mềm xã hội phù hợp trong hệ thống. Ở mức độ thủ công, các 

ứng dụng phần mềm sẽ đóng vai trò trung gian chuyển tải các địa chỉ trực tuyến bộ 

máy tra cứu của thư viện, các CSDL của thư viện (do thư viện sở hữu hoặc thuê trong 

khoảng thời gian nhất định). Ở mức độ cao hơn, cần có sự can thiệp sâu về kỹ thuật, hệ 

thống tra cứu và khai thác thông tin điện trử của thư viện sẽ được tích hợp và các ứng 

dụng phần mềm xã hội. Đây sẽ là môi trường lý tưởng để người dùng xã hội có thể 

khai thác, chia sẻ, và tương tác để thỏa mãn nhu cầu của mình. 

5 - Dịch vụ mượn trả và gia hạn tài liệu: như đã được đề cập ở trên, loại hình 

dịch vụ này gắn liền với tương tác trực tiếp với các đối tượng tài liệu vật lý và thường 

đang vận hành bằng phần mềm hệ quản trị thư viện tích hợp nên mức độ ưu tiên trong 

việc ứng dụng triển khai phần mềm xã hội không cao. Các ứng dụng phần mềm xã hội 

được sử dụng ở loại hình dịch vụ này phần lớn với vai trò hỗ trợ, xúc tác, nâng cao 

hiệu quả và chất lượng sử dụng. Mặt khác, hiệu quả của việc ứng dụng này còn nâng 

cao sự đồng nhất, gắn kết và mở rộng cộng đồng người dùng. 
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3.4. Mô hình quy trình ứng dụng phần mềm xã hội tổng thể 

Để đi vào ứng dụng thành công phần mềm xã hội, thư viện cần xác định mục 

tiêu chiến lược và lộ trình, kế hoạch thực hiện khoa học, bài bải để đạt được mục tiêu 

đó. Lộ trình thực hiện có thể được thể hiện qua các giai đoạn sau:  

 

Hình 16: Mô hình quy trình ứng dụng phần mềm xã hội tổng thể 

3.4.1. Xác định nhu cầu người dùng và mục tiêu, mục đích hoạt động của 

dịch vụ 

Mục tiêu ứng dụng phần mềm xã hội của mỗi cơ sở đào tạo đại học là khác nhau. 

Mục tiêu đó phụ thuộc vào nhận thức, quyết tâm và năng lực của lãnh đạo và bộ máy 

thực hiện tại trường đại học và đặc biệt là thư viện đại học. Tất cả các hoạt động thư 

viện đều hướng tới mục tiêu sau cùng là đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin. Chính 

vì thế, nhu cầu tin của người dùng tin luôn là kim chỉ nam trong nhiều hoạt động của thư 

viện, trong đó có hoạt động tổ chức dịch vụ thông tin thư viện. Để có thể đưa ra loại 

hình dịch vụ khả thi và hiệu quả, công đoạn đầu tiền là nắm bắt nhu cầu tin của người 

dùng tin, từ đó đưa ra các mục tiêu từ chung đến riêng gắn liền với việc đáp ứng nhu cầu 

đó. Để nắm bắt được nhu cầu của người dùng tin, cần phải thực hiện các cuộc điều tra 

khảo sát dưới nhiều hình thức cùng với phỏng vấn trực tiếp người dùng tin. Thông tin 

khảo sát cần đầy đủ và thể hiện tính khách quan, được kiểm chứng để đảm bảo tính xác 

thực. Nhu cầu cần được nhìn nhận dưới hai khía cạnh: một lầ nhu cầu thông tin của 

người dùng tin, hai là thói quen sử dụng và tương tác với thông tin thông qua các công 

cụ phần mềm xã hội của người dùng tin. Việc nắm bắt chính xác nhu cầu của người 

dùng tin sẽ đảm bảo một khởi đầu đúng hướng cho một dịch vụ ứng dụng phần mềm xã 

hội có chất lượng và hoạt động hiệu quả. 

3.4.2. Hình thành nhóm dịch vụ và xây dựng cơ chế, quy trình vận hành 

Sau khi xác định chính xác nhu cầu tin và thói quen sử dụng thông tin thông 

qua các ứng dụng phần mềm xã hội, ta sẽ đưa ra các mô hình hoạt động dịch vụ để xác 
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định nhóm dịch vụ phù hợp. Cùng với đó, cơ chế hoạt động của dịch vụ phải được xác 

định rõ cơ chế liên thông phối hợp giữa các dịch vụ và cơ chế trong từng dịch vụ cụ 

thể. Dù ứng dụng phần mềm xã hội cho phép cộng đồng người dùng có quyền chủ 

động cao trong tương tác với thông tin và tương tác với nhau, tuy nhiên, cơ chế dịch 

vụ phải chỉ rõ đâu là trách nhiệm và chức năng của người dùng nói chung (trong đó có 

cả cán bộ thư viện), chức năng của các cán bộ thư viện, chức năng của các chuyên gia 

chuyên môn. Quy trình vận hành nhóm dịch vụ và từng dịch vụ cụ thể chính là hệ quả 

của cơ chế hoạt động đã được xác lập. 

3.4.3. Xác định các dịch vụ cụ thể và xây dựng dịch vụ thông tin thư viện 

Trong các nhóm dịch vụ đã xác định, xác định các dịch vụ cụ thể cần triển khai. 

Thông thường, mỗi dịch vụ này sẽ hướng tới giải quyết (một hoặc một số) các mục 

tiêu cụ thể đã xác định. Mỗi dịch vụ này đều phải nằm trong quy chế tổng thể của hệ 

thống dịch vụ, đồng thời có được quy chế vận hành riêng. Cơ chế chung và cơ chế 

riêng cần đảm bảo sự thống nhất và hoạt động thông suốt, có khả năng điều chỉnh linh 

hoạt nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của dịch vụ. Khi xác định các dịch vụ cụ thể, 

đồng nghĩa với việc lựa chọn các ứng dụng phần mềm xã hội cụ thể. Mỗi dịch vụ có 

thể ứng dụng một hoặc nhiều phần mềm xã hội khác nhau. 

Cần chú ý tới tính liên thông của các dịch vụ này, đặc biệt là tính liên thông 

giữa các ứng dụng phân mềm xã hội giữa các dịch vụ. Mấu chốt của việc này là sử 

dụng và quản lý thống nhất một tài khoản người dùng, có khả năng truy cập và sử 

dụng nhiều ứng dụng của nhiều dịch vụ khác nhau. Mặt khác, cơ chế vận hành của 

dịch vụ cũng cần phải hòa hợp với cách thức quản lý thống nhất một tài khoản. 

3.4.4. Triển khai dịch vụ thông tin thư viện 

Khi dịch vụ đã được xây dựng hoàn chỉnh, quá trình triển khi cần chia hai giai 

đoạn: giai đoạn thử nghiệm và giai đoạn triển khai chính thức. Vì đây là các ứng dụng 

phần mềm xã hội nên điều kiện tiên quyết để có thể triển khai được là phải có người 

dùng tham gia với cam kết cao. 

Triển khai thử nghiệm là cơ sở để dịch vụ tương tác và nắm bắt nhu cầu, phản 

hồi của cộng đồng người dùng. Đặc điểm của mô hình triển khai thử nghiệm là phải 

đưa ra đầy đủ các tình huống giả lập để kiểm tra, xác minh và khẳng định những nội 

dung khả thi và không khả thi của dịch vụ. Đây là lý do lý giải tại sao ở giai đoạn triển 

khai này, một trong những yêu cầu quan trọng là người dùng phải tham gia với cam 

kết hợp tác nghiêm túc. Kết quả của triển khai thử nghiệm sẽ là cơ sở để: hoặc quyết 

định đóng dịch vụ không triển khai vì không khả thi, hoặc điều chỉnh, khắc phục 

những tồn tại để triển khai chính thức các ứng dụng phần mềm xã hội vào công tác tổ 

chức dịch vụ thư viện tại thư viện đại học. 

Triển khai chính thức là hệ quả của triển khai thử nghiệm, giai đoạn triển khai 

này cần mở rộng và có sự tham gia của hầu hết các đối tượng người dùng mà dịch vụ 
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hướng tới. Triển khai chính thức cần có sự giám sát chặt chẽ hơn với cộng đồng người 

dùng để: xử lý các tình huống phát sinh nếu cần (kể cả các tình huống không gặp trong 

triển khai thử nghiệm), ghi nhận các vấn đề xảy ra, đánh giá kết quả để tiếp tục điều 

chỉnh và hoàn thiện. 

3.4.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động 

Đánh giá hiệu quả hoạt động cần lấy mục tiêu và bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá 

quá trình hoạt động. Có thể sử dụng các phương pháp đánh giá khác nhau như: 

Phương pháp tiếp cận hệ thống - việc sử dụng biện pháp đánh giá những yếu tố đầu 

vào để đánh giá dịch vụ TTTV; Phương pháp đạt được mục tiêu - là phương pháp mà 

một tổ chức đo lường và đánh giá được mức độ mà các mục tiêu đã đề ra là đạt được; 

Phương pháp tiêu chuẩn - tạo ra các thông số kỹ thuật, có thể hiểu là bộ tiêu chuẩn 

phản ánh những đặc tính cần có của các loại hình dịch vụ thư viện; Phương pháp tiếp 

cận quy trình - xem xét tính liên tục và sự tương tác cả đầu vào cũng như đầu ra của 

quy trình; Phương pháp tiếp cận sự hài lòng của người sử dụng. 

Có thể áp dụng các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ TTTV như: Thang đo 

Gronroos với 3 tiêu chí đánh giá là chất lượng kỹ thuật, chất lượng chức năng, và hình 

ản; thang đo SERVQUAL với 5 yếu tố (sự tin cậy, khả năng đáp ứng, năng lực phục 

vụ, sự đồng cảm, phương tiện hữu hình); Thang đo LibQUAL theo 3 khía cạnh (ảnh 

hưởng dịch vụ, kiểm soát thông tin, địa điểm). 

3.4.6. Điều chỉnh sau đánh giá 

Sau quá trình triển khai và đánh giá, giá trị của việc đánh giá sẽ được kiểm 

nghiệm tại công đoạn này. Đây là công đoạn thực hiện không phải một lần mà được 

thực hiện thường xuyên định kỳ để hệ thống phục vụ không ngừng được cải thiện và 

nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai việc điều chỉnh đánh 

giá cần được làm thường xuyên hơn để kịp thời khắc phục những vấn đề xảy ra trong 

quá trình vận hành. 

Việc điều chỉnh sau đánh giá cần phải lấy mục tiêu của tổ chức, mục tiêu ban 

đầu của việc xây dựng và phát triển làm nền tảng. Tiếp đó là quá trình triển khai dich 

vụ cùng với những thông tin thu thập được trong quá trình triển khai. Đây sẽ là sự kết 

hợp hài hòa giữa mục tiêu ban đầu đề ra với quá trình triển khai thực tiễn để có được 

những quyết định điều chỉnh phù hợp. 

3.5. Mô hình quy trình ứng dụng thử nghiệm phần mềm xã hội vào tổ chức 

dịch vụ thông tin thư viện 

Để hoạt động ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư 

viện có hiệu quả, luận án đưa ra mô hình quy trình ứng dụng thử nghiệm phần mềm xã 

hội như sau: 
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Hình 17: Mô hình quy trình ứng dụng thử nghiệm phần mềm xã hội 

3.5.1. Lên kế hoạch thử nghiệm 

Để triển khai thử nghiệm ứng dụng phần mềm xã hội đối với các dịch vụ thông tin 

thư viện, thư viện các trường đại học, cần phải xây dựng kế hoạch tiến hành thử nghiệm 

phần mềm. Kế hoạch này có thể được xây dựng dưới dạng một chương trình hay một đề 

án cụ thể với đầy đủ các thuyết minh mục tiêu chung / cụ thể, kế hoạch hành động, lộ 

trình thực hiện, chi phí và dự kiến kết quả, sản phẩm cụ thể cần đạt được. 

