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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Thƣ viện trƣờng phổ thông (TVTPT) [gồm thƣ viện (TV) trƣờng tiểu học, trung 

học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT)] có vai trò quan trọng trong việc 

phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập trong trƣờng phổ thông ở các nƣớc nói chung, 

ở Việt Nam nói riêng. Tại nhiều nƣớc thế giới, TV trƣờng học nói chung, TVTPT nói 

riêng đƣợc coi là trái tim của trƣờng học. Đây cũng là mảng đề tài dành đƣợc rất nhiều 

sự quan tâm, đầu tƣ nghiên cứu của nhiều chuyên gia. Theo IFLA, “TVTPT là một 

phần không thể thiếu của quá trình giáo dục. TVTPT cung cấp các dịch vụ học tập, 

sách và các nguồn tƣ liệu khác tạo điều kiện cho các thành viên của trƣờng học trở 

thành những ngƣời biết suy nghĩ quyết đoán và biết sử dụng các dạng thông tin khác 

nhau một cách hiệu quả” [23]. Tại Việt Nam, vai trò của TVTPT cũng đƣợc khẳng 

định trong nhiều văn bản pháp quy [3], [4], [6]. 

Đổi mới giáo dục hiện là vấn đề nhận đƣợc sự quan tâm rất lớn của chính quyền 

các cấp, các tổ chức và cá nhân. Trong bậc học phổ thông, đổi mới giáo dục tập trung vào 

cả phƣơng pháp giảng dạy (phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo) và nội dung (từ chỗ 

chú trọng nội dung sang chú trọng năng lực của HS). Đổi mới giáo dục đòi hỏi TVTPT 

phải thực sự nỗ lực trong việc thể hiện vai trò hỗ trợ của mình trong nhà trƣờng. Tuy 

nhiên, công tác TC&HĐ của TVTPT ở Việt Nam nói chung và ở Tp. HCM nói riêng nhìn 

chung bị đánh giá là kém hiệu quả. Bức tranh tổng thể về thực trạng TVTPT ở Việt Nam 

có thể đƣợc nhìn nhận qua phản ánh của các tác giả nhƣ sau: 

Thứ nhất, CSVC trong TV còn nghèo nàn, thiếu thốn [47], [35]. Hầu hết các 

TVTPT chƣa có máy tính, “60% TV thực chất chỉ là kho chứa sách kiêm chứa đồ dùng 

dạy học, thậm chí nhiều nơi, kho cũng rất tạm bợ” [35]. 

Thứ hai, đội ngũ giáo viên TV (GVTV) nhìn chung còn hạn chế về số lƣợng và 

chất lƣợng. Mỗi trƣờng thƣờng chỉ có 1 GVTV, trong đó 78% GVTV phải làm công tác 

kiêm nhiệm [35]. Chỉ có 18% GVTV đƣợc đào tạo (trong đó, 4,2% có trình độ đại học) 

[43]; “đa số GVTV trƣờng học hiện tại đều chuyển từ số GV hợp đồng lâu năm chƣa đƣợc 

biên chế, đi tiếp thu nghiệp vụ mấy tháng lấy chứng chỉ để làm công tác TV. Họ thƣờng 

phải kiêm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ khác ở trƣờng nhƣ thƣ kí, văn thƣ” [15].  
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Thứ ba, TVTPT chƣa thu hút đƣợc bạn đọc, hiệu suất sử dụng còn thấp. Nhiều tác 

giả cho rằng hiện TVTPT đang giống nhƣ kho sách, chỉ có tác dụng chứa tài liệu, giáo cụ 

học tập chứ chƣa thực sự thu hút HS đến sử dụng TV [1], [44].  

Thứ tƣ, vai trò của TVTPT nhìn chung vẫn chƣa đƣợc nhìn nhận đúng mức. 

Nhiều ý kiến cho rằng hiện nay tuy các trƣờng đều có TV nhƣng việc xây dựng TV 

này chỉ là đối phó, làm cho có, bởi xây dựng TV đạt chuẩn là 1 trong những tiêu chí 

đánh giá chất lƣợng của nhà trƣờng. Do vậy, TVTPT chƣa thực sự đƣợc đầu tƣ, quan 

tâm phát triển. 

Những hạn chế này khiến cho TVTPT chƣa thực sự thể hiện đƣợc vai trò của 

mình trong việc hỗ trợ dạy và học cũng nhƣ định hƣớng, phát triển văn hóa đọc cho 

HS. Đề cập tới ảnh hƣởng của TVTPT đến việc định hƣớng đọc cho HS, nhiều tác 

giả cho rằng: 1 bộ phận HS trong nhà trƣờng thờ ơ với việc đọc sách cũng nhƣ việc 

sử dụng TV. Do vậy, ngoài giờ học trên lớp, các em “dễ sa ngã vào những trò chơi 

điện tử, kéo theo đó là sự tiêm nhiễm bạo lực cũng nhƣ những văn hóa lai căng phức 

tạp [12]. Một số HS có đọc sách nhƣng lại không đƣợc định hƣớng nên còn hiện 

tƣợng “các em đam mê truyện tranh, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình hay những 

sách có nội dung không lành mạnh” [42]. Lý giải nguyên do HS không mặn mà với 

việc đọc sách, có ý kiến cho rằng: “trong số các lý do, lý do vô cùng quan trọng là 

việc giới thiệu sách của TV hiện nay chƣa thƣờng xuyên nếu nhƣ không muốn nói là 

hầu nhƣ vắng bóng ở một số trƣờng” [42].  

Hiệu quả hoạt động của TVTPT ở Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế, gây ảnh 

hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng dạy và học trong các trƣờng phổ thông. Hiện trạng này 

kéo dài đã lâu, tuy nhiên, từ trƣớc tới nay chƣa có công trình nào nghiên cứu một cách 

toàn diện để cải thiện vấn đề này.  

Tp. HCM là thành phố trực thuộc trung ƣơng đƣợc xếp loại đô thị đặc biệt của Việt 

Nam (cùng với Hà Nội). Không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nƣớc, Tp. HCM cũng là 1 

trung tâm giáo dục – đào tạo lớn trong cả nƣớc. Bên cạnh các trƣờng công lập, Tp. HCM 

ngày càng xuất hiện nhiều các trƣờng ngoài công lập, bao gồm cả trƣờng ngoài công lập 

Việt Nam và trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài. Trong đó, trƣờng ngoài công 

lập có yếu tố nƣớc ngoài bao gồm: các trƣờng do nƣớc ngoài đầu tƣ, quản trị ; các trƣờng 

do Việt Nam đầu tƣ, quản lý, học chƣơng trình nƣớc ngoài và cấp bằng nƣớc ngoài ; các 

trƣờng do Việt Nam đầu tƣ, quản lý, học theo chƣơng trình Việt Nam nhƣng có bổ sung 
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thêm một số môn học nƣớc ngoài ; các trƣờng do Việt Nam và nƣớc ngoài cùng đầu tƣ, 

quản lý. Theo nhiều ý kiến đánh giá, các trƣờng ngoài công lập (đặc biệt các trƣờng có 

yếu tố nƣớc ngoài) với các thế mạnh về CSVC, kinh phí cũng nhƣ đƣợc cập nhật xu 

hƣớng đào tạo của nhiều nƣớc trên thế giới nên ngày càng khẳng định đƣợc chất lƣợng 

giáo dục so với các trƣờng công lập. Là 1 bộ phận trong nhà trƣờng, nên các TVTPT ở 

các trƣờng ngoài công lập cũng đƣợc đầu tƣ phát triển, nhiều TV trở thành mô hình 

trƣờng điểm để các TVTPT trong khu vực tham quan, học tập. Vậy động lực gì khiến 

cho các trƣờng ngoài công lập nói chung, các TVTPT khối trƣờng ngoài công lập có yếu 

tố nƣớc ngoài nói riêng ngày càng khẳng định đƣợc chất lƣợng của mình? Là CSVC (cơ 

sở vật chất), là kinh phí hay do mô hình TC&HĐ? Việc nghiên cứu, tìm hiểu các động 

lực này sẽ có giá trị trong việc học hỏi, nhân rộng đối với các trƣờng công lập trong khu 

vực cũng nhƣ các trƣờng phổ thông ở các thành phố khác trong cả nƣớc. 

Sự khác biệt về hiệu quả hoạt động giữa các nhóm TVTPT trên địa bàn Tp. HCM 

có thể do sự khác biệt trong mô hình TC&HĐ. Do vậy, rất cần nghiên cứu nhận dạng 

mô hình TC&HĐ hiện nay trong từng nhóm trƣờng phổ thông trên địa bàn Tp. HCM. 

Trên cơ sở đó, có thể đánh giá sự phù hợp của từng dạng mô hình trong việc giúp các 

TVTPT thực hiện vai trò của mình trong nhà trƣờng. Qua đó, đề xuất hoàn thiện mô 

hình TC&HĐ cũng nhƣ các giải pháp giúp cải thiện, nâng cao chất lƣợng của các 

TVTPT trong từng nhóm trƣờng trên địa bàn Tp. HCM. 

Xuất phát từ những lí do trên tôi đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện mô 

hình tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh” để làm luận án nghiên cứu sinh chuyên ngành khoa học Thông tin - Thƣ viện của 

mình với mong muốn tìm ra phƣơng hƣớng và giải pháp phù hợp cho vấn đề này.  