Kế hoạch thử nghiệm cần được xây dựng dựa trên điều tra khảo sát tình hình 

thực tế. Nhóm đối tượng chính cần lấy thông tin là người dùng tin thư viện, các thuyết 

minh của chương trình / dự án cũng cần lấy đó làm trung tâm để xây dựng và phát 

triển. Mục tiêu sau cùng của đề án cần hướng tới đáp ứng nhu cầu tin của người dùng 

tin thư viện trong hoạt động học tập và nghiên cứu. 

3.5.2. Triển khai thử nghiệm 

Triển khai thử nghiệm chỉ tiến hành khi kế hoạc thử nghiệm được thông qua và 

các nguồn lực triển khai được chuẩn bị đầy đủ. Quá trình triển khai cần bám sát kết 

hoạch triển khai, đặc biệt là mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể đã được xác định. Quá 

trình triển khai có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn, song mục 

tiêu ban đầu đã đặt ra cần phải được tuân thủ và thống nhất thực hiện nghiêm túc trong 

toàn hệ thống. Triển khai thử nghiệm đòi hỏi có lộ trình và kết quả rõ ràng, cụ thể. Quá 

trình triển khai thử nghiệm phải được thực hiện trong môi trường đảm bảo đầy đủ các 

yếu tố thực tiễn thường diễn ra của thư viện. Đây là cơ sở phản ánh chính xác kết quả 

thử nghiệm và nâng cao khả năng đạt được các mục tiêu đặt ra. 

3.5.3. Xử lý các vấn đề phát sinh 

Quá trình triển khai thử nghiệm có thể sẽ xảy ra nhiều vấn đề phát sinh. Công 

tác dự báo các vấn đề phát sinh và khả năng xảy ra các vấn đề này rất quan trọng để 

khắc phục các vấn đề gặp phải. Quá trình xử lý các vấn đề cần phải dựa trên mục tiêu 

tổng quát cùng các yếu tố liên quan để việc xử lý được thống nhất và đúng hướng. Các 

giải pháp cần đạt được mục tiêu không hoặc hạn chế tối đa việc thay đổi kế hoạch và 

lộ trình ứng dụng. 
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Việc xử lý các vấn đề phát sinh cần nhanh chóng, linh hoạt, và nhất quán. Cần 

phải lấy mục tiêu chung làm gốc, mục tiêu cụ thể làm cơ sở trong việc điều chỉnh các 

giải pháp và phương thức triển khai thử nghiệm khi xử lý các vấn đề phát sinh.  

3.5.4. Thu thập thông tin và đánh giá kết quả 

Quá trình thử nghiệm diễn ra cần được ghi nhận đầy đủ thông tin, tổng hợp và phân 

tích đánh giá. Mặt khác, trong quá trình diễn ra hoạt động thử nghiệm và sau khi quá trình 

thử nghiệm kết thúc cần phải tiến hành các cuộc điều tra, khảo sát, phỏng vấn các đối tượng 

liên quan, tập trung chủ yếu vào các nhóm đối tượng người dùng tin thư viện. 

Thông tin được tập hợp từ quá trình thực hiện cùng với những thông tin kết 

luận rút ra từ việc phân tích, xử lý số liệu khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng cho việc điều 

chỉnh kế hoạch ứng dụng thực tế. Bởi thế, thông tin thu thập cần đảm bảo tính trung 

thực, khác quan và được kiểm chứng rõ ràng. 

Để đánh giá kết quả chính sách, thư viện cần thiết lập các tiêu chí đánh giá rõ 

ràng và cụ thể. Bộ tiêu chí đánh giá dịch vụ thông tin thư viện thường gắn liền với các 

yếu tố như nguồn lực thông tin, cán bộ thư viện, công nghệ phần cứng, phần mềm, 

chính sách thực hiện. Mỗi thư viện, tùy vào điều kiện thực tế của mình để đưa ra các 

tiêu chí đánh giá phù hợp, tuy nhiên các tiêu chí này cần phải xoay quanh nội dung 

mức độ thỏa mãi nhu cầu tin của người dùng tin. 

3.5.5. Quyết định phương án ứng dụng trong thực tiễn 

Trên cơ sở các kết luận được đưa ra từ phân tích và khảo sát thực tế, thư viện 

đại học có thể đi đến việc quyết định phương án ứng dụng phần mềm xã hội trong thực 

tế. Cùng với phương án này là lộ trình và kế hoạch hành động được đặt ra để duy trì và 

phát triển các dịch vụ thông tin thư viện. Đây là khâu cuối cùng nhưng thực chất là mở 

ra giai đoạn ứng dụng thực tế của các thư viện. Ứng dụng thử nghiệm và ứng dụng 

thực tế là hai quá trình có nhiều sự khác biệt. Điều này cho thấy thư viện cần có sự 

chuẩn bị cẩn trọng và kỹ lưỡng trước khi đưa ra triển khai thực tế việc ứng dụng phần 

mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện. Tuy nhiên, một khi công tác 

chuẩn bị cần thận, các công đoạn trước đó được thực hiện bài bản và đạt kết quả tốt, 

việc triển khai thực tiễn sẽ hứa hẹn nhiều thành công. 

3.6. Đảm bảo tốt các yếu tố có tác động đến việc ứng dụng phần mềm xã 

hội 

Để việc triển khai ứng dụng PMXH để tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện 

đại học đạt hiệu quả cao, cơ cơ sở khoa học và thực tiễn đưa ra các giải pháp cụ thể, 

luận án đã được tiến hành nghiên cứu đánh giá mức độ quan trọng và mức độ cần thiết 

của các yếu tố tác động đến ứng dụng PMXH.  

Mức độ quan trọng của các yếu tố tác động đến ứng dụng PMXH, số liệu kết 

quả nghiên cứu đã được thể hiện dưới biểu đồ sau: 
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Biểu đồ 23: Mức độ quan trọng của các yếu tố tác động đến quá trình ứng dụng 

- Các thư viện đại học đều ý thức được rằng tất cả các yếu tố được liệt đề cập 

đến trong khảo sát đều có vai trò và ý nghĩa nhất định dù mức độ đánh giá quan trọng 

khác nhau. Hầu như không có phản hồi phủ định vai trò của các yếu tố, ngược lại mỗi 

yếu tố đều có mức độ và tầm quan trọng riêng. 

- Mức độ đầu tư của cơ quan chủ quản, Cơ chế chính sách vận hành dịch vụ, và 

Nhận thức của Lãnh đạo các cấp là những yếu tố được các thư viện đánh giá là rất 

quan trọng. Điều này có thể thấy, từ việc nhận thức đúng về vai trò của PMXH và giá 

trị đem lại khi ứng dụng PMXH vào hoạt động tổ chức dịch vụ, các nhà quản lý, lãnh 

đạo mới có thể đưa ra quyết sách và sự đầu tư phù hợp. Trên cơ sở có chủ trương và 

đầu tư, thư viện sẽ tiến hành triển khai ứng dụng. Một trong những yếu tố quan trọng 

nhất của quá trình ứng dụng là xác định được cơ chế vận hành chính xác, phù hợp. 

- Bản quyền tài nguyên số, Tài chính, Năng lực thông tin của người dùng tin 

được đánh giá là quan trọng trong quá trình triển khai ứng dụng PMXH. Vấn đề bản 

quyền vốn luôn được coi là quan trọng trong quản lý tài nguyên thông tin tại các thư 

viện. Trên môi trường xã hội trực tuyến, bản quyền tài nguyên thông tin lại càng được 

xem trọng hơn. Việc kiểm soát bản quyền tài nguyên số cần được xác định là nhiệm vụ 

quan trọng không chỉ đảm bảo dịch vụ thư viện vận hành đúng luật, đúng quy định tổ 

chức mà còn đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan đến tài nguyên và đảm bảo môi 

trường thông tin có đạo đức tốt tại các trường đại học. Vấn đề tài chính cho việc phát 

triển và duy trì dịch vụ được đánh giá quan trọng khi nó quyết định đến sự ổn định và 

phát triển lâu dài của dịch vụ. Bên cạnh đó, năng lực thông tin của người dùng tin cũng 
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được xem là yếu tố quan trọng để duy trì, phát triển cộng đồng xã hội. Trong môi 

trường mạng xã hội, năng lực thông tin của người dùng tin càng được đánh giá cao, 

bởi môi trường này cho phép họ không chỉ có sự chủ động trong tương tác với thông 

tin và cộng đồng mà còn cho họ khả năng tác động đến sự gắn kết, phát triển của cộng 

đồng và chất lượng của tài nguyên thông tin được sản sinh trong cộng đồng đó. Cùng 

với đó, các yếu tố Chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện đại và Hạ tầng CNTT cũng được 

đánh giá là quan trọng dù với tỷ lệ nhận định thấp hơn. 

- Đáng chú ý, trong các yếu tố được đề cập, hầu như không có yếu tố nào được 

đánh giá là bình thường hoặc không quan trọng. Điều này cho thấy đây đều là các yếu 

tố cần thiết cho việc triển khai ứng dụng. 

Về mức độ cần thiết của các yếu tố tác động đến ứng dụng PMXH, số liệu kết 

quả nghiên cứu đã được thể hiện dưới biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ 24: Mức độ cần thiết của các yếu tố tác động đến ứng dụng phần mềm xã hội 

Kết quả khảo sát cho thấy: 

- Tài chính, mức độ đầu tư cơ quan chủ quản, Bản quyền tài nguyên số, và 

nguồn lực thông tin điện tử được nhận định là có tầm quan trọng cao, cần thiết phải 

được xác lập để có thể triển khai thành công việc ứng dụng PMXH vào công tác tổ 

chức dịch vụ thư viện. 

- Ngoại trừ Hạ tầng CNTT&CSVC và Năng lực cán bộ, các yếu tố khác cũng 

được đánh giá là cần thiết (với các mức độ đánh giá cần thiết khác nhau) trong quá 

trình triển khai. 

- Tất cả các yếu tố được đề cập đều cần thiết, tuy nhiên mức độ cần thiết của 

các yếu tố này là khác nhau. Đây cũng là thông tin hữu ích trong quá trình xác lập các 

mức độ ưu tiên đầu tư, triển khai thực hiện ứng dụng. 
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3.6.1. Hướng dẫn người dùng tin và nâng cao trình độ cán bộ thông tin thư 

viện 

Đối với người dùng tin, họ cần được trang bị kiến thức và kỹ năng khai thác hệ 

thống dịch vụ và từng dịch vụ cụ thể mà thư viện cung cấp. Họ cũng cần ý thức được 

thói quen và cách thức ứng xử với thư viện khi khai thác dịch vụ thư viện thông qua 

các công cụ phần mềm xã hội. Tính chủ động của họ rất cao, và nhiều khi họ đóng vai 

trò cộng tác viên trong trong quá trình tương tác với các dịch vụ thư viện thay vì chỉ 

đơn thuần khai thác thông tin một chiều. Chính tính chủ động này cũng yêu cầu người 

dùng tin có nhiều kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm hơn để khai thác dịch vụ thư viện 

sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Đào tạo cho người dùng tin và cán bộ thư viện để đáp 

ứng yêu cầu khi triển khai ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thư 

viện là hoạt động rất cần thiết và đặc biệt phù hợp với người dùng tin. Để triển khai tốt 

hoạt động đào tạo cho cán bộ và người dùng tin, thư viện đại học cần trang bị cho cán 

bộ thư viện và người dùng tin bản chất của phần mềm xã hội và bản chất của sự thay 

đổi khi ứng dụng phần mềm xã hội vào các dịch vụ thư viện đại học. 

Đối với các cán bộ thư viện, trên cơ sở hiểu biết về bản chất của phần mềm thư 

viện, tùy thuộc vào vị trí công việc phải đảm trách, họ cần được trang bị các kiến thức 

và kỹ năng cần thiết để vận hành ứng dụng. Mặt khác, họ cần được trang bị cách thức 

ứng xử và phục vụ người dùng tin phù hợp, đúng với vai trò và nghĩa vụ của mình. 