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

TVTPT hay còn gọi là TVTH là thuật ngữ chỉ TV các trƣờng tiểu học, THCS và 

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

nghiên cứu, công bố. Các công trình đƣợc tổng quan theo một số phƣơng diện sau: 

 Các nghiên cứu về tổ chức của Thư viện trường phổ thông 

- Mục tiêu của TVTPT: các tài liệu nƣớc ngoài có xu hƣớng xác định mục tiêu 

cho TVTPT là cung cấp tài liệu, dịch vụ thông tin và dạy kỹ năng thông tin cho ngƣời sử 

dụng [23], [73]. Trong khi đó, các tài liệu trong nƣớc đều xác định mục tiêu của TVTPT 

là cung cấp tài liệu và tổ chức các hoạt động thu hút ngƣời sử dụng đến TV [3], [21]. 
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Theo quan điểm của tác giả, mục tiêu hoạt động của TVTPT đƣợc đề cập ở các tài liệu 

nƣớc ngoài phù hợp hơn với nhu cầu của ngƣời sử dụng bởi lẽ trong xã hội thông tin 

hiện nay, ngoài nhu cầu sử dụng tài liệu tại TV, ngƣời sử dụng còn các nhu cầu và mục 

đích sử dụng thông tin khác nhau, đòi hỏi cần đƣợc trang bị kiến thức thông tin. 

- Quy mô nhân sự trong các TVTPT: tuy khác nhau về thời gian nhƣng các tài 

liệu nƣớc ngoài đều phản ánh đặc điểm chung về số lƣợng nhân sự làm việc trong 

TVTPT thƣờng hạn chế ở quy mô 1-2 nhân sự/ 1 TV [55], [73]. Do đó, nhiều tác giả 

nƣớc ngoài có xu hƣớng đề xuất TVTPT cần có sự hỗ trợ từ phía GVTV làm việc bán 

thời gian, cộng tác viên và các thành viên trong nhà trƣờng. Tại Việt Nam, quy mô 

nhân sự làm việc trong TVTPT đƣợc quy định cụ thể:  

+ Trƣờng tiểu học: trƣờng hạng I (trên 28 lớp đối với thành phố, đồng bằng, 

trung du) có tối đa 2 ngƣời phụ trách công tác TV, thiết bị và công nghệ thông tin ; tối 

đa 1 ngƣời đối với trƣờng hạng II (từ 27 lớp trở xuống).  

+ Trƣờng THCS và THPT: trƣờng hạng I (trên 28 lớp đối với thành phố, đồng 

bằng, trung du) có tối đa 3 ngƣời phụ trách công tác TV, thiết bị và công nghệ thông 

tin ; tối đa 2 ngƣời đối với trƣờng hạng II (từ 27 lớp trở xuống) [10].  

Nhƣ vậy, nhìn chung quy mô nhân sự làm việc trong TVTPT thƣờng nhỏ, tuy 

nhiên, so với nƣớc ngoài, quy mô nhân sự làm việc tại TVTPT ở Việt Nam không chỉ 

nhỏ (tối đa 1 GVTV/ 1 TV) mà thậm chí còn phải kiêm nhiệm thêm các công việc 

khác trong nhà trƣờng (trƣờng tiểu học 1 ngƣời phụ trách cả TV, thiết bị và công nghệ 

thông tin). Do vậy, trong luận án, tác giả sẽ xem xét quy mô, yếu tố kiêm nhiệm và sự 

hỗ trợ từ các cộng tác viên của TVTPT. 

- Trình độ của GVTV làm việc trong TVTPT: đƣợc quy định khác nhau ở mỗi 

nƣớc, tuy nhiên phần lớn GVTV ở các nƣớc đƣợc yêu cầu phải có chuyên môn TV, 

đồng thời đƣợc đào tạo kỹ năng giảng dạy để có thể quản lý TV và phối hợp với các 

GV trong nhà trƣờng [55], [67], [88]. Tại Việt Nam, trình độ của GVTV đƣợc đề cập 

đến trong các văn bản pháp quy [7], [10], cụ thể: “nếu ngƣời làm công tác TV đƣợc 

đào tạo từ các trƣờng nghiệp vụ TV, thông tin văn hóa thì phải đƣợc bồi dƣỡng nghiệp 

vụ sƣ phạm” [3], [4]. Nhƣ vậy, quy định về trình độ của GVTV ở Việt Nam có nét 

tƣơng đồng với nhiều nƣớc trên thế giới khi yêu cầu GVTV vừa có chuyên môn 

nghiệp vụ vừa có hiểu biết để giáo dục. Tác giả sẽ xem xét việc thực hiện quy định này 

tại các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM trong luận án. 
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Các nghiên cứu về hoạt động của Thư viện trường phổ thông 

Nhìn chung, khi đề cập tới hoạt động của TVTPT, các tài liệu trong và ngoài 

nƣớc đều đề cập tới các hoạt động chính gồm: hoạt động nghiệp vụ, hoạt động hợp tác 

và hoạt động đánh giá TV [3], [4], [5], [34], [55], [64], [70], [75], [78], [79], [84], 

[90]. Tuy nhiên, hoạt động hợp tác tuy ít đƣợc đề cập ở các tài liệu Việt Nam nhƣng 

lại đƣợc nhiều tài liệu nƣớc ngoài nghiên cứu sâu về nội dung hợp tác giữa GVTV với 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài TV bao gồm: hợp tác giữa TVTPT với TV Công 

cộng, hợp tác giữa GVTV với các cá nhân trong và ngoài trƣờng [55], [64], [70], [75], 

[78], [79], [84], [90].  

Bên cạnh đó, khi xem xét về hoạt động đánh giá TVTPT tác giả cũng nhận thấy 

sự khác biệt giữa các tài liệu Việt Nam và tài liệu nƣớc ngoài. Cụ thể: tại Việt Nam, 

việc đánh giá TVTPT đƣợc thực hiện hàng năm dựa vào 5 tiêu chuẩn: tài liệu, CSVC, 

nghiệp vụ TV, tổ chức và hoạt động, quản lý TV do Bộ GD&ĐT ban hành [4]. Các 

tiêu chuẩn đánh giá này nhìn chung đã bao quát đƣợc hầu hết các mảng hoạt động của 

TVTPT nhƣng mới chỉ đánh giá đƣợc sự chuẩn bị từ phía TV mà chƣa phản ánh đƣợc 

hiệu quả sử dụng từ phía ngƣời sử dụng. Trong khi đó, ở ngoài nƣớc, tùy vào mục đích 

mà hoạt động đánh giá TV đƣợc xem xét, đánh giá từ các góc độ: hƣớng tiếp cận đánh 

giá từ phía TV, hƣớng tiếp cận đánh giá từ phía ngƣời sử dụng, hƣớng tiếp cận đánh 

giá kết hợp giữa ngƣời sử dụng và TV trƣờng. Cụ thể: hƣớng tiếp cận đánh giá từ phía 

TV đƣợc hiểu là kết quả đánh giá dựa trên sự đánh giá thực hiện công việc từ phía TV 

trƣờng. Hƣớng tiếp cận đánh giá từ phía ngƣời sử dụng đƣợc hiểu là kết quả đánh giá 

TV trƣờng hoàn toàn dựa trên kết quả đánh giả của ngƣời sử dụng. Hƣớng tiếp cận 

đánh giá kết hợp giữa ngƣời sử dụng và TV trƣờng đƣợc hiểu là kết quả đánh giá TV 

trƣờng phải đồng thời dựa trên kết quả thực hiện công việc từ phía TV (GVTV) và kết 

quả đánh giá TV của ngƣời sử dụng [67], [61], [75]. Bên cạnh các tiêu chí đánh giá 

TVTPT theo các hƣớng trên, Lee, E. A. và Klinger, D. A. (2011) đề xuất hƣớng tiếp 

cận đánh giá TVTPT dựa vào việc xác định vai trò của TV trong nhà trƣờng dựa trên 

việc phát hiện những vấn đề bất cập trong mô hình đánh giá TV truyền thống.  

Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức và hoạt động của TVTPT 

Mảng đề tài các yếu tố ảnh hƣởng tới TC&HĐ của TVTPT nhận đƣợc nhiều sự 

quan tâm, nghiên cứu của các tác giả. Tổng hợp các tài liệu nghiên cứu, tác giả nhận 

thấy một số yếu tố chính ảnh hƣởng tới TC&HĐ của TVTPT bao gồm: 
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- Nhóm các yếu tố liên quan tới nhận thức và ý thức của các bên liên quan, bao 

gồm: nhận thức của hiệu trƣởng, GV và HS về vai trò của TVTPT ; ý thức của GVTV 

về nghề nghiệp [38], [12], [47], [22], [51], [57], [62], [70], [80], [81], [82], [79]. 

- Nhóm các yếu tố liên quan tới quản lý, bao gồm: lƣơng và địa vị của 

GVTV, khả năng tích hợp TV vào trƣờng học, hỗ trợ chuyên môn và cơ hội liên kết 

nghề nghiệp [12], [55]. 

- Phƣơng thức và môi trƣờng giáo dục [46], [29], [55], [82], [79]. 

- Nhóm các yếu tố môi trƣờng xã hội bao gồm: chính trị, kinh tế, văn hóa,…[46]  

Các nghiên cứu về mô hình tổ chức và hoạt động của Thư viện trường phổ thông 

- Mô hình TVTPT hướng tới xây dựng và hoàn thiện các yếu tố cấu thành TV: 

hình này có điểm chung là hƣớng tới xây dựng TVTPT bằng việc xây dựng và hoàn 

thiện các yếu tố cấu thành TV nhƣ: CSVC ; vốn tài liệu ; nguồn nhân lực có trình độ 

để xử lý và tạo lập các sản phẩm, dịch vụ TV để TVTPT có thể thu hút bạn đọc. Mô 

hình này đƣợc các tác giả Indonesia và Việt Nam đề xuất [35], [70]. Mục tiêu mô hình 

này hƣớng tới là tạo lập đƣợc bộ sƣu tập tài liệu có chất lƣợng để cung cấp cho ngƣời 

sử dụng. Do vậy, mô hình này sẽ phù hợp với các TVTPT mới đƣợc xây dựng hoặc 

các TV nhỏ, bị hạn chế về các điều kiện trong việc tạo lập bộ sƣu tập của TV. 

-Mô hình TVTPT hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu cho người sử 

(HS, GV, CBQL, nhân viên trong trường, phụ huynh): có thể hiểu là mô hình phát triển 

song song TV tập trung (cố định) trong trƣờng kết hợp với các loại hình TV di động để 

tăng khả năng tiếp cận tài liệu TV của ngƣời sử dụng. Nghĩa là, bên cạnh việc tập 

trung phát triển tại vị trí trung tâm nhà trƣờng, TV nên chú trọng tạo lập các kênh để 

ngƣời sử dụng có thể tiếp cận tài liệu ở mọi nơi, mọi lúc. Mô hình này đƣợc Bộ Giáo 

dục nƣớc Cộng hòa Nam phi đề xuất trong tài liệu National Guidelines for School 

Library and Information Services năm 2012. Theo đó, tùy điều kiện thực tế của mình, 

mỗi trƣờng có thể xây dựng TVTPT hoạt động theo 1 hay nhiều mô hình nhƣ: TV di 

động,TV cụm, TV lớp học, TV tập trung, TV cộng đồng trƣờng học [55]. Mục tiêu 

chính của mô hình này là TV tập trung tìm và tạo lập các kênh phân phối (nhiều nhất 

có thể), giúp ngƣời sử dụng có thể tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của TV 

một cách thuận tiện nhất. Do vậy, mô hình này sẽ phù hợp với các TVTPT đã tạo lập 

đƣợc bộ sƣu tập tài liệu TV có chất lƣợng, có đủ các điều kiện về nhân sự, kinh phí để 

hƣớng tới giúp ngƣời sử dụng tiếp cận và khai thác bộ sƣu tập của TV. 
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-Mô hình TVTPT hướng tới sự hợp tác giữa TVTPT và các bên liên quan: điển 

hình có các tác giả nhƣ: Peter Brophy (2007), Louise Limberg, Ross J. Todd (2012), 

E.M. Meyers, Cristina Sacco Judge (2012). Tuy mỗi tác giả có 1 góc độ tiếp cận khác 

nhau khi xây dựng mô hình TVTPT nhƣng đều có điểm chung là sự hợp tác giữa 

TVTPT mà đại diện là GVTV với các cá nhân/ tổ chức trong và ngoài trƣờng. Trong 

mô hình này, GVTV sẽ đóng vai trò trung tâm để kết nối các bên có liên quan (lãnh 

đạo trƣờng, GV, HS, phụ huynh, tổ chức nghề nghiệp, các loại hình TV khác,…) 

nhằm tận dụng sự hỗ trợ từ bên ngoài vào tổ chức các hoạt động của TV cũng nhƣ hỗ 

trợ các cá nhân trong việc sử dụng TV. Mục tiêu chính của mô hình này là TVTPT sẽ 

tăng cƣờng hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan (đặc biệt là GV) để hỗ trợ cung 

cấp thông tin, hƣớng dẫn cách sử dụng thông tin phục vụ cho hoạt động dạy và học. 

Ƣu điểm của mô hình này là giúp TVTPT tận dụng đƣợc sự hỗ trợ từ bên ngoài 

(nhân lực, chuyên môn) trong việc tổ chức các hoạt động của TV, do vậy sẽ phần nào 

khắc phục đƣợc nhƣợc điểm là ít nhân sự trong TVTPT. Tuy nhiên, để thực hiện mô 

hình này, các TVTPT cần đảm bảo các điều kiện gồm: đã tạo lập đƣợc bộ sƣu tập TV 

có chất lƣợng, đã tạo lập và triển khai các kênh giúp ngƣời sử dụng tiếp cận, sử dụng 

tài liệu do TV cung cấp.  

Nhƣ vậy, tổng hợp nghiên cứu, tác giả nhận dạng 3 dạng mô hình về TV&HĐ của 

TVTPT. Mỗi mô hình có sự khác nhau về đặc điểm cũng nhƣ mục tiêu hoạt động. Tuy 

nhiên, 3 dạng mô hình này giống nhƣ 3 giai đoạn phát triển của TVTPT. Dạng mô hình 

hƣớng tới xây dựng và hoàn thiện các yếu tố cấu thành giống nhƣ giai đoạn đầu – dành 

cho TVTPT mới thành lập ; dạng mô hình hƣớng tới mở rộng cơ hội tiếp cận tài liệu cho 

ngƣời sử dụng giống nhƣ giai đoạn phát triển và dạng mô hình hƣớng tới hợp tác giữa 

GVTV với các bên có liên quan dành cho các TV sau khi đã hoàn thành cả 2 giai đoạn 

đầu. Do vậy, để hoàn thiện mô hình TC&HĐ cho TVTPT trên địa bàn Tp. HCM, trƣớc 

hết, tác giả sẽ tiến hành phân tích và nhận dạng dạng mô hình hiện có của các TVTPT, sau 

đó sẽ dựa vào thực trạng, đặc điểm hiện có để đề xuất hoàn thiện mô hình. 

Xuất phát từ các vấn đề đƣợc tổng quan ở trên, luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu 

sâu hơn về một số vấn đề sau: 

- Kế thừa các kết quả từ những nghiên cứu trƣớc, đồng thời hệ thống và hoàn 

thiện các vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động TVTPT. 
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- Nghiên cứu thực trạng, đƣa ra các nhận xét, đánh giá về hiệu quả hoạt động 

của mô hình tổ chức và hoạt động TVTPT. Trên cơ sở đó nhận dạng mô hình hiện tại 

cho các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM. 

- Đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động phù hợp cho các TVTPT 

trên địa bàn Tp. HCM. 

3. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 

 Câu hỏi nghiên cứu 

Luận án tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: 

Mô hình tổ chức và hoạt động của TVTPT trên địa bàn Tp. HCM hiện nay có 

những đặc điểm gì và đã có hiệu quả nhƣ thế nào? 

Mô hình nào phù hợp cho Tp. HCM trong bối cảnh hiện nay? 

Điều kiện và giải pháp nào để hiện thực hóa việc hoàn thiện mô hình hiện nay 

tại Tp. HCM?  

 Giả thuyết nghiên cứu 

Mô hình TC&HĐ của các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM hiện nay đang ở dạng 

mô hình biệt lập - phần lớn các hoạt động của TV do GVTV thực hiện mà chƣa có sự 

hợp tác, hỗ trợ từ các các cá nhân/ tổ chức. Trong bối cảnh khối lƣợng công việc nhiều 

cộng với những hạn chế về kinh phí, nhân sự thì mô hình này hoạt động kém hiệu quả. 

Nếu mô hình này đƣợc hoàn thiện bằng cách xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa GVTV 

với các bên có liên quan (lãnh đạo nhà trƣờng, GV, HS, TV công cộng, …) thì sẽ tích hợp 

đƣợc sức mạnh nội – ngoại lực, giúp TV có thể tận dụng sự hỗ trợ từ bên ngoài, từ đó hiệu 

quả hoạt hoạt động của mô hình TVTPT trên địa bàn Tp. HCM sẽ đƣợc nâng cao. Để hiện 

thực hóa việc hoàn thiện mô hình này tại Tp. HCM, các giải pháp đƣa ra cần bám sát vào 

thực trạng hiện nay của từng nhóm TVTPT. 

4. Mục đích, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Mục đích nghiên cứu 

Dựa trên kết quả khảo sát thực trạng và đánh giá mô hình TC&HĐ hiện tại của các 

TVTPT trên địa bàn Tp. HCM mà tác giả đề xuất các giải pháp để hoàn thiện mô hình 

TC&HĐ và các giải pháp để thực thi mô hình cho các TVTPT dựa trên mô hình hiện tại. 

4.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu 

Mô hình TC&HĐ TVTPT ở cả 3 cấp học (bao gồm các trƣờng công lập và 

trƣờng ngoài công lập). 
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Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi không gian: ở các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM (bao gồm cả nội 

thành và ngoại thành).  

Phạm vi thời gian: từ 2014 – 2017. Đây là khoảng thời gian Tp. HCM thực hiện 

Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 (Nghị quyết hội nghị Trung 

ƣơng 8 khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, Luận án tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau: 

 1.Nghiên cứu cơ sở lý luận chung về TC&HĐ của TVTPT và các dạng mô hình 

TC&HĐ của TVTPT ở nƣớc ngoài. 

2. Khảo sát thực trạng và nhận dạng mô hình TC&HĐ của TVTPT trên địa 

Tp. HCM. 

3. Đề xuất hoàn thiện mô hình TC&HĐ của TVTPT trên địa bàn Tp. HCM và 

các giải pháp đảm bảo thực thi mô hình. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp luận 

Luận án sử dụng phƣơng pháp luận chung gồm duy vật biện chứng và duy vật 

lịch sử. 

Các phương pháp nghiên cứu cụ thể  

- Nghiên cứu tài liệu: phƣơng pháp này đƣợc sử dụng nhằm có đƣợc cái nhìn 

khái quát, toàn diện về TC&HĐ của TVTPT, làm cơ sở cho việc khảo sát TC&HĐ 

của các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM. Tác giả thu thập những tài liệu khác nhau 

nhƣ: luận án, tạp chí, báo cáo khoa học, sách trong và ngoài ngành có liên quan đến 

luận án. Ngoài ra, tác giả khai thác một số tài liệu khác nhƣ: số liệu thống kê, thông 

tin đại chúng và sổ tay dành cho GV, HS và phụ huynh ở một số trƣờng đƣợc khảo 

sát do mảng tài liệu tiếng Việt về đề tài này còn khá hạn chế. 