Cán bộ thư viện cần ý thức được rằng vai trò hướng dẫn và tác nghiệp trực tiếp để 

phục vụ người dùng tin được chuyển hóa thành vai trò điều phối trong quá trình hợp 

tác, hỗ trợ, hướng dẫn, và tư vấn người dùng tin [17].  

Nắm bắt đầy đủ bản chất và các tính năng cơ bản của phần mềm xã hội là là nội 

dung khả thi đối với cán bộ thư viện cũng như người dùng tin. Bởi các ứng dụng phần 

mềm xã hội đang không chỉ được sử dụng phố biến bởi người dùng (bao gồm cả cán bộ 

thư viện và người dùng tin) mà chúng ngày càng khẳng định tầm hảnh hưởng sâu rộng 

trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Tính phổ biến của phần mềm xã hội giúp cho việc tự 

nhận thức và tự trang bị các kỹ năng của người dùng trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. 

Khác với việc nhận thức đầy đủ về bản chất và nắm vững các kỹ năng của 

người dùng, việc làm quen và ý thức đầy đủ về sự thay đổi bản chất cơ chế hoạt động 

của hệ thống dịch vụ nói chung và các dịch vụ cụ thể lại là một trong những thử thách 

lớn đối với cán bộ và người dùng tin. Bởi cán bộ thư viện và người dùng tin đã quen 

với cơ chế hoạt động của các dịch vụ thông tin thư viện trước đây theo cơ chế một 

chiều. Khi áp dụng phần mềm xã hội, bên cạnh việc trải nghiệm trong môi trường dịch 

vụ hoàn toàn mới, người dùng còn phải quen với cơ chế tương tác hết sức chủ động và 

quyền tương tác cao với tài nguyên thông tin, đặc biệt là nguồn tài nguyên trực tuyến.. 

Chính vì vậy, nhận thức được bản chất của dịch vụ thư viện xã hội và ý nghĩa khi triển 
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khai đối với cán bộ thư viện và người dùng tin là một trong những yếu tố quyết định 

đến sự thành bại của việc triển khai các dịch vụ này. 

Khi ứng dụng các công cụ phần mềm xã hội vào các dịch vụ, cán bộ thư viện và 

người dùng tin có nhiều điều kiện hơn để tương tác với nhau. Cán bộ thư viện có thể 

kết hợp cùng người dùng tin trong việc trao đổi, chi sẻ và xây dựng nguồn lực thư 

viện. Về phía người dùng tin, thay vì cách thức tiếp cận thụ động như trước đây (tiếp 

nhận sản phẩm và dịch vụ thông tin một chiều từ phía thư viện) thì nay họ có thể tham 

gia tương tác cùng cán bộ thư viện và các người dùng tin khác trong cộng đồng để một 

mặt tiếp cận, khai thác thông tin phục vụ mục đích cá nhân, mặt khác đóng góp kiến 

thức và kỹ năng cho cộng đồng và/hoặc cho sự phát triển tài nguyên thư viện thông 

qua quá trình đó. 

Do đó, việc tổ chức các khóa học để trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ cho 

cán bộ cũng như người dùng tin về các công cụ phần phầm xã hội được triển khai cho 

các dịch vụ thư viện là điều hết sức cần thiết để cán bộ thư viện và người dùng tin ứng 

xử với nhau sao cho phù hợp trong cơ chế vận hành của phần mềm xa hội. 

3.6.2. Đảm bảo vấn đề bản quyền tài nguyên số 

Luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ vốn chưa được thực thi bài bản trong nhiều 

lĩnh vực xã hội, trong đó có lĩnh vực thông tin – tin thư viện. Vấn đề này càng trở nên 

nghiêm trọng khi có sự ra đời và phát triển của nguồn tài nguyên số hóa – nguồn tài 

nguyên đang không ngừng tăng trưởng và phát triển trong thời đại công nghệ thông 

tin. Sự xuất hiện và phát triển của các ứng dụng phần mềm xã hội cùng với sự sản sinh 

của thông tin trong môi trường các ứng dụng xã hội lại càng khiến vấn đề về luật bản 

quyền và sở hữu trí tuệ trở nên gay gắt hơn [63].  Điều này cho thấy việc đưa ra các 

giải pháp về bản quyền và sở hữu trí tuệ là cấp bách và cũng là một trong những yếu tố 

tiền đề căn bản trong việc tổ chức và phát triển các dịch vụ thông tin thư viện trên cơ 

sở ứng dụng phần mềm xã hội. Ý thức rõ về luận và trách nhiệm thực thi luật cần phải 

được thông tỏ từ những cán bộ lãnh đạo quản lý đến các cán bộ thư viện thực thi, từ 

đó, thư viện đại học có trách nhiệm tuyên truyền, đào tạo, tập huấn người dùng tin để 

họ ý thức và hiểu rõ về quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình. 

Trước hết, toàn bộ tài nguyên thư viện nói chung và tài nguyên số, tài nguyên 

có được từ các dịch vụ thông tin phần mềm xã hội cần phải tuân thủ theo Luật sở hữu 

trí tuệ Việt Nam được thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực ngày 

mùng 1 tháng 7 năm 2006. Luật này quy định rõ các nội dung về Quyền sở hữu trí tuệ; 
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Quyền tác giả; Quyền liên quan đến tác giả; Quyền sở hữu công nghiệp; Quyền đối với 

giống cây trồng; Quyền sở hữu thương mại. 

Trong môi trường tài nguyên số xã hội, luật sở hữu trí tuệ Việt Nam vẫn có 

những tác động nhất định, tuy nhiên nó cũng gặp các trở ngại về khoảng cách địa lý, 

phạm vị pháp lý, và tính chất tài nguyên. Các yếu tố ngày khiến các cơ quan tổ chức 

và cá nhân tham gia vào môi trường phần mềm xã hội cần phải ứng dụng hệ thống cấp 

phép trực tuyến toàn cầu. Trong số các hệ thống cấp phép tài nguyên trực tuyến toàn 

cầu phổ biến, có thể kể đến giấy phép Creative Commons. 

 Hệ thống giấy phép Creative Commons (CC) được công bố chính thức vào ngày 

16 tháng 12 năm 2002 bởi công ty Creative Commons, một công ty phi lợi nhuận của Mỹ 

(thành lập năm 2001). Giấy phép CC ra đời nhằm bảo hộ cho các tài nguyên trực tuyến và 

tác giả của những tài nguyên trực tuyến đó với các quyền cơ bản, được quy định cụ thể và 

được công nhận rộng rãi trên môi trường trực tuyến. Giấy phép CC hiện có 34 điều luận 

toàn cầu và một số điều luận khác đang được nghiên cứu phát triển cho cập nhật với tình 

hình thực tiễn. Có các loại cấp phép CC cơ bản như sau [36]. : 

• By: ghi công 

• By – Nc: ghi công phi thương mại 

• By – Nd: ghi công phi tái sinh 

• By – Nc – Nd: ghi công phi thương mại, phi tái sinh 

• By – Sa: Ghi công và cho phép chia sẻ tương tự 

• By – Nc – Sa: ghi công phi thương mại và chia sẻ tương tự 

Bên cạnh các nội dung quy định về quyền, hệ thống CC đựa phân quyền thành 

3 lớp, cụ thể: 

• Lớp Legal Code: dành cho các chuyên gia luật về bản quyền tác giả 

• Lớp Human Readable: dành cho người dùng 

• Lớp Machine Readable: dành cho các công cụ đọc  



158 

 

 

Hình 18: Các lớp phân quyền của giấy phép CC (Nguồn: Internet) 

Một khi tài nguyên được đăng kí quyền CC, tài nguyên sẽ được quản lý bởi hệ 

thống các phần mềm xã hội có mối liên thông chặt chẽ với nhau. 

Luật an ninh mạng của Việt Nam đã được Quốc hội Khóa IV đã thông qua 

Ngày 12-6-2018, tại Kỳ họp thứ 5. Việc thực hiện nghiêm túc Luật an ninh mạng góp 

phần quan trọng trong việc đảm bảo việc sử dụng các dịch vụ thông tin thư viện thông 

qua các PMXH để truy cập thu thập xây dựng nguồn tài nguyên thông tin, xử lý bao 

gói và sử dụng khai thác thông tin đúng pháp luật. 

Tiểu kết  

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về ứng dụng phần mềm xã hội trong 

công tác tổ chức dịch vụ thông tin thư viện, chương 3 đã đưa ra các đề xuất về giải 

pháp triển khai khả thi, hiệu quả. Các giải pháp được khu trú thành các nhóm giải pháp 

về quản lý, điều hành, nhóm giải pháp về công nghệ, nhóm giải pháp lựa chọn dịch vụ 

tương ứng với công nghệ và một số giải pháp tổng thể khác. Các giải pháp đa dạng 

được nhóm thành từng nhóm vừa thể hiện tính hệ thống trong quá trình áp dụng, vừa 

thể hiện tính đa dạng, phù hợp với việc áp dụng cho thư viện các trường đại học có đặc 

thù riêng.  

Các nhóm giải pháp bám sát vào thực tiễn công tác tổ chức dịch vụ thư viện tại 

các thư viện ở Việt Nam với nhiều giải pháp cụ thể. Trong số các giải pháp được đề 
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cập, nhóm giải pháp công nghệ được coi là nhóm giải pháp chính, tập trung vào các 

nhóm công cụ: nhóm các công cụ truyền thông, nhóm các công cụ phát triển cộng 

đồng, nhóm các công cụ phát triển tài nguyên thông tin, và ứng dụng các công cụ 

truyền thông vào các dịch vụ cụ thể. Bên cạnh đó, nhóm giải pháp đóng vai trò tác 

động trực tiếp là nhóm giải pháp về quản lý điều hành cũng có tầm quan trọng không 

kém. Nhóm giải pháp này có vai trò quyết định đến việc ứng dụng thành bại tại các cơ 

quan thông tin, thư viện đại học. 

Dù đã lấy tiêu chí khả thi và hiệu quả làm kim chỉ nam khi nghiên cứu về các 

nhóm giải pháp, tuy nhiên các nhóm giải pháp được đề cập ở đây hướng tới mục tiêu 

áp dụng cho đa số các thư viện đại học. Để các giải pháp cụ thể thực sự phù hợp với 

đặc thù của từng thư viện, mỗi đơn vị áp dụng phần mềm xã hội trong việc tổ chức 

dịch vụ thông tin thư viện cần phải chi tiết hoá và có những điều chỉnh phù hợp để 

việc triển khai đem lại kết quả như mong muốn. 
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KẾT LUẬN 

Ý tưởng về việc xây dựng các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu xã hội đã có từ 

những năm 1940, tuy nhiên việc nghiên cứu và ứng dụng phần mềm xã hội mới thực 

sự trở nên phổ biến vào đầu những năm 2000. Đây cũng là khởi điểm của sự phát triển 

và ứng dụng mạnh mẽ của phần mềm xã hội vào nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó, 

lĩnh vực tổ chức dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học được ứng dụng sâu 

rộng và hiệu quả được thể hiện rõ nét khi chất lượng phục vụ của các dịch vụ này đang 

ngày càng được nâng cao. 

Ứng dụng phần mềm xã hội trong tổ chức dịch vụ thông tin thư viện tại thư 

viện các trường đại học đã có những tác động sâu sắc không chỉ trong thực tiễn mà còn 

trong lý luận của công tác tổ chức hệ thống dịch vụ thông tin thư viện tại các trường 

đại học. Bên cạnh việc đề cao các yếu tố xã hội khi ứng dụng phần mềm xã hội như: 

tính cộng đồng, tính chia sẻ, tính chủ động trong xử lý, quản lý thông tin và tham gia 

vào quá trình kiểm duyệt các thông tin trực tuyến để đóng góp giá trị mới, giá trị gia 

tăng vào kho tri thức chung của nhân loại. Đặc biệt, cơ chế vận hành của các dịch vụ 

cũng có những thay đổi về chất, có nhiều điểm khác biệt với cơ chế vận hành của dịch 

vụ thư viện trước đây. Đó là không còn ranh giới rõ ràng giữa người dùng và thư viện, 

hay giữa người dùng tin và người tạo lập thông tin. Trong môi trường đó, chỉ có một 

đối tượng là người sử dụng bao gồm cả cán bộ thư viện và người dùng tin. Người sử 

dụng có thể xây dựng, quản trị, kiểm duyệt, chia sẻ, kết nối và khai thác thông tin trên 

cơ sở cơ chế tương tác mang tính chất điều phối và kiểm soát thông tin của thư viện. 