- Nghiên cứu trƣờng hợp điển hình: Tính đến năm học 2015-2016, quy mô các 

trƣờng phổ thông (gồm cả 3 cấp học) trên địa bàn Tp. HCM là 944 trƣờng (trong đó 

có 114 trƣờng ngoài công lập). Với giới hạn về thời gian, nhân lực cũng nhƣ điều 

kiện nghiên cứu nên trong luận án, tác giả sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng 

hợp điển hình. Theo đó, việc chọn mẫu nghiên cứu đƣợc thực hiện theo nguyên tắc 
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phân tầng. Cụ thể: ở 2 khu vực nội thành và ngoại thành của Tp. HCM; ở mỗi khu vực 

chia các trƣờng thành 3 cấp học: tiểu học, THCS và THPT ; ở mỗi cấp, chọn đều mẫu 

ở 2 loại hình trƣờng: công lập và ngoài công lập. Nhƣ vậy, tổng cộng sẽ có 12 TVTPT 

đƣợc khảo sát. Tuy nhiên, do khu vực ngoại thành Tp. HCM, hiện chỉ có 2 trƣờng tiểu 

học ngoài công lập, còn 2 cấp học THCS và THPT chƣa có loại hình trƣờng ngoài 

công lập. Do vậy, số TVTPT nghiên cứu trƣờng hợp chỉ còn 10 trƣờng. 

- Điều tra bằng bảng hỏi: phƣơng pháp này đƣợc thực hiện nhằm thu thập các 

số liệu cụ thể hay mô tả định lƣợng về công tác tổ chức cũng nhƣ các hoạt động trong 

các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM. Trong mỗi TVTPT đƣợc chọn nghiên cứu trƣờng 

hợp, tác giả tiến hành chọn mẫu nghiên cứu và tiến hành điều tra bằng bảng hỏi với 4 

nhóm đối tƣợng (GVTV, GV, HS, cán bộ quản lý (CBQ). Cụ thể:  

Đối với nhóm CBQL trƣờng: hiệu trƣởng hoặc phó hiệu trƣởng (ngƣời phụ 

trách quản lý công tác TV) ở mỗi trƣờng đƣợc khảo sát. Do đặc thù công việc của 

CBQL (quản lý nhà trƣờng) nên việc sắp đặt thời gian phỏng vấn về công tác TV 

thƣờng gặp khó khăn. Do vậy, để thu thập đƣợc dữ liệu cần nghiên cứu, tác giả lựa 

chọn phƣơng pháp điều tra bằng cách gửi phiếu tới CBQL hoặc gửi phiếu tới CBQL 

thông qua GVTV (khi đƣợc CBQL yêu cầu).  

Đối với ngƣời làm công tác TV: GVTV hoặc trƣởng TV (đối với TV có hơn 2 

ngƣời làm công tác TV trở lên) ở mỗi trƣờng đƣợc khảo sát. Nội dung phiếu khảo sát 

xoay quanh tất cả các vấn đề liên quan tới TC&HĐ của TVTPT nhƣ: mục tiêu, cơ cấu 

tổ chức, cơ sở vật chất, cách tiến hành các hoạt động nghiệp vụ, hoạt động quản lý, 

hoạt động hợp tác của TV với các bên liên quan. Với khoảng 40 câu hỏi, trong đó 

nhiều câu hỏi đòi hỏi cần có sự thống kê (vốn tài liệu, kinh phí, lƣợt sử dụng tài 

liệu,…). Do vậy, để thông tin thu lại đƣợc đầy đủ và chính xác, tác giả sử dụng 

phƣơng pháp điều tra bằng bảng hỏi để GVTV có thời gian tổng hợp dữ liệu. 

Đối với GV: GV cơ hữu trong nhà trƣờng, GV Việt Nam (đối với trƣờng ngoài 

công lập có yếu tố nƣớc ngoài) ở mỗi trƣờng đƣợc khảo sát.  

Đối với HS: tác giả sử dụng phƣơng pháp chọn mẫu phân tầng theo các khối 

lớp trong trƣờng. Số phiếu khảo sát sẽ đƣợc chia đều cho mỗi khối lớp trong trƣờng. Ở 

mỗi khối, lớp, tác giả chọn mẫu ngẫu nhiên.  

Phiếu khảo sát đƣợc phát cho GV và HS các lớp thông qua GVTV (số phiếu 

chia đều cho các khối/ lớp trong trƣờng). Trong mỗi khối/ lớp, số phiếu đƣợc phát 
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ngẫu nhiên cho HS. Riêng khối tiểu học, để đảm bảo khả năng đọc hiểu, phiếu khảo 

sát chỉ đƣợc phát cho HS khối lớp 4, 5 và do GVTV đọc, giải thích cho các em nội 

dung câu hỏi khảo sát. Thông tin cụ thể về số liệu khảo sát từng trƣờng đƣợc thể hiện 

qua bảng sau: 

Bảng 1. Dữ liệu khảo sát các trƣờng 

ST

T 

 
 

KHỐI 

TRƢỜNG 

 
MÃ HÓA  

TÊN 

TRƢỜNG 

LOẠI 

HÌNH 

KHU 

VỰC 

TỔNG 

SỐ GV, 

HS 

TỔNG SỐ PHIẾU KHẢO SÁT THU VỀ 

CẤP HỌC HS GV GVTV CBQL TỔNG 

1 

 

 

 

Khối 

trƣờng 

công lập 

Tiểu học TH-NoT-

CL Công lập 

Nội 

thành  

1486 
69 30 

1 1 

101 

2 

Tiểu học TH-NgT-

CL Công lập 

Ngoại 

thành  

1780 
69 29 

1 1 

100 

3 

THCS THCS-No

T-CL Công lập 

Nội 

thành  

2107 
59 9 

1 1 

70 

4 

THCS THCS-Ng

T-CL Công lập 

Ngoại 

thành  

1570 
69 23 

1 1 

94 

5 

THPT THPT-No

T-CL Công lập 

Nội 

thành  

837 
32 17 

1 1 

51 

6 

THPT THPT-Ng

T-CL Công lập 

Ngoại 

thành  

1667 
59 23 

1 1 

84 

7 

Khối 

trƣờng 

ngoài 

công lập 

có yếu tố 

nƣớc  

ngoài 

Tiểu học TH-NoT-

NN 
Ngoài 

công lập 

Nội 

thành  

117 
20 8 

1 1 

30 

8 

THCS-TH

PT 

THCS-No

T-NN 
Ngoài 

công lập 

Nội 

thành  

850 
60 7 

1 1 

69 

9 

Tiểu học - 

THCS 
TH-NgT-

NN 

Ngoài 

công lập 

Ngoại 

thành  

419 
38 17 

1 1 

57 

10 

Khối 

trƣờng 

ngoài 

công lập 

Việt Nam 

THCS-TH

PT 

THPT-No

T-TT 

Ngoài 

công lập 

Nội 

thành 

 

722 

49 25 1 1  

 

76 

TỔNG 11555 524 188 10 10 732 

Số phiếu phát ra cho CBQL trƣờng là 10, thu lại là 10 (đạt tỉ lệ 100%. 

Số phiếu phát ra cho GVTV là 10, thu lại là 10 (đạt tỉ lệ 100%). 

Số phiếu phát ra cho GV là 247, thu lại là 188 (đạt tỉ lệ 76.1%). 

Số phiếu phát ra cho HS là 620, thu lại là 524 (đạt tỉ lệ 84.5%). 

- Phỏng vấn sâu: sử dụng đối với GVTV và CBQL trƣờng trong trƣờng hợp có 

vấn đề cần làm rõ. Nội dung phỏng vấn về vấn đề phát triển phong trào đọc sách cho 
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HS trong nhà trƣờng, phƣơng thức và nội dung hợp tác giữa TV trƣờng với các bên có 

liên quan.  

- Quan sát trực tiếp về: địa điểm đặt TV trong nhà trƣờng, không gian TV, phân 

bổ không gian trong TV và khối lƣợng công việc đƣợc giải quyết trong 1 ngày của 

GVTV ở ba khối trƣờng. 

- Phân tích, tổng hợp và thống kê 

- Mô hình hóa nhằm đề xuất mô hình TC&HĐ cho các TVTPT trên địa bàn Tp. 

HCM trên cơ sở các kết quả nghiên cứu. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Luận án góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận về TC&HĐ của TVTPT. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Luận án làm sáng tỏ thực trạng về TC&HĐ, đề xuất hoàn thiện mô hình, phù 

hợp cho các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM. Nếu đƣợc áp dụng, mô hình này sẽ giúp 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM. 

- Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo cũng nhƣ các nhà 

nghiên cứu ngành Thông tin Thƣ viện.  

7. Cấu trúc của luận án 

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

gồm 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của thƣ viện trƣờng phổ thông 

Chƣơng 2: Thực trạng về tổ chức và hoạt động của thƣ viện trƣờng phổ thông 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

   Chƣơng 3: Đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của thƣ viện 

trƣờng phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  

CỦA THƢ VIỆN TRƢỜNG PHỔ THÔNG 

1.1. Khái niệm về tổ chức và hoạt động của thƣ viện trƣờng phổ thông 

1.1.1. Thư viện trường phổ thông 

Trƣờng phổ thông (bao gồm các trƣờng tiểu học, THCS, THPT) có những đặc 

điểm riêng biệt so với các bậc học khác, nhƣ sau: 

 Đặc điểm về nội dung giáo dục: cấp học này cung cấp những kiến thức phổ 

thông, cơ bản ban đầu giúp tuổi trẻ có thể tiếp tục học nghề hoặc học lên và cũng có 

thể đi vào cuộc sống tự nuôi sống mình và cống hiến cho xã hội. Giáo dục phổ thông 

thiên về hình thành con ngƣời, dạy làm ngƣời. 

 Đặc điểm về lứa tuổi: giáo dục phổ thông dành cho lứa tuổi từ 6 đến 18 tuổi 

với ba độ tuổi: nhi đồng, thiếu niên và thanh thiếu niên tƣơng ứng với từng cấp học. 

Mỗi độ tuổi đều có đặc điểm riêng về tâm lý, nhân cách. Cụ thể: 

Ở cấp tiểu học: trẻ có độ tuổi từ 6 đến 10, đây là giai đoạn đầu tiên trẻ đến trƣờng 

để học tập. Từ chỗ là 1 đứa trẻ, đến trƣờng (mẫu giáo) để chơi thành 1HS đến trƣờng để 

học tập đã khiến môi trƣờng sống của trẻ thay đổi rất lớn. Điều này khiến cho trẻ có thể 

gặp một số khó khăn trong việc thực hiện các nội quy, quy định của nhà trƣờng cũng 

nhƣ những khó khăn trong các mối quan hệ với thầy, cô, bạn bè. Ở độ tuổi này, việc 

phát triển trí tuệ của trẻ thiên về trí nhớ trực quan hơn là trí nhớ trừu tƣợng, logic [19]. 

Do đó, những tài liệu gây ấn tƣợng, giàu hình ảnh sẽ khiến trẻ dễ tiếp thu hơn. Về đặc 

điểm nhân cách, ở lứa tuổi này, tính cách đang bắt đầu hình thành, nhƣng còn nhiều biến 

đổi. Biểu hiện rõ nhất là tính xung động (hành động ngay), sự điều chỉnh ý chí tới hành 

vi còn yếu. Ở độ tuổi này, trẻ đã có thái độ với mọi ngƣời và bản thân, biết đánh giá 

nhƣng còn dựa vào ý kiến của ngƣời khác. Tình cảm đạo đức của trẻ phát triển khá 

mạnh trong độ tuổi này, trong đó chủ yếu là tình cảm gia đình. 

Ở cấp THCS: với khung độ tuổi 11 -14, đây là giai đoạn đầu tiên cho trẻ phát 

triển tâm lý. Ở lứa tuổi thiếu niên này, trẻ bắt đầu dậy thì. Trong xã hội hiện nay, ngày 

càng nhiều hiện tƣợng trẻ dậy thì sớm hơn nhƣng trƣởng thành về mặt xã hội muộn 

hơn. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi sự cần thiết phải trang bị kiến thức cho 

trẻ, đặc biệt là kiến thức về giáo dục giới tính. Ở độ tuổi này, điều kiện sống của trẻ 

cũng có nhiều thay đổi: địa vị của các em trong gia đình có sự thay đổi (đƣợc giao 

nhiệm vụ, công việc trong gia đình) ; thay đổi nội dung, phƣơng pháp, hình thức tổ 
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chức học tập ; đƣợc nhìn nhận và giao phó một số công việc trong xã hội. Về đặc 

điểm học tập, độ tuổi này, trẻ đã có sự phát triển về tƣ duy, động cơ học tập đã đƣợc 

hình thành, tuy đa dạng (hứng thú hoặc chán nản) nhƣng chƣa bền vững. Hoạt động 

giao tiếp trong lứa tuổi này rất phát triển, đặc biệt là giao tiếp với bạn bè. Trẻ có xu 

hƣớng, nhu cầu đƣợc đối xử nhƣ ngƣời lớn trong khi bản thân chƣa trang bị đầy đủ 

kiến thức cơ bản. Do đó, trong giai đoạn này thƣờng xảy ra các xung đột giữa trẻ em 

với ngƣời lớn, chúng thƣờng dùng hình thức chống cự, không phục tùng để thay đổi 

kiểu quan hệ này [19]. 

Ở cấp THPT: lứa tuổi này (15-18 tuổi) HS đã có sự trƣởng thành về mặt thể lực 

cũng nhƣ nhận thức. Vai trò của trẻ cũng thay đổi rất nhiều trong gia đình, nhà trƣờng, 

xã hội: trẻ đƣợc coi trọng nhƣ ngƣời lớn [19]. Trong hoạt động học tập, trẻ đã hình 

thành hứng thú học tập liên quan tới nghề nghiệp.  

Đặc điểm về nhu cầu tin (nội dung, loại hình tài liệu): đối với cấp tiểu học, HS 

thƣờng có sở thích đọc truyện cổ tích, rèn luyện thói quen tốt thông qua các tấm gƣơng 

(động vật đƣợc nhân cách hóa), các sách cung cấp kiến thức cơ bản. Về hình thức, các 

em HS tiểu học do mới học chữ nên sách các em thích thƣờng là sách ít chữ, kèm theo 

tranh ảnh, màu sắc bắt mắt. Trong khi đó, ở cấp THCS, các em đã bắt đầu tìm hiểu, 

khám phá các hiện tƣợng, do đó loại sách các em thích thƣờng là cách sách khoa học 

khám phá kết hợp với việc mô tả bằng hình ảnh. Ngoài ra, đây là độ tuổi em các có sự 

phát triển về tâm sinh lý nên những sách kỹ năng, sách khám phá về giới tính thƣờng 

đƣợc quan tâm. Riêng đối với cấp THPT, các em đã dần trƣởng thành, chuẩn bị kiến 

thức thi đại học nên những sách kiến thức về môn học, chuyên ngành và sách đề thi 

thƣờng đƣợc các em quan tâm tìm đọc. 

Đặc điểm về hành vi sử dụng tài liệu và hình thức phục vụ của TV: đối với HS 

tiểu học, các em mới học chữ nên thƣờng có thói quen đọc chậm, đọc to, vì vậy TV có 

thể có hình thức phục vụ đọc to nghe chung. Đối với HS THCS, khả năng đọc của các 

em đã tốt, tuy nhiên kỹ năng đọc chƣa tốt, do đó TV cần có cách hình thức hƣớng dẫn 

các em cách lựa chọn và cách đọc sách hiệu quả. Đối với HS THPT, các em đã xác 

định đƣợc nhu cầu tin của mình, do đó TV cần có các biện pháp nhằm hƣớng dẫn các 

em cách tra cứu tài liệu, giới thiệu các tài liệu mới tới các em. 

Nhƣ vậy, ở mỗi lứa tuổi khác nhau, trẻ sẽ có các đặc điểm riêng về tâm lý và 

nhân cách. Hoạt động chủ đạo của các em trong giai đoạn này là học tập. Tuy nhiên, ở 

lứa tuổi này, các em đang ở độ tuổi phát triển mạnh về tâm sinh lý. Sự phát triển nhanh 

về mặt sinh lý và tâm lý ở độ tuổi của các em đòi hỏi nhà trƣờng cũng nhƣ gia đình 
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cần trang bị kiến thức cho các em. Do vậy, bên cạnh những hoạt động liên quan đến 

chƣơng trình giảng dạy, gia đình và nhà trƣờng cần có các hoạt động giúp trang bị kiến 

thức phù hợp với độ tuổi. Với vai trò của bộ phận hỗ trợ trong nhà trƣờng, TVTPT 

cũng cần căn cứ vào độ tuổi HS trong từng cấp học để có thể thu thập, tạo lập nguồn 

tài liệu vừa phục vụ học tập vừa đảm bảo cung cấp các tài liệu phù hợp với đặc điểm 

tâm sinh lý của HS. Do đó, dựa vào đặc điểm nhu cầu tin, đặc điểm hành vi sử dụng 

của từng lứa tuổi, bậc học mà GVTV có thể lựa chọn các hình thức phục vụ phù hợp. 

Đổi mới giáo dục toàn diện đang đƣợc quan tâm thực hiện ở các bậc học, trong 

đó có giáo dục phổ thông. Trong trƣờng phổ thông, phƣơng pháp giáo dục đang đƣợc 

chuyển đổi từ phƣơng pháp giảng dạy truyền thống (đọc, chép, chú trọng kiến thức) 

sang phƣơng pháp giảng dạy tích cực (phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của 

ngƣời học). Phƣơng pháp giảng dạy tích cực này khuyến khích HS tự tìm hiểu vấn đề, tự 

tìm kiếm và sử dụng các dạng tài liệu và đƣa ra phƣơng pháp giải quyết vấn đề riêng của 

bản thân [29]. Tính tích cực học tập biểu hiện ở những dấu hiệu nhƣ: hăng hái trả lời các 

câu hỏi của GV, bổ sung các câu trả lời của bạn, thích phát biểu ý kiến của mình trƣớc 

vấn đề nêu ra; hay nêu thắc mắc, đòi hỏi giải thích cặn kẽ những vấn đề chƣa đủ rõ; chủ 

động vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để nhận thức vấn đề mới; tập trung chú ý vào 

vấn đề đang học; kiên trì hoàn thành các bài tập, không nản trƣớc những tình huống khó 

khăn. Do vậy, để đảm bảo phƣơng pháp giảng dạy tích cực thực sự hiệu quả, đòi hỏi 

ngƣời GV phải thiết kế nội dung, phƣơng pháp giảng dạy mà còn chuẩn bị về tài liệu để 

HS sử dụng trong quá trình học tập. Với vai trò là bộ phận hỗ trợ gián tiếp trong nhà 

trƣờng, trƣớc bối cảnh đổi mới giáo dục này, TVTPT cần có các biện pháp trong việc 

liên kết với GV để nắm rõ chƣơng trình đào tạo, giới thiệu nguồn tài liệu về đổi mới 

giáo dục cho GV, tạo lập và cung cấp nguồn tài liệu hỗ trợ trực tiếp hoạt động dạy và 

học của GV và HS. Ngoài ra, với vai trò là giảng đƣờng thứ hai trong nhà trƣờng, TV 

cũng cần lên kế hoạch trong việc hƣớng dẫn, hỗ trợ HS hình thành thói quen tự học. 

Thƣ viện - không phụ thuộc vào tên gọi, là bất kì bộ sƣu tập có tổ chức 

của sách, báo, tài liệu các loại, ấn phẩm định kì... Nhân viên thƣ viện có trách nhiệm tổ 

chức cho bạn đọc sử dụng tài liệu để nghiên cứu thông tin, giáo dục và giải trí 

(UNESCO). 