Trong khi phần mềm xã hội được ứng dụng phổ biến trong hoạt động tổ chức 

dịch vụ thông tin thư viện đại học ở nước ngoài thì ở Việt Nam, việc ứng dụng còn khá 

rời rạc, không có kế hoạch, lộ trình trên cơ sở chưa có nhận thức đúng tầm của lãnh 

đạo các cấp và quyết tâm ứng dụng của thư viện các trường đại học. 

Số liệu và thông tin khảo sát thực tiễn cho thấy việc ứng dụng phần mềm xã hội 

vào công tác tổ chức dịch vụ thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam dù còn có 

những khó khăn nhất định nhưng lại hội tụ nhiều yếu tố có thể áp dụng thành công, đó 

là: thư viện đại học ở Việt Nam đang không ngừng đổi mới để đáp ứng các yêu cầu 
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của sự phát triển, của sự thăng hạng. Ý thức được điều này nhiều trường đại học có sự 

đầu tư về chính sách, công nghệ, nguồn lực cho thư viện để nâng cao chất lượng dịch 

vụ, đáp ứng nhu cầu mới, cao hơn của người dùng tin; đại đa số người dùng sử dụng 

mạng xã hội, khả năng tiếp cận, ứng dụng và thói quen sử dụng thông tin không chỉ 

khiến cho họ dễ dàng làm quen mà còn gắn bó hơn với hệ thống dịch vụ thư viện 

thông qua các ứng dụng xã hội; chi phí cho việc ứng dụng các phần mềm xã hội vào 

công tác ứng dụng phần mềm không quá cao. 

Các giải pháp ứng dụng phần mềm xã hội được đề xuất dựa trên cơ sở lý luận 

khoa học, cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm rút ra từ việc ứng dụng của nhiều thư viện đại 

học trên thế giới ở Việt Nam. Giải pháp được đề cập đến trong đề tài vừa thể hiện theo 

các nhóm và các giải pháp cụ thể, đồng thời cũng đưa ra cách thức ứng dụng theo các 

nhóm dịch vụ phổ biến hiện nay theo quy trình ứng dụng phù hợp. Đặc biệt các giải 

pháp này có tính tới những yếu tố đặc thù của điều kiện thư viện đại học và tính chất 

của các loại hình dịch vụ thư viện khác nhau ở Việt Nam. Một khi được áp dụng và 

triển khai nghiêm túc, bài bản, các giải pháp này sẽ phát huy hiệu quả lớn trong việc 

nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin thư viện các trường đại học ở Việt Nam. 

Nếu tiếp tục có những nghiên cứu theo hướng này của đề tài, cần phát triển 

nghiên cứu về thế hệ web ngữ nghĩa để nâng cao trí tuệ nhân tạo của hệ thống truy 

cập, khai thác thông tin; mối liên hệ vạn vật trong lĩnh vực thông tin thư viện trên môi 

trường trực tuyến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Giới hạn của luận án: Luận án được thực hiện trong khoảng thời gian gần 5 

năm. Dưới góc độ tốc độ phát triển công nghệ, đây là khoảng thời gian dài nên một số 

công cụ phần mềm xã hội trong luận án đã có những thay đổi nhất định về tính năng, 

cơ chế vận hành, … 
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MỤC LỤC PHỤ LỤC 

TT  Nội dung Nguồn Trang 

1 Phụ lục 1 Mẫu phiếu hỏi và các câu hỏi phỏng 

vấn 

Tác giả 

luận án 

170 

2 

 

Phụ lục 2 Số liệu khảo sát Tác giả 

luận án 

181 
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PHỤ LỤC 1: MẪU PHIẾU HỎI VÀ CÁC CÂU HỎI PHỎNG VẤN 

 
PHIẾU HỎI DÀNH CHO CÁN BỘ: Ứng dụng Phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông 

tin - thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam  

     Phần mềm xã hội (PMXH) là các ứng dụng trực tuyến cho phép người dùng giao tiếp, kết 

nối, tương tác với thông tin, chia sẻ thông tin, và hợp tác trong môi trường internet. Một số 

công cụ PMXH phổ biến như: Mạng xã hội (Facebook, twitter, google+, LinkedIn, …), 

Youtube, Flicker, Wikis, RSS, Blogs… 

     Để có cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp ứng dụng công cụ phần mềm xã hội vào 

tổ chức dịch vụ thông tin – thư viện (TTTV) tại các trường đại học ở Việt Nam, phiền anh/chị 

vui lòng trả lời bảng hỏi bằng cách lựa chọn phương án phù hợp hoặc điền thông tin theo kinh 

nghiệm và hiểu biết của mình.  

     Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của anh/chị! 

 

1. Tài nguyên thông tin tại đơn vị của anh/chị thuộc loại nào? 

  Tài liệu vật lý 

(tài liệu in, đĩa 

CD, ...) 

Tài liệu số Tài liệu vật lý và 

Tài liệu số 

 Sách chuyên khảo    

 Giáo trình, bài giảng    

 Công trình nghiên cứu khoa 

học 

   

 Luận án, luận văn, khóa luận    

 Tạp chí, báo    

 Khác    

 

2. Đơn vị anh/chị đang sử dụng phần mềm thư viện chuyên ngành nào? 

 Hệ quản trị thư viện tích hợp (VTLS, iLib, Libol, ...) 

 Hệ quản trị thư viện tích hợp nguồn mở (Koha, ...) 

 Phần mềm quản lý tài nguyên số (Dspace, Greenstone, Kipos, ...) 

 Phần mềm tư liệu ISIS 

 Khác 

 

3. Đánh giá tầm quan trọng của các dịch vụ TTTV 

  Rất quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Bình 

thường 

Ít quan 

trọng 

Không 

quan trọng 

1.  Dịch vụ mượn, trả, và gia 

hạn tài liệu 

     

2.  Dịch vụ tra cứu và khai 

thác thông tin điện tử 

     

3.  Dịch vụ cung cấp thông tin 

theo yêu cầu 

     

4.  Dịch vụ hỗ trợ học tập và 

nghiên cứu 

     

5.  Dịch vụ đào tạo, tập huấn      

6.  Khác      
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4. Đánh giá hiệu quả của các dịch vụ TTTV 

  Rất hiệu 

quả 

Hiệu 

quả 

Bình 

thường 

Ít hiệu 

quả 

Không 

hiệu quả 

1.  Dịch vụ mượn, trả, và gia hạn tài 

liệu 

     

2.  Dịch vụ tra cứu và khai thác thông 

tin điện tử 

     

3.  Dịch vụ cung cấp thông tin theo 

yêu cầu 

     

4.  Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên 

cứu 

     

5.  Dịch vụ đào tạo, tập huấn      

6.  Khác      

 

5. Người dùng tin thường sử dụng các dịch vụ TTTV bằng cách nào? 

 Trực tiếp đến thư viện 

 Trực tuyến (qua internet) 

 

6. Cách thức tổ chức các dịch vụ TTTV 

 Phân thành các nhóm dịch vụ và giữa các dịch vụ trong nhóm CÓ mối liên hệ chặt chẽ 

với nhau 

 Phân thành các nhóm dịch vụ và giữa các dịch vụ trong nhóm KHÔNG có có mối liên 

hệ chặt chẽ với nhau 

 Phân tán từng dịch vụ riêng lẻ và giữa các dịch vụ này CÓ mối liên hệ chặt chẽ với 

nhau 

 Phân tán từng dịch vụ riêng lẻ và giữa các dịch vụ này KHÔNG có mối liên hệ chặt 

chẽ với nhau 

 Khác 

 

7. Tần suất sử dụng các dịch vụ của người dùng tin 

  Mỗi 

ngày 1 

lần 

Ba 

ngày 1 

lần 

Một 

tuần 1 

lần 

Một 

tháng 1 

lần 

Vài tháng 

1 lần 

1.  Dịch vụ mượn, trả, và gia hạn 

tài liệu 

     

2.  Dịch vụ tra cứu và khai thác 

thông tin điện tử 

     

3.  Dịch vụ cung cấp thông tin theo 

yêu cầu 

     

4.  Dịch vụ hỗ trợ học tập và 

nghiên cứu 

     

5.  Dịch vụ đào tạo, tập huấn      

6.  Khác      

 

8. Đơn vị có ứng dụng PMXH trong tổ chức dịch vụ TTTV không? 

• Có 

• Không 
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9. Đơn vị đang sử dụng PMXH nào trong tổ chức dịch vụ TTTV? 

1.  Mạng xã hội (Facebook, Google+, Twitter, ...) 

2.  Youtube 

3.  Flickr 

4.  Delicious 

5.  Wikis 

6.  Instant Messages 

7.  Blogs 

8.  RSS 

9.  Khác 

10. Mục đích sử dụng PMXH của đơn vị 

1.  Thông báo thông tin 

2.  Quảng bá sản phẩm, dịch vụ, hoạt động 

3.  Chia sẻ thông tin, kết nối cộng đồng 

4.  Phát triển tài nguyên trực tuyến 

5.  Triển khai dự án 

6.  Khác 

11. Đơn vị đang sử dụng PMXH vào các dịch vụ TTTV nào? 

7.  Mạng xã hội 

(Facebook, 

Google+, 

Twitter, ...) 

Dịch vụ 

mượn trả 

và gia hạn 

tài liệu 

Dịch vụ tra 

cứu và khai 

thác thông 

tin điện tử 

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

theo yêu 

cầu 

Dịch vụ hỗ 

trợ học tập 

và nghiên 

cứu 

Dịch 

vụ đào 

tạo, tập 

huấn 

Khác 

8.  Youtube       

9.  Flickr       

10.  Delicious       

11.  Wikis       

12.  Instant 

Messages 

      

13.  Blogs       

14.  RSS       

15.  Khác       

12. Chính sách và lộ trình ứng dụng PMXH trong tổ chức dịch vụ TTTV 

 Có chính sách và lộ trình áp dụng từ 1 đến 2 năm 

 Có chính sách và lộ trình áp dụng từ 3 đến 5 năm 

 Có chính sách và lộ trình áp dụng từ 5 đến 10 năm 

 Có chính sách và lộ trình áp dụng nhưng không rõ ràng 

 Không có 
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13. Tầm quan trọng những yếu tố sau trong ứng dụng PMXH vào tổ chức dịch vụ TTTV 

  Rất quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Bình 

thường 

Ít quan 

trọng 

Không 

quan trọng 

1.  Nhận thức của lãnh đạo các cấp      

2.  Cơ chế, chính sách vận hành của dịch 

vụ 

     

3.  Năng lực cán bộ: chuyên môn, tin học, 

ngoại ngữ, ... 

     

4.  Nguồn lực thông tin điện tử      

5.  Hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở 

vật chất 

     

6.  Phần mềm nghiệp vụ thư viện      

7.  Chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện đại      

8.  Tài chính      

9.  Năng lực thông tin của người dùng tin      

10.  Bản quyền đối với tài nguyên số      

11.  Mức độ đầu tư của cơ quan chủ quản      

12.  Khác      

14. Đánh giá thuận lợi, khó khăn các yếu tố trong ứng dụng PMXH vào tổ chức dịch vụ 

TTTV 

  Rất 

thuận 

lợi 

Thuận 

lợi 

Bình 

thường 

Khó 

khăn 

Rất khó 

khăn 

 Nhận thức của lãnh đạo các cấp      

 Cơ chế, chính sách vận hành của dịch vụ      

 Năng lực cán bộ: chuyên môn, tin học, 

ngoại ngữ, ... 