TVTPT là thuật ngữ đƣợc dùng để chỉ các TV trong các trƣờng học phổ thông 

gồm: trƣờng tiểu học, trƣờng THCS, trƣờng THPT. TVTPT còn đƣợc biết đến với thuật 

ngữ thƣ viện trƣờng học (TVTH - School library). Tuy nhiên, thuật ngữ TVTH đôi lúc 

còn đƣợc sử dụng chƣa thống nhất trong các văn bản pháp quy ở Việt Nam cũng nhƣ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1o_ch%C3%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0i_li%E1%BB%87u
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nhiều nƣớc trên thế giới. Vì vậy, trong phạm vi Luận án, tác giả sẽ sử dụng thống nhất 

thuật ngữ TVTPT để chỉ TV thuộc các trƣờng tiểu học, THCS, THPT. Thuật ngữ 

TVTPT cũng đƣợc sử dụng với nghĩa tƣơng đƣơng với TVTH.  

TVTPT là TV mà: “không gian học tập vật lý và không gian số của nhà trƣờng 

– nơi đọc sách, yêu cầu, nghiên cứu, suy nghĩ, tƣởng tƣợng và sáng tạo ; là trung tâm 

của cuộc hành trình từ thông tin tới kiến thức và trƣởng thành về văn hóa, xã hội của 

cá nhân ngƣời học” [66].  

Nằm trong hệ thống trƣờng phổ thông, do đó, TVTPT sẽ chịu ảnh hƣởng của 

các đặc điểm trƣờng phổ thông nói trên. Để thích ứng với điều này, TVTPT đang có 

xu hƣớng thay đổi trong cách thức đào tạo ngƣời sử dụng, chú trọng vào việc đào tạo 

kiến thức thông tin, phân tích nhu cầu ngƣời học, hợp tác và lồng ghép kiến thức thông 

tin vào chƣơng trình học để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng cá nhân. Các chƣơng 

trình đào tạo ngƣời dùng tin đang chuyển sang chú trọng hơn vào HS và nhu cầu của họ 

thay vì chú trọng vào các nguồn tài liệu TV và các cách làm đặc thù của nó [29]. 

Cũng giống nhƣ các loại hình TV khác, các yếu tố cấu thành của TVTPT bao 

gồm: vốn tài liệu, GVTV, CSVC – kỹ thuật và ngƣời sử dụng. 

TVTPT có các đặc điểm sau: 

Mục đích của TVTPT là hỗ trợ các hoạt động giáo dục trong trƣờng phổ thông. Các 

hoạt động giáo dục này bao gồm các nội dung theo chƣơng trình đào tạo cũng nhƣ các nội 

dung ngoại khóa nhằm mục đích trang bị kiến thức bổ trợ cho HS. 

Nhiệm vụ của TVTPT là cung cấp nguồn tài nguyên thông tin và cho phép 

ngƣời sử dụng tiếp cận tới các nguồn thông tin và dịch vụ của TV để hỗ trợ việc dạy 

và học trong nhà trƣờng. Do vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng TV, TV cần đào tạo kỹ 

năng thông tin, khuyến khích các hoạt động đọc sách và thúc đẩy tình yêu với việc học 

cho ngƣời sử dụng. 

Mục tiêu giáo dục ở các trƣờng phổ thông đang thay đổi theo hƣớng chuyển từ 

chú trọng kiến thức sang chú trọng kỹ năng, đòi hỏi các trƣờng phải trang bị cho HS 

kỹ năng tự học cũng nhƣ hình thành hứng thú với việc học. Do đó, vai trò của TV 

cũng có sự thay đổi theo hƣớng từ chú trọng cung cấp tài liệu sang chú trọng hợp tác, 

hỗ trợ sâu từng nhóm ngƣời sử dụng. Do vậy, lý tƣởng nhất là GVTV trong TVTPT có 

chuyên môn về TV và giảng dạy lớp học, có thể đảm nhiệm vai trò phức hợp bao gồm: 

giảng dạy, phát triển kỹ năng đọc, quản lý TV, đào tạo kỹ năng thông tin cho ngƣời sử 

dụng, hợp tác với GV và cộng đồng giáo dục. 

Nhƣ vậy, có thể hiểu: TVTPT là TV trong các trƣờng tiểu học, THCS, THPT, 

có vai trò cung cấp nguồn tài nguyên thông tin và kiến thức thông tin để hỗ trợ hoạt 

động dạy và học trong nhà trƣờng.  
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1.1.2. Tổ chức thư viện trường phổ thông 

1.1.2.1. Tổ chức  

Tổ chức là 1 thuật ngữ quen thuộc đƣợc sử dụng trong nhiều lĩnh vực.  

Là danh từ, “tổ chức là 1 tổ hợp các thành phần có quan hệ chặt chẽ với 

cùng hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ chung. Tổ chức bao giờ 

cũng hoạt động trong 1 môi trường nhất định và chịu tác động của môi trường đó. 

chức được tạo thành bởi một số yếu tố sau: con người làm việc ở đó, các phương 

mà họ sử dụng, các thiết bị mà họ vận hành, các chất liệu mà họ sử dụng, ngân 

cần thiết để chi phí cho các hoạt động” [68]. 

Là động từ, tổ chức đƣợc hiểu là việc triển khai các nội dung công việc nhằm 1 

mục đích nào đó. Tổ chức có thể hiểu theo nghĩa tổ chức công việc khoa học là việc“tìm 

kiếm những phương pháp chính xác, hợp với khoa học để làm 1 công việc nào đó một 

cách mau chóng nhất, rẻ tiền nhất, mà không mệt, để được lợi cho mọi người” [24].  

Trong phạm vi của luận án, thuật ngữ tổ chức đƣợc sử dụng với nghĩa danh từ, 

bởi lẽ khi xem xét hoạt động của TVTPT đã bao hàm nội dung của tổ chức (với nghĩa 

động từ). 

Các thành tố của tổ chức bao gồm: cơ cấu tổ chức, nhân sự, mối quan hệ giữa các cá 

nhân trong tổ chức, môi trƣờng pháp lý, và CSVC giúp thực hiện các mục tiêu của tổ chức. 

Tổ chức có các đặc điểm sau: 

Xác định mục tiêu: tổ chức đƣợc lập ra nhằm thực hiện 1 mục tiêu nhất định. 

Do vậy, các cá nhân tham gia tổ chức phải có trách nhiệm thực hiện công việc, giúp tổ 

chức đạt mục tiêu đề ra. 

Xác định và liệt kê các hoạt động: sau khi xác định mục tiêu của tổ chức, lãnh 

đạo tổ chức phải xác định toàn bộ nhiệm vụ cũng nhƣ phân nhóm các hoạt động theo 

mục đích hoặc điểm tƣơng đồng. 

Phân công nhiệm vụ: từng hoạt động của tổ chức cần đƣợc thực hiện bởi 1 bộ 

phận cụ thể. Trong từng bộ phận, công việc đƣợc phân bổ cho từng cá nhân cụ thể. 

Xác định và trao quyền: thẩm quyền và trách nhiệm có thể đƣợc giao cho từng 

bộ phận/cá nhân trong tổ chức. 

Tạo lập các mối quan hệ trong tổ chức: giữa các cá nhân trong tổ chức phải có 

sự phối hợp với nhau để cùng thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức. Trong đó trách 

nhiệm của từng cá nhân, cơ chế điều phối các hoạt động phải đƣợc chỉ rõ. 

1.1.2.2. Tổ chức thư viện trường phổ thông  

Kế thừa các quan điểm trên, tổ chức TVTPT là tổ hợp các thành phần (GVTV 

và các cộng tác viên trong nhà trƣờng cùng với phƣơng thức, phƣơng tiện họ làm việc 
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và ngân sách cấp cho hoạt động TV) có quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng hỗ trợ và thúc 

đẩy lẫn nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ chung của TV đề ra.  

Các thành tố của tổ chức Thƣ viện trƣờng phổ thông 

-Cơ cấu tổ chức: giống nhƣ các loại hình TV khác, lý tƣởng nhất, TVTPT phải là 1 

bộ phận độc lập trong nhà trƣờng, đƣợc phân chia cơ cấu tổ chức thành các phòng / bộ 

phận với nhiệm vụ riêng ; trong từng phòng/ bộ phận, trách nhiệm của từng GVTV đƣợc 

xác định rõ ràng. Tuy nhiên, hầu hết các tài liệu (trong và ngoài nƣớc) đều chỉ ra rằng, 

trong các TVTPT thƣờng không có sự phân chia theo phòng/ bộ phận chuyên môn bởi các 

TVTPT thƣờng chỉ có khoảng 1 hoặc 2 GVTV phụ trách. Thậm chí, với số lƣợng nhân sự 

hạn chế nhƣ vậy, TVTPT có thể không đƣợc tách thành 1 bộ phận độc lập trong nhà 

trƣờng mà thƣờng đƣợc ghép vào 1 bộ phận/ phòng nào đó trong trƣờng. 

-Nhân sự: TVTPT nói chung có đặc điểm chung là quy mô nhân sự nhỏ, thƣờng chỉ 

dao động trong khoảng 1-2 GVTV. Do vậy, để khắc phục hạn chế về số lƣợng nhân sự, 

nhiều TVTPT trên thế giới thƣờng sử dụng các giải pháp nhƣ sử dụng GVTV làm việc bán 

thời gian, các tình nguyện viên, cộng tác viên trong nhà trƣờng để hỗ trợ GVTV. Ngoài ra, 

do đặc thù công việc của TVTPT là hỗ trợ việc dạy và học trong nhà trƣờng, nên công việc 

của GVTV trong các TVTPT đòi hỏi họ đồng thời phải đƣợc đào tạo chuyên môn TV và 

am hiểu về giáo dục, tâm lý lứa tuổi của HS. Nếu trình độ đƣợc đảm bảo, GVTV có thể vừa 

thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong tổ chức, quản lý TVTPT, vừa đảm bảo giảng 

dạy, đào tạo kỹ năng thông tin và hỗ trợ việc dạy và học trong nhà trƣờng. 

-Mối quan hệ: trong 1 tổ chức, các cá nhân cần đƣợc phân rõ quyền hạn, trách nhiệm 

dƣới cơ chế điều phối rõ ràng. Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao, các cá nhân 

cần xây dựng mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ nhau nhằm thực hiện mục tiêu chung của tổ chức. 

TVTPT có mục tiêu hỗ trợ hoạt động dạy và học trong nhà trƣờng, do vậy, giữa các GVTV 

(đối với các TV có từ 2 GVTV trở lên) cần tạo lập mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ. Bên cạnh 

đó, để hoàn thành mục tiêu hỗ trợ hoạt động dạy và học của GV và HS đòi hỏi GVTV phải 

thƣờng xuyên tiếp xúc, làm việc với GV, HS. Do vậy, để thực sự hỗ trợ đƣợc hoạt động dạy 

và học trong nhà trƣờng, trƣớc hết GVTV phải tạo lập đƣợc mối quan hệ với GV, HS và 

các cá nhân khác trong nhà trƣờng. 

-Môi trƣờng pháp lý: môi trƣờng pháp lý đƣợc hiểu là cơ sở pháp lý (văn bản luật, 

quy định) mà GVTV có thể dựa vào để thực hiện các hoạt động. Trong TVTPT, môi trƣờng 

pháp lý có thể bao gồm: quy định về định mức nhân sự, quy định về các hoạt động TVTPT, 

tiêu chuẩn đánh giá TV, quy định về kinh phí cấp cho hoạt động TV,…  

- CSVC là 1 trong 4 yếu tố cấu thành TV. CSVC của TVTPT bao gồm: diện 

tích, địa điểm đặt TV trong nhà trƣờng, các trang thiết bị chuyên dùng trong TV (kệ 
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sách, bàn ghế, tủ trƣng bày,…), máy tính, phần mềm quản lý TV, kinh phí hoạt 

động,… Do hạn chế về nhân lực, GVTV phải thực hiện tất cả các khâu hoạt động 

trong TVTPT nên vai trò hỗ trợ của CSVC là rất lớn. Nếu CSVC của TV đầy đủ, tiện 

nghi, có phần mềm quản lý TV thì GVTV có thể mất ít thời gian trong việc thực hiện 

các hoạt động chuyên môn, quản lý TV và dành nhiều thời gian trong việc hợp tác và 

tổ chức các hoạt động phong trào. Ngƣợc lại, nếu CSVC trong TVTPT còn hạn chế, ít 

nhiều sẽ cản trở đến công việc của GVTV. Do vậy, xem xét CSVC của TVTPT cũng 

là 1 vấn đề cần xem xét khi nghiên cứu tổ chức TVTPT, bởi lẽ nó liên quan trực tiếp 

tới việc phân bổ lao động hợp lý trong TV. 

Đặc điểm của tổ chức Thƣ viện trƣờng phổ thông 

Kế thừa các thành tố và đặc điểm (nêu trên) của tổ chức, có thể xác đinh các đặc 

điểm của tổ chức TVTPT nhƣ sau: 

- Xác định mục tiêu: TVTPT đƣợc thành lập nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động giảng 

dạy và học tập của GV, HS trong nhà trƣờng. Mục tiêu hoạt động của TVTPT có thể khác 

nhau giữa các quốc gia, ngay trong 1 quốc gia, các thời điểm khác nhau, mục tiêu hoạt động 

của TVTPT cũng có thể thay đổi. Trong giai đoạn hiện nay, lý tƣởng nhất, TVPTT cần thực 

hiện các mục tiêu bao gồm: cung cấp nguồn tài liệu có chất lƣợng cho GV và HS trong quá 

trình giảng dạy, học tập ; tổ chức, khuyến khích, góp phần hình thành phong trào và thói 

quen đọc sách cho ngƣời sử dụng ; đào tạo kỹ năng thông tin cho ngƣời sử dụng ; nắm bắt 

và hỗ trợ ngƣời sử dụng trong quá trình tìm kiếm, sử dụng thông tin. 

- Xác định các hoạt động: TVTPT là 1 bộ phận trong nhà trƣờng, đồng thời lại là 1 

tổ chức nghề mang các đặc thù riêng. Do vậy, có thể chia các hoạt động trong TVTPT thành 

3 nhóm chính. Nhóm 1 là các hoạt động nghiệp vụ bao gồm: xây dựng vốn tài liệu, xử lý tài 

liệu, tổ chức - bảo quản tài liệu, phục vụ. Nhóm 2 là các hoạt động cơ bản nhằm quản lý tổ 

chức, bao gồm: hoạt động lập kế hoạch, thực thi kế hoạch và hoạt động kiểm tra, đánh giá 

TV. Nhóm 3 là các hoạt động hợp tác giữa TVTPT với các bên có liên quan. 

- Phân công nhiệm vụ: trong 1 tổ chức, cần có sự phân công nhiệm vụ cho từng bộ 

phận/ cá nhân trong tổ chức. Trong TVTPT, nhìn chung số lƣợng nhân sự còn hạn chế, rất 

khó để phân chia thành các phòng/ bộ phận đảm nhiệm công việc chuyên môn cụ thể. Do 

vậy, việc phân công công việc trong TVTPT thƣờng chỉ bao gồm việc phân bổ công việc 

cho từng cá nhân GVTV (đối với TV có từ 2 GVTV trở lên). Với các TVTPT chỉ có 1 

GVTV thì GVTV sẽ phải cùng lúc đảm nhiệm tất cả các hoạt động của TV. Với mục tiêu 

đề ra ở trên thì rõ ràng việc 1 hoặc 2 GVTV đảm nhiệm các hoạt động là khá nhiều. Do vậy, 

lý tƣởng nhất, để đảm bảo công tác tổ chức, số lƣợng nhân sự trong các TVTPT cần đƣợc 
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tăng thêm. Tuy nhiên, nếu quy mô nhân sự không thể tăng, cần xem xét việc phân công 

nhiệm vụ trong 1tổ chức dƣới góc độ TV là 1 bộ phận trong nhà trƣờng, khi đó việc phân 

công nhiệm vụ cần xem xét sự hỗ trợ từ các thành viên khác trong nhà trƣờng. 

- Xác định và trao quyền: trong 1 tổ chức với nhiều nhân sự, việc trao thẩm quyền và 

trách nhiệm cho từng bộ phân/ cá nhân trong tổ chức là cần thiết. Tuy nhiên, với đặc thù 

hạn chế về nhân sự (chỉ có 1-2 GVTV) thì việc trao quyền và trách nhiệm trong các TVTPT 

cần đƣợc nhà trƣờng xem xét dƣới góc độ TV là 1 bộ phận của tổ chức. Khi đó, có thể phải 

xem xét tới việc xác định quyền và trách nhiệm của các thành viên khác trong nhà trƣờng 

trong việc hợp tác, hỗ trợ GVTV. 

- Tạo lập các mối quan hệ trong tổ chức: trong các tổ chức có nhiều nhân sự, việc 

phối hợp, phân chia trách nhiệm của từng cá nhân theo cơ chế điều phối là việc cần thiết. 

Với các TVTPT có nhiều nhân sự, việc phân công trách nhiệm của từng GVTV, cơ chế 

điều phối các hoạt động đƣợc chỉ rõ là rất cần thiết.  

Tóm lại, đặc điểm riêng về quy mô nhân sự và trình độ GVTV đã dẫn tới đặc thù 

riêng trong cơ cấu tổ chức của TVTPT. Theo đó, nếu quy mô nhân sự nhỏ (1-2 ngƣời), 

TVTPT không thể phân chia thành các bộ phận chức năng. Điều này đòi hỏi GVTV phải 

đảm nhận tất cả các khâu, các nhiệm vụ trong TV từ quản lý chuyên môn đến đào tạo kỹ 

năng cho ngƣời sử dụng, hỗ trợ các hoạt động dạy và học trong nhà trƣờng. Chính điều 

này khiến cơ cấu tổ chức trong TVTPT bị đánh giá là “ngƣợc” so với các tổ chức, TV 

khác nhƣ nhận định của Lowell A. Martin trong tài liệu Organizational structure of 

libraries. Theo đó, “ở các tổ chức khác, mối quan hệ bên trong là chính ; nhƣng ở 

TVTPT, mối quan hệ bên ngoài lại là chủ đạo, bởi thực tế hầu hết các TVTPT chỉ có 1-2 

nhân sự, còn lại chỉ là cộng tác viên” [73]. Do vậy, khi xem xét tổ chức TVTPT, cần xem 

xét cả mối quan hệ bên trong (giữa các GVTV và cộng tác viên) và mối quan hệ bên 

ngoài (giữa GVTV với các tổ chức/ cá nhân trong và ngoài nhà trƣờng).   

1.1.3. Hoạt động thư viện trường phổ thông 

1.1.3.1. Hoạt động 

Hiện có nhiều các định nghĩa khác nhau về hoạt động. Tuy nhiên, trong phạm 

vi luận án này, thuật ngữ “hoạt động” đƣợc hiểu là là tổng hợp các hành động của con 

ngƣời tác động vào 1 đối tƣợng nhất định, nhằm đạt 1 mục đích nhất định và có ý 

nghĩa xã hội nhất định. 