     

 Nguồn lực thông tin điện tử      

 Hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở vật 

chất 

     

 Phần mềm nghiệp vụ thư viện      

 Chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện đại      

 Tài chính      

 Năng lực thông tin của người dùng tin      

 Bản quyền đối với tài nguyên số      

 Mức độ đầu tư của cơ quan chủ quản      

 Khác      

15. Tại sao nên ứng dụng PMXH trong tổ chức dịch vụ TTTV? 

 Nâng cao mức độ thoả mãn nhu cầu tin của người dùng tin 

 Tăng tính thống nhất và liên thông giữa các dịch vụ 

 Thủ tục đơn giản, thuận tiện, thân thiện và có thể khai thác trên nhiều môi trường 

công nghệ khác nhau 

 Có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi 

 Chi phí thấp 

 Tăng cường tính kết nối giữa đơn vị với người dùng tin, và giữa người dùng tin với 

nhau 

 Khác 
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16. Các yếu tố cần thiết trong ứng dụng PMXH vào tổ chức dịch vụ TTTV 

  

 Nhận thức của lãnh đạo các cấp 

 Cơ chế, chính sách vận hành của dịch vụ 

 Năng lực cán bộ: chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, ... 

 Nguồn lực thông tin điện tử 

 Hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở vật chất 

 Phần mềm nghiệp vụ thư viện 

 Chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện đại 

 Tài chính 

 Năng lực thông tin của người dùng tin 

 Bản quyền đối với tài nguyên số 

 Mức độ đầu tư của cơ quan chủ quản 

 Khác 

 

17. Đánh giá mức độ hiệu quả ứng dụng PMXH trong tổ chức dịch vụ TTTV tại đơn vị 

  Rất tốt Tốt Bình 

thường 

Chưa tốt Không tốt 

 Mức độ thoả mãn 

nhu cầu tin của 

người dùng tin 

     

 Tính thống nhất 

và liên thông giữa 

các dịch vụ 

     

 Thủ tục đơn giản, 

thuận tiện, và 

thân thiện 

     

 Không giới hạn 

về không gian và 

thời gian 

     

 Chi phí thấp      

 

18. Thứ tự quy trình ứng dụng PMXH vào tổ chức dịch vụ TTTV 

Stt  1 2 3 4 5 6 

 Xác định nhu cầu người 

dùng 

      

 Xác định mục đích hoạt 

động của dịch vụ 

      

 Xây dựng cơ chế, quy 

trình vận hành 

      

 Lựa chọn PMXH phù 

hợp 

      

 Triển khai ứng dụng (thử 

nghiệm, thực tế) 

      

 Đánh giá hiệu quả và 

điều chỉnh sau đánh giá 
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19. Đơn vị có quy định về cơ chế tương tác giữa thư viện và người dùng tin (xử lý, lưu 

trữ, tạo lập, chia sẻ, phổ biến thông tin ...) như thế nào? 

 Tương tác đa chiều: cho phép người dùng chủ động tương tác qua lại với thông tin, 

dịch vụ, và trong cộng đồng 

 Cơ chế tương tác một chiều: người dùng sử dụng những gì dịch vụ thư viện cung 

cấp 

 Có quy định nhưng không rõ ràng 

 Không có quy định 

 Khác 

 

20. Các ý kiến khác của anh/chị (bổ sung, đề xuất, kiến nghị, ...) 
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PHIẾU HỎI NGƯỜI DÙNG TIN: Ứng dụng Phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông tin 

- thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam 

     Phần mềm xã hội (PMXH) là các ứng dụng trực tuyến cho phép người dùng giao tiếp, kết 

nối, tương tác với thông tin, chia sẻ thông tin, và hợp tác trong môi trường internet. Một số 

công cụ PMXH phổ biến như: Mạng xã hội (Facebook, twitter, google+, LinkedIn, …), 

Youtube, Flicker, Wikis, RSS, Blogs… 

     Để có cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp ứng dụng công cụ phần mềm xã hội vào 

tổ chức dịch vụ thông tin – thư viện (TTTV) tại các trường đại học ở Việt Nam, phiền anh/chị 

vui lòng trả lời bảng hỏi bằng cách lựa chọn phương án phù hợp hoặc điền thông tin theo kinh 

nghiệm và hiểu biết của mình.  

     Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của anh/chị! 

 

1. Tần suất sử dụng thư viện của anh/chị 

 Mỗi ngày một lần 

 Ba ngày một lần 

 Một tuần một lần 

 Một tháng một lần 

 Vài tháng một lần 

 Chưa bao giờ dùng 

 

2. Anh/chị đang sử dụng dịch vụ TTTV nào dưới đây? 

 Dịch vụ mượn, trả, và gia hạn tài liệu 

 Dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin điện tử 

 Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu 

 Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu 

 Dịch vụ đào tạo, tập huấn 

 Khác 

 

3. Tần suất sử dụng các dịch vụ TTTV của anh/chị 

  Mỗi 

ngày 

một lần 

Ba 

ngày 

một lần 

Một tuần 

một lần 

Một 

tháng 

một lần 

Vài 

tháng 

một lần 

Không 

sử 

dụng 

1.  Dịch vụ mượn, trả, và 

gia hạn tài liệu 

      

2.  Dịch vụ tra cứu và 

khai thác thông tin 

điện tử 

      

3.  Dịch vụ cung cấp 

thông tin theo yêu cầu 

      

4.  Dịch vụ hỗ trợ học tập 

và nghiên cứu 

      

5.  Dịch vụ đào tạo, tập 

huấn 

      

6.  Khác       

 

4. Anh/chị thích sử dụng thông tin/tài liệu ở dạng nào? 

• Tài liệu in 

• Tài liệu số 
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5. Anh/chị sử dụng dịch vụ thư viện khi có nhu cầu gì? 

 Tự học tập, tự nghiên cứu 

 Phải làm bài tập hay thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu 

 Cần hỗ trợ về kỹ năng, phương pháp học tập 

 Do yêu cầu công việc 

 Giải trí 

 Khác 

6. Đánh giá hiệu quả của các dịch vụ TTTV 

  Rất hiệu 

quả 

Hiệu 

quả 

Bình 

thường 

Ít hiệu 

quả 

Không 

hiệu quả 

1.  Dịch vụ mượn, trả, và gia hạn 

tài liệu 

     

2.  Dịch vụ tra cứu và khai thác 

thông tin điện tử 

     

3.  Dịch vụ cung cấp thông tin theo 

yêu cầu 

     

4.  Dịch vụ hỗ trợ học tập và 

nghiên cứu 

     

5.  Dịch vụ đào tạo, tập huấn      

6.  Khác      

7. Mức độ cần thiết của các dịch vụ TTTV 

  Rất Cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Bình 

thường 

Ít cần 

thiết 

Không  

cần thiết 

1.  Dịch vụ mượn, trả, và gia 

hạn tài liệu 

     

2.  Dịch vụ tra cứu và khai 

thác thông tin điện tử 

     

3.  Dịch vụ cung cấp thông tin 

theo yêu cầu 

     

4.  Dịch vụ hỗ trợ học tập và 

nghiên cứu 

     

5.  Dịch vụ đào tạo, tập huấn      

6.  Khác      

 

8. Khó khăn của anh/chị khi khai thác các dịch vụ TTTV 

  Tài 

nguyên 

hạn chế 

Năng 

lực cán 

bộ hạn 

chế 

CSVC 

hạn chế 

CNTT 

hạn chế 

Dịch vụ 

không 

tốt 

1.  Dịch vụ mượn, trả, và gia 

hạn tài liệu 

     

2.  Dịch vụ tra cứu và khai 

thác thông tin điện tử 

     

3.  Dịch vụ cung cấp thông tin 

theo yêu cầu 

     

4.  Dịch vụ hỗ trợ học tập và 

nghiên cứu 

     

5.  Dịch vụ đào tạo, tập huấn      

6.  Khác      
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9. Anh/chị đánh giá như thế nào các yếu tố sau của thư viện? 

  Rất tốt Tốt Bình 

thường 

Kém Rất kém 

1.  Dịch vụ thư viện      

2.  Tài nguyên thư viện      

3.  Năng lực phục vụ của cán 

bộ 

     

4.  Cơ sở vật chất      

5.  Hạ tầng CNTT      

6.  Khác      

 

10. Anh/chị thường biết đến các sản phẩm, dịch vụ TTTV qua 

 Bản tin thư viện 

 Website của thư viện 

 Cán bộ thư viện 

 Email 

 Thầy/cô, bạn bè 

 PMXH 

 Khác 

 

11. Anh/chị thường sử dụng các dịch vụ TTTV bằng cách nào? 

• Trực tiếp 

• Trực tuyến 

 

12. Anh/chị đang sử dụng PMXH nào? 

 Mạng xã hội (Facebook, Google+, Twitter, ...) 

 Youtube 

 Flickr 

 Delicious 

 Wikis 

 Instant Messages 

 Blogs 

 RSS 

 Khác 

 

13. Thời gian sử dụng PMXH của các anh/chị 

  <1 tiếng 1 đến 2 tiếng 2 đến 3 tiếng >4 tiếng 

1.  Mạng xã hội 

(Facebook, Google+, 

Twitter, ...) 

    

2.  Youtube     

3.  Flickr     

4.  Delicious     

5.  Wikis     

6.  Instant Messages     

7.  Blogs     

8.  RSS     

9.  Khác     
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14. Anh/chị thích sử dụng PMXH bằng phương tiện nào? 

• Máy tính để bàn 

• Máy laptop, iPad, và các thiết bị di động khác 

• Điện thoại di động 

• Khác 

15. Mục đích sử dụng PMXH của anh/chị 

 Cập nhật thông tin của thư viện 

 Cập nhật thông tin xã hội, cộng đồng 

 Cập nhật thông tin bạn bè, người thân 

 Chơi game 

 Kết nối và mở rộng quan hệ 

 Quảng cáo / Kinh doanh / Buôn bán 

 Khác 

16. Anh/chị đang sử dụng PMXH để khai thác dịch vụ TTTV nào? 

  Dịch vụ 

mượn, trả, 

và gia hạn 

tài liệu 

Dịch vụ 

tra cứu và 

khai thác 

thông tin 

điện tử 

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

theo yêu 

cầu 

Dịch vụ 

hỗ trợ học 

tập và 

nghiên 

cứu 

Dịch 

vụ đào 

tạo, tập 

huấn 

Khác 

1.  Mạng xã hội 

(Facebook, 

Google+, 

Twitter, ...) 

      

2.  Youtube       

3.  Flickr       

4.  Delicious       

5.  Wikis       

6.  Instant Messages       

7.  Blogs       

8.  RSS       

9.  Khác       

17. Đánh giá mức độ hiệu quả ứng dụng PMXH trong tổ chức dịch vụ TTTV tại đơn vị 

  Rất tốt Tốt Bình 

thường 

Chưa tốt 

lắm 

Không tốt 

1.  Mức độ thoả mãn nhu 

cầu tin của người 

dùng tin 

     

2.  Tính thống nhất và 

liên thông giữa các 

dịch vụ 

     

3.  Thủ tục đơn giản, 

thuận tiện, và thân 

thiện 

     

4.  Không giới hạn về 

không gian và thời 

gian 

     

5.  Chi phí thấp      
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18. Tại sao nên ứng dụng PMXH trong trong khai thác các dịch vụ TTTV? 

 Phù hợp với thói quen sử dụng và khai thác thông tin 

 Nhanh chóng tìm được thông tin mình cần 

 Thủ tục đơn giản, thuận tiện, thân thiện và có thể khai thác trên nhiều môi trường công 

nghệ khác nhau 

 Có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi 

 Tăng cường tính kết nối giữa thư viện với người dùng tin, và giữa người dùng tin với 

nhau 

 Khác 

 

19. Các ý kiến khác của anh/chị (bổ sung, kiến nghị, giải pháp, ...): 

Các câu hỏi trên có thể không bao quát hết những điều anh/chị cần chia sẻ. Nếu thế, rất mong 

anh/chị cung cấp thêm ý kiến trong mục này. 

 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN 

1. Anh/chị nhận định thế nào về vấn đề ứng dụng PMXH vào việc tổ chức các dịch vụ 

TTTV tại các trường đại học trên thế giới và ở Việt Nam? 

2. Theo anh/chị, đâu là những yếu tố cần thiết để ứng dụng PMXH vào tổ chức các dịch 

vụ TTTV? Theo đó, đâu là các yếu tố đặc thù đối với thư viện các trường đại học ở 

Việt Nam? 

3. Khó khăn và thuận lợi khi ứng dụng PMXH vào tổ chức các dịch vụ TTTV? Xin 

anh/chị cho biết tại sao? 

4. Anh/chị có thể chia sẻ giải pháp ứng dụng PMXH vào ứng dụng PMXH vào tổ chức 

các dịch vụ TTTV tại các trường đại học ở Việt Nam 

5. Rất mong được tiếp nhận các ý kiến khác của anh/chị 
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PHỤ LỤC 2: SỐ LIỆU KHẢO SÁT 

 

I. Phiếu dành cho cán bộ 

 

 

1. Tài nguyên thông tin tại đơn vị của anh/chị thuộc loại nào? 

   

  

Tài liệu 

vật lý 

(tài liệu 

in, đĩa 

CD, ...) 

Tài 

liệu 

số 

Tài 

liệu 

vật lý 

và Tài 

liệu số   

Tài liệu 

vật lý 

(tài liệu 

in, đĩa 

CD, ...) 

Tài 

liệu 

số 

Tài liệu 

vật lý và 

Tài liệu 

số 

Sách chuyên khảo 267 97   

Sách chuyên 

khảo 59% 21% 0% 

Giáo trình, bài giảng     455 

Giáo trình, bài 

giảng 0% 0% 100% 

Công trình nghiên 

cứu khoa học     425 

Công trình 

nghiên cứu khoa 

học 0% 0% 93% 

Luận án, luận văn, 

khóa luận     433 

Luận án, luận 

văn, khóa luận 0% 0% 95% 

Tạp chí, báo 400     Tạp chí, báo 88% 0% 0% 

Khác       Khác 0% 0% 0% 

2. Đơn vị anh/chị đang sử dụng phần mềm thư viện chuyên 

ngành nào? 

Hệ quản trị thư viện tích hợp (VTLS, iLib, Libol, ...) 100% 

Hệ quản trị thư viện tích hợp nguồn mở (Koha, ...) 35% 

Phần mềm quản lý tài nguyên số (Dspace, Greenstone, 

Kipos, ...) 83% 

Phần mềm tư liệu ISIS 0% 

Khác 17% 

 

 

     

0. Nhân lực Số phiếu Tỷ lệ 

Nữ 417 77% 

Nam 123 23% 

18-30 234,9 44% 

31-45 179,28 33% 

>45 124,74 23% 

Trình độ đại học: 402,84 75% 

Thạc sĩ 81 15% 

Cao đẳng 16 3% 

Trung cấp 32 6% 

Ngành TTTV 388 72% 

Thành thạo tin học cơ 

bản 383 71% 

Bình thường tin học cơ 

bản 119 22% 

Tiếng Anh 459 85% 

Các ngôn ngữ khác 54 10% 
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3. Đánh giá tầm quan trọng của các dịch vụ TTTV 

  

Rất 

quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Bình 

thường 

Ít quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng   

Rất 

quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Bình 

thường 

Ít 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

Dịch vụ mượn, 

trả, và gia hạn tài 

liệu   420 10 35   

Dịch vụ 

mượn, trả, 

và gia hạn 

tài liệu 0% 78% 2% 6% 0% 

Dịch vụ tra cứu và 

khai thác thông 

tin điện tử   320 195 12   

Dịch vụ tra 

cứu và khai 

thác thông 

tin điện tử 0% 59% 36% 2% 0% 

Dịch vụ cung cấp 

thông tin theo yêu 

cầu     289     

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

theo yêu 

cầu 0% 0% 54% 0% 0% 

Dịch vụ hỗ trợ 

học tập và nghiên 

cứu   345       

Dịch vụ hỗ 

trợ học tập 

và nghiên 

cứu 0% 64% 0% 0% 0% 

Dịch vụ đào tạo, 

tập huấn   409       

Dịch vụ 

đào tạo, tập 

huấn 0% 76% 0% 0% 0% 

Khác           Khác 0% 0% 0% 0% 0% 

 

4. Đánh giá hiệu quả của các dịch vụ TTTV 

  

  

Rất 

hiệu 

quả 

Hiệu 

quả 

Bình 

thường 

Ít 

hiệu 

quả 

Không 

hiệu 

quả   

Rất 

hiệu 

quả 

Hiệu 

quả 

Bình 

thường 

Ít 

hiệu 

quả 

Không 

hiệu 

quả 

Dịch vụ mượn, 

trả, và gia hạn 

tài liệu 250 215       

Dịch vụ 

mượn, trả, 

và gia hạn 

tài liệu 46% 40% 0% 0% 0% 

Dịch vụ tra cứu 

và khai thác 

thông tin điện tử   340       

Dịch vụ tra 

cứu và khai 

thác thông 

tin điện tử 0% 63% 0% 0% 0% 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

theo yêu cầu   56 312 123   

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

theo yêu 

cầu 0% 10% 58% 23% 0% 

Dịch vụ hỗ trợ 

học tập và 

nghiên cứu   128 235 16   

Dịch vụ hỗ 

trợ học tập 

và nghiên 

cứu 0% 24% 44% 3% 0% 

Dịch vụ đào tạo, 

tập huấn   378 56     

Dịch vụ 

đào tạo, tập 

huấn 0% 70% 10% 0% 0% 

Khác           Khác 0% 0% 0% 0% 0% 

 

5. Người dùng tin thường sử dụng các dịch vụ 

TTTV bằng cách nào? 

Trực tiếp đến thư viện 112 21% 

Trực tuyến (qua internet) 411 76% 
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6. Cách thức tổ chức các dịch vụ TTTV 

 Phân thành các nhóm dịch vụ và giữa 

các dịch vụ trong nhóm CÓ mối liên hệ 

chặt chẽ với nhau 6 

Phân thành các nhóm dịch vụ và giữa 

các dịch vụ trong nhóm CÓ mối liên hệ 

chặt chẽ với nhau 

20

% 

Phân thành các nhóm dịch vụ và giữa 

các dịch vụ trong nhóm KHÔNG có có 

mối liên hệ chặt chẽ với nhau 7 

Phân thành các nhóm dịch vụ và giữa 

các dịch vụ trong nhóm KHÔNG có có 

mối liên hệ chặt chẽ với nhau 

23

% 

Phân tán từng dịch vụ riêng lẻ và giữa 

các dịch vụ này CÓ mối liên hệ chặt 

chẽ với nhau 7 

Phân tán từng dịch vụ riêng lẻ và giữa 

các dịch vụ này CÓ mối liên hệ chặt 

chẽ với nhau 

23

% 

Phân tán từng dịch vụ riêng lẻ và giữa 

các dịch vụ này KHÔNG có mối liên 

hệ chặt chẽ với nhau 

1

0 

Phân tán từng dịch vụ riêng lẻ và giữa 

các dịch vụ này KHÔNG có mối liên 

hệ chặt chẽ với nhau 

33

% 

 

7. Tần suất sử dụng các dịch vụ của người dùng tin 

  

  

Mỗi 

ngày 

1 lần 

Ba 

ngày 

1 lần 

Một 

tuần 

1 lần 

Một 

tháng 

1 lần 

Vài 

tháng 

1 lần   

Mỗi 

ngày 

1 lần 

Ba 

ngày 

1 lần 

Một 

tuần 

1 lần 

Một 

tháng 

1 lần 

Vài 

tháng 

1 lần 

Dịch vụ mượn, 

trả, và gia hạn 

tài liệu   20 320 100 20 

Dịch vụ 

mượn, trả, và 

gia hạn tài liệu 0% 4% 59% 19% 4% 

Dịch vụ tra cứu 

và khai thác 

thông tin điện tử 420 15 16     

Dịch vụ tra 

cứu và khai 

thác thông tin 

điện tử 78% 3% 3% 0% 0% 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

theo yêu cầu     250 40 120 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

theo yêu cầu 0% 0% 46% 7% 22% 

Dịch vụ hỗ trợ 

học tập và 

nghiên cứu     378 95   

Dịch vụ hỗ trợ 

học tập và 

nghiên cứu 0% 0% 70% 18% 0% 

Dịch vụ đào tạo, 

tập huấn       389 69 

Dịch vụ đào 

tạo, tập huấn 0% 0% 0% 72% 13% 

Khác           Khác 0% 0% 0% 0% 0% 
 

8. Đơn vị có ứng dụng PMXH trong tổ chức dịch vụ TTTV không? 

Có   0% 

Không 540 100% 
 

9. Đơn vị đang sử dụng PMXH nào trong tổ chức dịch vụ TTTV? 

Mạng xã hội (Facebook, Google+, 

Twitter, ...) 540 

Mạng xã hội (Facebook, Google+, 

Twitter, ...) 100% 

Youtube 218 Youtube 40% 

Flickr 25 Flickr 5% 

Delicious   Delicious 0% 

Wikis 35 Wikis 6% 

Instant Messages 255 Instant Messages 47% 

Blogs 21 Blogs 4% 

RSS   RSS 0% 

Khác   Khác 0% 
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10. Mục đích sử dụng PMXH       

Thông báo thông tin 455 Thông báo thông tin 100% 

Quảng bá sản phẩm, dịch vụ, hoạt 

động 359 

Quảng bá sản phẩm, dịch vụ, hoạt 

động 79% 

Chia sẻ thông tin, kết nối cộng 

đồng 225 

Chia sẻ thông tin, kết nối cộng 

đồng 49% 

Phát triển tài nguyên trực tuyến 12 Phát triển tài nguyên trực tuyến 3% 

Triển khai dự án 17 Triển khai dự án 4% 

Khác   Khác 0% 

 

11. Đơn vị đang sử dụng PMXH vào các dịch vụ TTTV nào? 

  

Mạng 

xã 

hội  Youtube Flickr Delicious Wikis 

Instant 

Messages Blogs RSS Khác 

Dịch vụ mượn, trả, và gia 

hạn tài liệu                   

Dịch vụ tra cứu và khai thác 

thông tin điện tử           125 98     

Dịch vụ cung cấp thông tin 

theo yêu cầu                   

Dịch vụ hỗ trợ học tập và 

nghiên cứu 231         282 25     

Dịch vụ đào tạo, tập huấn   412     32         

Khác                   

 

  

Mạng 

xã 

hội Youtube Flickr Delicious Wikis 

Instant 

Messages Blogs RSS 

Khác 

Dịch vụ mượn, trả, và gia 

hạn tài liệu 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Dịch vụ tra cứu và khai thác 

thông tin điện tử 0% 0% 0% 0% 0% 23% 18% 0% 0% 

Dịch vụ cung cấp thông tin 

theo yêu cầu 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Dịch vụ hỗ trợ học tập và 

nghiên cứu 43% 0% 0% 0% 0% 52% 5% 0% 0% 

Dịch vụ đào tạo, tập huấn 0% 76% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 

                   

 

12. Chính sách và lộ trình ứng dụng PMXH trong 

tổ chức dịch vụ TTTV     

Có chính sách và lộ trình áp dụng từ 1 - 2 năm 200 37% 

Có chính sách và lộ trình áp dụng từ 3 - 5 năm 93 17% 

Có chính sách và lộ trình áp dụng từ 5 - 10 năm 0 0% 

Có chính sách và lộ trình áp dụng nhưng không rõ 

ràng 155 29% 

Không có chính sách và lộ trình áp dụng 85 16% 

  533 99% 
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13. Tầm quan trọng của các yếu tố trong ứng dụng PMXH vào tổ chức dịch vụ TTTV 

  

Rất quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Bình 

thường 

Ít quan 

trọng 

Không quan 

trọng 

Nhận thức của lãnh đạo các cấp 386 119 5 12 18 

Cơ chế, chính sách vận hành 

dịch vụ 395 112 6 25 2 

Năng lực cán bộ 75 70 350 20 25 

Nguồn lực thông tin điện tử 10 90 355 28 16 

Hạ tầng CNTT và CSVC 10 236 250 16 12 

Chuẩn nghiệp vụ TV hiện đại 4 276 258 0 2 

Tài chính 49 389 50 10 5 

Năng lực thông tin của người 

dùng tin   379 109 10   

Bản quyền tài nguyên số 150 389       

Mức độ đầu tư cơ quan chủ 

quản 405 37       

Khác           

 

  

Rất 

quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Bình 

thường 

Ít quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

Nhận thức của lãnh đạo các cấp 71% 22% 1% 2% 3% 

Cơ chế, chính sách vận hành dịch 

vụ 73% 21% 1% 5% 0% 

Năng lực cán bộ 14% 13% 65% 4% 5% 

Nguồn lực thông tin điện tử 2% 17% 66% 5% 3% 

Hạ tầng CNTT và CSVC 2% 44% 46% 3% 2% 

Chuẩn nghiệp vụ TV hiện đại 1% 51% 48% 0% 0% 

Tài chính 9% 72% 9% 2% 1% 

Năng lực thông tin của người dùng 

tin 0% 70% 20% 2% 0% 

Bản quyền tài nguyên số 28% 72% 0% 0% 0% 

Mức độ đầu tư cơ quan chủ quản 75% 7% 0% 0% 0% 

Khác 0% 0% 0% 0% 0% 

14. Thuận lợi và khó khăn của các yếu tố trong ứng dụng PMXH và tổ chức các dịch vụ 

TTTV 

  

Rất 

thuận lợi 

Thuận 

lợi 

Bình 

thường 

Khó 

khăn 

Rất khó 

khăn 

Nhận thức của lãnh đạo các cấp 10 119 12 345 18 

Cơ chế, chính sách vận hành dịch vụ 6 25 385 120 2 

Năng lực cán bộ 5 365 70 20 25 

Nguồn lực thông tin điện tử 115 367 20 28 5 

Hạ tầng CNTT và CSVC 10 211 18 289 12 

Chuẩn nghiệp vụ TV hiện đại 4 78 50 255 145 

Tài chính 49 20 65 402 5 

Năng lực thông tin của người dùng 

tin 50 225 109 50   
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Rất 

thuận lợi 

Thuận 

lợi 

Bình 

thường 

Khó 

khăn 

Rất khó 

khăn 

Bản quyền tài nguyên số 0 20   397 0 

Mức độ đầu tư cơ quan chủ quản 20     415   

Khác           

 

  

Rất 

thuận 

lợi 

Thuận 

lợi 

Bình 

thường 

Khó 

khăn 

Rất khó 

khăn 

Nhận thức của lãnh đạo các cấp 2% 22% 2% 64% 3% 

Cơ chế, chính sách vận hành dịch 

vụ 1% 5% 71% 22% 0% 

Năng lực cán bộ 1% 68% 13% 4% 5% 

Nguồn lực thông tin điện tử 21% 68% 4% 5% 1% 

Hạ tầng CNTT và CSVC 2% 39% 3% 54% 2% 

Chuẩn nghiệp vụ TV hiện đại 1% 14% 9% 47% 27% 

Tài chính 9% 4% 12% 74% 1% 

Năng lực thông tin của người dùng 

tin 9% 42% 20% 9% 0% 

Bản quyền tài nguyên số 0% 4% 0% 74% 0% 

Mức độ đầu tư cơ quan chủ quản 4% 0% 0% 77% 0% 

            

 

15. Tại sao nên ứng dụng PMXH vào tổ chức các dịch vụ TTTV 

Nâng cao mức độ thỏa 

mãn nhu cầu NDT 265 

Nâng cao mức độ thỏa mãn 

nhu cầu NDT 

Nâng cao mức độ thỏa mãn 

nhu cầu NDT 49% 

Tăng tính thống nhất và 

liên thông giữa các dịch 

vụ 280 

Tăng tính thống nhất và 

liên thông giữa các dịch vụ 

Tăng tính thống nhất và 

liên thông giữa các dịch vụ 52% 

Thủ tục đơn giản, thuận 

tiện, thân thiện và có 

thể khai thác trên nhiều 

môi trường công nghệ 

khác nhau 397 

Thủ tục đơn giản, thuận 

tiện, thân thiện và có thể 

khai thác trên nhiều môi 

trường công nghệ khác 

nhau 

Thủ tục đơn giản, thuận 

tiện, thân thiện và có thể 

khai thác trên nhiều môi 

trường công nghệ khác 

nhau 74% 

Có thể truy cập mọi lúc 

mọi nơi 453 

Có thể truy cập mọi lúc 

mọi nơi 

Có thể truy cập mọi lúc 

mọi nơi 84% 

Chi phí thấp 87 Chi phí thấp Chi phí thấp 16% 

Tăng cường tính kết nối 

giữa đơn vị với NDT và 

giữa NDT với nhau 489 

Tăng cường tính kết nối 

giữa đơn vị với NDT và 

giữa NDT với nhau 

Tăng cường tính kết nối 

giữa đơn vị với NDT và 

giữa NDT với nhau 91% 

Khác   Khác Khác   
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16. Các yếu tố cần thiết trong ứng dụng PMXH vào tổ chức dịch vụ TTTV 

Nhận thức của lãnh đạo các cấp 264 Nhận thức của lãnh đạo các cấp 49% 

Cơ chế, chính sách vận hành dịch 

vụ 328 

Cơ chế, chính sách vận hành dịch 

vụ 61% 

Năng lực cán bộ 78 Năng lực cán bộ 14% 

Nguồn lực thông tin điện tử 370 Nguồn lực thông tin điện tử 69% 

Hạ tầng CNTT và CSVC 147 Hạ tầng CNTT và CSVC 27% 

Chuẩn nghiệp vụ TV hiện đại 256 Chuẩn nghiệp vụ TV hiện đại 47% 

Tài chính 415 Tài chính 77% 

Năng lực thông tin của người dùng 

tin 218 

Năng lực thông tin của người dùng 

tin 40% 

Bản quyền tài nguyên số 392 Bản quyền tài nguyên số 73% 

Mức độ đầu tư cơ quan chủ quản 400 Mức độ đầu tư cơ quan chủ quản 74% 

Khác       

 

17. Đánh giá mức độ hiệu quả ứng dụng PMXH trong tổ chức dịch vụ TTTV 

  

Rất 

tốt Tốt 

Bình 

thường 

Chưa 

tốt 

Không 

tốt 

Mức độ thỏa mãn nhu cầu tin của NDT       369   

Tính thống nhất và liên thông của các dịch 

vụ         320 

Thủ tục đơn giản, thuận tiện, và thân thiện   333       

Không giới hạn về không gian và thời gian   398       

Chi phí thấp   370       

 

  Rất tốt Tốt 

Bình 

thường 

Chưa 

tốt 

Không 

tốt 

Mức độ thỏa mãn nhu cầu tin của NDT 0% 0% 0% 68% 0% 

Tính thống nhất và liên thông của các 

dịch vụ 0% 0% 0% 0% 59% 

Thủ tục đơn giản, thuận tiện, và thân 

thiện 0% 62% 0% 0% 0% 

Không giới hạn về không gian và thời 

gian 0% 74% 0% 0% 0% 

Chi phí thấp 0% 69% 0% 0% 0% 

 

18. Quy trình ứng dụng vào tổ chức dịch vụ TTTV 

Xác định nhu cầu NDT 

Xác định mục đích hoạt động của dịch vụ 

Xây dựng cơ chế, quy trình vận hành 

Lựa chọn PMXH phù hợp 

Triển khai ứng dụng (thử nghiệm, thực tế) 

Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh sau đánh giá 

 

19. Đơn vị có quy định về cơ chế tương tác giữa thư viện và người dùng tin (xử lý, lưu 

trữ, tạo lập, chia sẻ, phổ biến thông tin ...) như thế nào? 
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Cho phép người dùng chủ động tương tác 5 1% 

Người dùng tin chỉ sử dụng những sản phẩm và dịch vụ thư viện cung 

cấp 450 83% 

Có quy định nhưng không rõ 82 15% 

Không có quy định 3 1% 

 

20. Các ý kiến khác của anh/chị (bổ sung, đề xuất, kiến nghị, ...) 

 - Cần phải thay đả thông tư tưởng thì mới có thể thay đổi các yếu tố tiếp theo 

 - Để khả thi thì cần có lộ trình, sản phẩm cụ thể rõ ràng cùng với nguồn lực đầu tư thích 

hợp 

 - Cần phải tập huấn cho cán bộ; cứ cán bộ đi học ở nước ngoài 

 - Cần quy định chính sách và cơ chế rõ ràng 

 - Quản lý người dùng tin tập trung 

 - Thư viện đóng vai trò trung tâm, kết nối với các bộ phận khác trong trường 

…. 
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II. Phiếu dành cho người dùng tin 

0. Thông tin chung     

Sinh viên 564 50% 

Học viên cao học 234 21% 

Chuyên gia / Nhà khoa học / Giảng viên 99 9% 

Lãnh đạo quản lý 125 11% 

Khác 92 8% 

Nam 520 46% 

Nữ 612 54% 

<30 tuổi 643 57% 

31-45 tuổi 256 23% 

>45 tuổi 89 8% 
 

1. Tần xuất lên TV của các a/c     

1 lần/1 ngày 20% 224 

1 lần/3 ngày 26% 288 

1 lần/1 tuần 30% 335 

1 lần/1 tháng 8% 85 

1 lần/vài tháng 7% 82 

Không sử dụng 10% 111 
 

2.3. Tần xuất sử dụng dịch vụ của anh, chị   

  

Mỗi 

ngày 

một lần 

Ba ngày 

một lần 

Một tuần 

một lần 

Một tháng 

một lần 

Vài tháng 

một lần 

Không 

dùng 

Dịch vụ mượn trả, gia hạn tài liệu 5 30 70 5 520 100 

Dịch vụ tra cứu và khai thác thông 

tin điện tử 722 63 0 156 0 20 

Dịch vụ cung cấp thông tin theo 

yêu cầu 170 9 70 0 0 15 

Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên 

cứu 50 20 0 50 112 321 

Dịch vụ đào tạo, tập huấn 155 120 390 60 295 50 

Dịch vụ khác 0 0 0 0 0 5 

  1102 242 530 271 927 511 

  

Mỗi 

ngày 

một 

lần 

Ba 

ngày 

một 

lần 

Một 

tuần 

một 

lần 

Một 

tháng 

một 

lần 

Vài 

tháng 

một 

lần 

Không 

dùng 

Dịch vụ mượn trả, gia hạn tài liệu 0% 3% 6% 0% 47% 9% 

Dịch vụ tra cứu và khai thác thông 

tin điện tử 66% 6% 0% 14% 0% 2% 

Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu 

cầu 15% 1% 6% 0% 0% 1% 

Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu 5% 2% 0% 5% 10% 29% 

Dịch vụ đào tạo, tập huấn 14% 11% 35% 5% 27% 5% 

Dịch vụ khác 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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3. Thời gian sử dụng phần mềm xã hội mỗi ngày của người dùng tin 

  

< 1 

tiếng 

1-2 

tiếng 

2-3 

tiếng >4 tiếng 

Mạng xã hội (Facebook, Google+, Twitter, 

...) 28 235 230 645 

Youtube   360     

Flickr 125       

Delicious 17 26     

Wikis 356 281     

Instant Messages 168 359     

Blogs 12       

RSS 8       

Khác 25       

 

  

< 1 

tiếng 

1-2 

tiếng 

2-3 

tiếng >4 tiếng 

Mạng xã hội (Facebook, Google+, Twitter, 

...) 3% 21% 21% 59% 

Youtube 0% 33% 0% 0% 

Flickr 11% 0% 0% 0% 

Delicious 2% 2% 0% 0% 

Wikis 32% 25% 0% 0% 

Instant Messages 15% 33% 0% 0% 

Blogs 1% 0% 0% 0% 

RSS 1% 0% 0% 0% 

Khác 2% 0% 0% 0% 

 

4. Anh/chị thích sử dụng thông tin/tài liệu ở dạng nào? 

Tài liệu in 265 24% 

Tài nguyên số 859 76% 

 

5. Anh/chị sử dụng dịch vụ thư viện khi có nhu cầu gì? 

Tự học tập, tự nghiên cứu 755 Tự học tập, tự nghiên cứu 67% 

Phải làm bài tập hay thực hiện nhiệm 

vụ nghiên cứu 769 

Phải làm bài tập hay thực hiện nhiệm 

vụ nghiên cứu 68% 

Cần hỗ trợ về kỹ năng, phương pháp 

học tập 32 

Cần hỗ trợ về kỹ năng, phương pháp 

học tập 3% 

Do yêu cầu công việc 432 Do yêu cầu công việc 38% 

Giải trí 89 Giải trí 8% 

Khác   Khác 0% 
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6. Đánh giá hiệu quả của các dịch vụ TTTV 

  

  

Rất 

hiệu 

quả 

Hiệu 

quả 

Bình 

thường 

Ít hiệu 

quả 

Không 

hiệu 

quả   

Rất 

hiệu 

quả 

Hiệu 

quả 

Bình 

thường 

Ít 

hiệu 

quả 

Không 

hiệu 

quả 

Dịch vụ mượn, 

trả, và gia hạn 

tài liệu 250 215       

Dịch vụ 

mượn, trả, 

và gia hạn 

tài liệu 46% 40% 0% 0% 0% 

Dịch vụ tra 

cứu và khai 

thác thông tin 

điện tử   340       

Dịch vụ tra 

cứu và khai 

thác thông 

tin điện tử 0% 63% 0% 0% 0% 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

theo yêu cầu   56 312 123   

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

theo yêu 

cầu 0% 10% 58% 23% 0% 

Dịch vụ hỗ trợ 

học tập và 

nghiên cứu   128 235 16   

Dịch vụ hỗ 

trợ học tập 

và nghiên 

cứu 0% 24% 44% 3% 0% 

Dịch vụ đào 

tạo, tập huấn   378 56     

Dịch vụ đào 

tạo, tập 

huấn 0% 70% 10% 0% 0% 

Khác           Khác 0% 0% 0% 0% 0% 

 

7. Mức độ cần thiết của các dịch vụ TTTV 

  

Rất cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Bình 

thường 

Ít cần 

thiết 

Không cần 

thiết 

Dịch vụ mượn, trả, và gia hạn tài liệu 68 109 568 125 70 

Dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin 

điện tử   675 247     

Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu 

cầu   289       

Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu     764     

Dịch vụ đào tạo, tập huấn   321       

Khác           

 

            

  

Rất cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Bình 

thường 

Ít cần 

thiết 

Không cần 

thiết 

Dịch vụ mượn, trả, và gia hạn tài liệu 6% 10% 50% 11% 6% 

Dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin 

điện tử 0% 60% 22% 0% 0% 

Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu 

cầu 0% 26% 0% 0% 0% 

Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu 0% 0% 68% 0% 0% 

Dịch vụ đào tạo, tập huấn 0% 29% 0% 0% 0% 

Khác           
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8. Hạn chế của các 

dịch vụ TTTV là gì?           

  

Tài 

nguyên 

hạn chế 

Năng lực 

cán bộ hạn 

chế 

Cơ sở vật 

chất hạn 

chế 

Công nghệ 

thông tin hạn 

chế 

Dịch vụ 

không 

tốt 

Dịch vụ mượn, trả, và 

gia hạn tài liệu 120 125 56 23 457 

Dịch vụ tra cứu và khai 

thác thông tin điện tử 689     35 47 

Dịch vụ cung cấp thông 

tin theo yêu cầu 257       96 

Dịch vụ hỗ trợ học tập 

và nghiên cứu   347 325 134   

Dịch vụ đào tạo, tập 

huấn   468 120   126 

 

  

Tài 

nguyên 

hạn chế 

Năng 

lực cán 

bộ hạn 

chế 

Cơ sở 

vật chất 

hạn chế 

Công 

nghệ 

thông 

tin hạn 

chế 

Dịch vụ 

không 

tốt 

Dịch vụ mượn, trả, và gia hạn tài liệu 11% 11% 5% 2% 41% 

Dịch vụ tra cứu và khai thác thông tin 

điện tử 61% 0% 0% 3% 4% 

Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu 23% 0% 0% 0% 9% 

Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu 0% 31% 29% 12% 0% 

Dịch vụ đào tạo, tập huấn 0% 42% 11% 0% 11% 

Khác           

 

9. Anh/chị đánh giá như thế nào các yếu tố sau của thư viện? 

  

  

Rất 

tốt Tốt Bình thường Kém Rất kém 

Dịch vụ thư viện     358     

Tài nguyên thư viện     379     

Năng lực phục vụ của cán bộ phục vụ   398 134     

Cơ sở vật chất     456     

Hạ tầng công nghệ thông tin   356 124     

 

  

Rất 

tốt Tốt 

Bình 

thường Kém Rất kém 

Dịch vụ thư viện 0% 0% 32% 0% 0% 

Tài nguyên thư viện 0% 0% 34% 0% 0% 

Năng lực phục vụ của cán bộ phục vụ 0% 35% 12% 0% 0% 

Cơ sở vật chất 0% 0% 41% 0% 0% 

Hạ tầng công nghệ thông tin 0% 32% 11% 0% 0% 
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10. Anh/chị thường biết đến các sản 

phẩm, dịch vụ TTTV qua       

Bản tin của thư viện 98 

Bản tin của thư 

viện 9% 

Website của thư viện 215 

Website của thư 

viện 19% 

Cán bộ thư viện 15 Cán bộ thư viện 1% 

Email 189 Email 17% 

Thầy/cô, bạn bè 886 Thầy/cô, bạn bè 79% 

PMXH 98 PMXH 9% 

Khác   Khác   

 

11. Anh/chị thường sử dụng các dịch vụ TTTV bằng cách 

nào? 

Trực tiếp đến thư viện 784 70% 

Trực tuyến (qua internet) 220  20% 

12.13. Anh/chị đang sử dụng PMXH nào? Và thời gian sử dụng 

  <1 tiếng 

1 đến 2 

tiếng 

2 đến 3 

tiếng >4 tiếng 

Mạng xã hội (Facebook, Google+, Twitter, 

...) 123 230 467 175 

Youtube 219 476     

Flickr         

Delicious 14       

Wikis 46       

Instant Messages 214 367 15   

Blogs 37       

RSS         

Khác         

 

  <1 tiếng 

1 đến 2 

tiếng 

2 đến 4 

tiếng >4 tiếng 

Mạng xã hội (Facebook, Google+, Twitter, 

...) 23% 43% 86% 32% 

Youtube 41% 88% 0% 0% 

Flickr 0% 0% 0% 0% 

Delicious 3% 0% 0% 0% 

Wikis 9% 0% 0% 0% 

Instant Messages 40% 68% 3% 0% 

Blogs 7% 0% 0% 0% 

RSS 0% 0% 0% 0% 
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14. Anh/chị thích sử dụng PMXH bằng phương tiện nào? 

Máy tính để bàn 187 Máy tính để bàn 17% 

Máy laptop, iPad, và các thiết bị di 

động khác 456 

Máy laptop, iPad, và các thiết bị di 

động khác 41% 

Điện thoại di động 643 Điện thoại di động 57% 

Khác   Khác   

 

15. Mục đích sử dụng PMXH của anh/chị 

Cập nhật thông tin của thư viện 78 Cập nhật thông tin của thư viện 7% 

Cập nhật thông tin xã hội, cộng đồng 735 Cập nhật thông tin xã hội, cộng đồng 65% 

Cập nhật thông tin bạn bè, người thân 574 Cập nhật thông tin bạn bè, người thân 51% 

Chơi game 328 Chơi game 29% 

Kết nối và mở rộng quan hệ 75 Kết nối và mở rộng quan hệ 7% 

Quảng cáo / Kinh doanh / Buôn bán 165 Quảng cáo / Kinh doanh / Buôn bán 15% 

Khác       

 

16. Anh/chị đang sử dụng PMXH để khai thác dịch vụ TTTV nào? 

  

Dịch vụ 

mượn, trả, 

và gia hạn 

tài liệu 

Dịch vụ tra 

cứu và khai 

thác thông tin 

điện tử 

Dịch vụ cung 

cấp thông tin 

theo yêu cầu 

Dịch vụ hỗ 

trợ học tập 

và nghiên 

cứu 

Dịch vụ 

đào tạo, 

tập huấn 

Mạng xã hội (Facebook, 

Google+, Twitter, ...)     87     

Youtube         120 

Flickr           

Delicious           

Wikis           

Instant Messages     213 257   

Blogs         17 

RSS           

Khác           

 

  

Dịch vụ 

mượn, trả, 

và gia hạn 

tài liệu 

Dịch vụ 

tra cứu và 

khai thác 

thông tin 

điện tử 

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

theo yêu 

cầu 

Dịch vụ hỗ 

trợ học tập 

và nghiên 

cứu 

Dịch vụ 

đào tạo, 

tập huấn 

Mạng xã hội (Facebook, 

Google+, Twitter, ...) 0% 0% 8% 0% 0% 

Youtube 0% 0% 0% 0% 11% 

Flickr 0% 0% 0% 0% 0% 

Delicious 0% 0% 0% 0% 0% 

Wikis 0% 0% 0% 0% 0% 

Instant Messages 0% 0% 19% 23% 0% 

Blogs 0% 0% 0% 0% 2% 

RSS 0% 0% 0% 0% 0% 
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17. Đánh giá mức độ hiệu quả ứng dụng PMXH trong tổ chức dịch vụ TTTV tại đơn vị 

  Rất tốt Tốt 

Bình 

thường 

Chưa tốt 

lắm 

Không 

tốt 

Mức độ thoả mãn nhu cầu tin của người 

dùng tin   398 347 127   

Tính thống nhất và liên thông giữa các 

dịch vụ     247     

Thủ tục đơn giản, thuận tiện, và thân 

thiện   216 532     

Không giới hạn về không gian và thời 

gian       542   

Chi phí thấp   239       

 

  Rất tốt Tốt 

Bình 

thường 

Chưa 

tốt lắm 

Không 

tốt 

Mức độ thoả mãn nhu cầu tin của người 

dùng tin 0% 35% 31% 11% 0% 

Tính thống nhất và liên thông giữa các dịch 

vụ 0% 0% 22% 0% 0% 

Thủ tục đơn giản, thuận tiện, và thân thiện 0% 19% 47% 0% 0% 

Không giới hạn về không gian và thời gian 0% 0% 0% 48% 0% 

Chi phí thấp 0% 21% 0% 0% 0% 
 

18. Tại sao nên ứng dụng PMXH trong trong khai thác các dịch vụ TTTV? 

Phù hợp với thói quen sử dụng và khai 

thác thông tin 568 

Phù hợp với thói quen sử dụng và khai 

thác thông tin 50% 

Nhanh chóng tìm được thông tin mình 

cần 127 

Nhanh chóng tìm được thông tin mình 

cần 11% 

Thủ tục đơn giản, thuận tiện, thân thiện 

và có thể khai thác trên nhiều môi trường 

công nghệ khác nhau 223 

Thủ tục đơn giản, thuận tiện, thân thiện 

và có thể khai thác trên nhiều môi trường 

công nghệ khác nhau 20% 

Có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi 466 Có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi 41% 

Tăng cường tính kết nối giữa thư viện 

với người dùng tin, và giữa người dùng 

tin với nhau 768 

Tăng cường tính kết nối giữa thư viện 

với người dùng tin, và giữa người dùng 

tin với nhau 68% 

Khác   Khác   
 

19. Các ý kiến khác của anh/chị (bổ sung, kiến nghị, giải pháp, ...): 

 - Cần phải thực hiện có lộ trình 

 - Cần có nguồn kinh phí để triển khai 

 - Quan trọng là nhận thức của người đứng đầu đơn vị 

 - Cần tập huấn cẩn thận cho người dùng tin trong đó có cán bộ thư viện 

 - Cần phải có quy trình cụ thể 

 - Có nhiều loại hình thư viện khác nhau 
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