1.1.3.2. Hoạt động thư viện trường phổ thông  

Từ quan điểm trên về hoạt động, có thể coi hoạt động TVTPT là tổng hợp các 

hành động của GVTV trong việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, quản lý TV và hoạt 

động hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của ngƣời sử dung. Cụ thể, các hoạt 
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động chuyên môn nghiệp vụ bao gồm các hoạt động từ lựa chọn tài liệu cho đến khi 

cung cấp tài liệu đến tay ngƣời sử dụng (xây dựng vốn tài liệu, xử lý tài liệu, tổ chức - 

bảo quản và phục vụ) ; hoạt động quản lý gồm kiểm tra, đánh giá TV ; hoạt động hợp 

tác giữa TV với các bên liên quan. Trong phạm vi luận án, tác giả sẽ đề cập riêng tới 

hoạt động hợp tác giữa TV với các bên liên quan (mặc dù hoạt động này có liên quan 

tới hoạt động quản lý TV) để xem xét ảnh hƣởng của hoạt động hợp tác tới hiệu quả 

hoạt động của TVTPT. 

Nhóm các hoạt động nghiệp vụ Thƣ viện 

Hoạt động nghiệp vụ TV bao gồm các khâu: xây dựng vốn tài liệu, xử lý tài 

liệu, tổ chức - bảo quản tài liệu, phục vụ ngƣời sử dụng. 

* Hoạt động xây dựng vốn tài liệu 

Xây dựng vốn tài liệu là khâu đầu tiên trong các hoạt động nghiệp vụ của TV. 

Đây là khâu GVTV lựa chọn, thu thập các tài liệu có chất lƣợng, phù hợp với nhu cầu 

của ngƣời sử dụng. Xây dựng vốn tài liệu có chất lƣợng là yếu tố tiên quyết giúp 

TVTPT hỗ trợ GV và HS trong các hoạt động dạy và học của nhà trƣờng. Hoạt động 

xây dựng vốn tài liệu trong các TVTPT cần đƣợc thực hiện thƣờng xuyên để đảm bảo 

cung cấp nguồn tài liệu mới, có giá trị phục vụ cho hoạt động học tập, giải trí của GV, 

HS. Khi xây dựng vốn tài liệu của TV, cần xem xét toàn diện về nội dung tài liệu, loại 

hình tài liệu, phƣơng thức và phƣơng pháp thực hiện. Cụ thể: 

Về nội dung tài liệu: việc bổ sung vốn tài liệu ở các TVTPT cần căn cứ trực tiếp 

vào chƣơng trình giáo dục cũng nhƣ những mục tiêu giáo dục cụ thể trong từng giai 

đoạn. Với đặc thù của giáo dục phổ thông là trang bị kiến thức phổ thông, căn bản cho 

HS, do vậy, TVTPT cần chú trọng bổ sung các tài liệu liên quan trực tiếp tới chƣơng 

trình đào tạo, bao gồm các loại tài liệu gồm: sách giáo khoa, sách nghiệp vụ cho giáo 

viên, sách tham khảo theo từng môn học. Ngoài ra, do mục tiêu giáo dục đang có sự 

chuyển hƣớng từ chú trọng giáo dục kiến thức sang chú trọng giáo dục kỹ năng, đặc biệt 

là kỹ năng tự học cho HS. Vì vậy, bên cạnh các tài liệu phục vụ chƣơng trình đào tạo, 

TV cần chú trọng bổ sung các tài liệu về phát triển kỹ năng, các sách giải trí cho HS. 

Về loại hình tài liệu: sự phát triển của công nghệ thông tin đã dẫn tới sự ra đời của 

nhiều loại hình tài liệu. Bên cạnh các dạng tài liệu truyền thống (bao gồm: sách, báo, tạp 

chí, Atlat, bản đồ, tranh ảnh), các dạng tài liệu điện tử ngày càng phổ biến. Bên cạnh yếu 

tố nội dung tài liệu, ngƣời sử dụng còn quan tâm đến loại hình tài liệu. Với lợi thế có thể 

truy cập từ xa, ở mọi thời điểm nên hiện nay nhu cầu sử dụng tài liệu điện tử của ngƣời sử 

dụng ngày càng đƣợc nâng cao. Do vậy, bên cạnh việc bổ sung các tài liệu giấy, TVTPT 
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cần xây dựng kế hoạch cũng nhƣ trình tự trong việc chuyển dạng tài liệu hay bổ sung các 

tài liệu điện tử, xây dựng TV điện tử để đáp ứng nhu cầu của ngƣời sử dụng. 

Về phương thức bổ sung: việc bổ sung tài liệu trong các TVTPT có thể đƣợc 

thực hiện bằng cách phƣơng thức bổ sung trả tiền và phƣơng phức trao đổi, mƣợn, 

biếu, tặng. Việc bổ sung tài liệu theo phƣơng thức trả tiền là cần thiết nhất là với 

những tài liệu mới, có giá trị và phục vụ cho chƣơng trình đào tạo. Bên cạnh đó, để 

nguồn tài liệu TV đƣợc phong phú trong khi kinh phí bổ sung hạn chế, TVTPT có thể 

xem xét tiến hành bổ sung tài liệu theo phƣơng thức huy động sự đóng góp từ GV, HS 

hay biếu, tặng từ các cá nhân, tổ chức hay trao đổi tài liệu với các trƣờng/ tổ chức 

khác. Việc bổ sung từ các phƣơng thức không mất tiền nhƣ trên sẽ giúp TVTPT phần 

nào khắc phục đƣợc hạn chế về mặt kinh phí, đồng thời có thể tạo lập, xây dựng và 

làm phong phú thêm các tủ sách cho HS. 

Về phương pháp thực hiện: để bổ sung đƣợc nguồn tài liệu mới, có chất lƣợng, 

đòi hỏi GVTV cần thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm thu thập nhu cầu tin của 

ngƣời sử dụng trong nhà trƣờng. Theo đó, GVTV phải định kỳ thực hiện các biện pháp 

để nắm đƣợc đề xuất, nhu cầu tin của GV, HS trong nhà trƣờng. Ngoài ra, GVTV cũng 

phải nắm bắt đƣợc các yêu cầu của ngành giáo dục trong việc đổi mới phƣơng pháp 

giảng dạy, bổ sung nội dung môn học để kịp thời có kế hoạch bổ sung tài liệu, phổ 

biến tới GV và các cán bộ trong nhà trƣờng. 

* Hoạt động xử lý tài liệu 

Hoạt động xử lý tài liệu trong TV bao gồm: xử lý kỹ thuật, xử lý hình thức và 

xử lý nội dung tài liệu. 

Xử lý kỹ thuật bao gồm các công việc: vào sổ đăng ký cá biệt, đóng dấu, dãn nhãn.  

Xử lý hình thức tài liệu là việc lựa chọn những chi tiết đặc trƣng của 1 tài liệu 

và trình bày chúng theo những nguyên tắc nhất định giúp bạn đọc có những khái niệm 

về tài liệu trƣớc khi tiếp xúc với tài liệu đó. Kết quả của hoạt động xử lý hình thức tài 

liệu sẽ giúp TV tổ chức bộ máy tra cứu tài liệu nhƣ: mục lục, thƣ mục. Việc xử lý hình 

thức tài liệu phải tuân theo các nguyên tắc, chuẩn nghiệp vụ của TV. Lý tƣởng nhất, 

các TVTPT sẽ sử dụng thống nhất quy tắc biên mục mô tả cũng nhƣ các phần mềm 

quản lý TV hoặc sử dụng thống nhất so với các TV đầu ngành để có thể tận dụng đƣợc 

kết quả xử lý tài liệu, hạn chế thời gian xử lý lại tài liệu. 

Xử lý nội dung là quá trình phân tích nội dung tài liệu và thể hiện nội dung tài 

liệu đó bằng ngôn ngữ tƣ liệu (ký hiệu phân loại, từ khóa, chủ đề, tóm tắt, chú giải, 

tổng luận). Việc sử dụng kết quả của hoạt động xử lý nội dung tài liệu sẽ giúp các TV 
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trong việc tổ chức kho tài liệu (ký hiệu phân loại, chủ đề) hoặc xây dựng bộ máy tra 

cứu tìm tin (từ khóa, tóm tắt, ký hiệu phân loại, chủ đề, chú giải) hoặc tuyên truyền, 

giới thiệu tài liệu (tóm tắt, chú giải) cho ngƣời sử dụng. Việc sử dụng kết quả xử lý nội 

dung tài liệu có thể đòi hỏi TV phải sử dụng phần mềm quản lý TV (từ khóa, tóm tắt) 

nhƣng có thể giúp ngƣời sử dụng tìm kiếm thông tin nhanh, chính xác hơn so với các 

công cụ tìm kiếm thông tin truyền thống (mục lục, thƣ mục). 

Kết quả của hoạt động xử lý tài liệu giúp tổ chức kho tài liệu và xây dựng bộ máy 

tra cứu tin trong tài liệu. Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã và 

đang làm thay đổi thói quen sử dụng TV của ngƣời sử dụng. Bên cạnh việc sử dụng TV 

trực tiếp, ngƣời sử dụng có nhu cầu sử dụng thông tin ở mọi lúc, mọi nơi. Điều này đòi 

hỏi các TV nói chung, TVTPT nói riêng cần xây dựng TV điện tử để phục vụ cung cấp 

thông tin cho ngƣời sử dụng. Để xây dựng TV điện tử, các TVTPT cần chú trọng xử lý 

nội dung tài liệu để hỗ trợ cung cấp thông tin cho ngƣời sử dụng. 

* Hoạt động tổ chức - bảo quản tài liệu 

Hoạt động tổ chức vốn tài liệu là hình thức sắp xếp tài liệu sao cho khoa học, hiệu 

quả. Nói đến tổ chức vốn tài liệu là nói đến việc sắp xếp, kiểm kê và bảo quản tài liệu. 

Tài liệu trong các TV thƣờng đƣợc tổ chức theo hai hình thức: kho đóng và kho 

mở. Việc tổ chức kho tài liệu TV theo hình thức kho đóng và kho mở sẽ có những ƣu 

và nhƣợc điểm riêng, nhƣng xu hƣớng hiện nay cho thấy các TV đang hƣớng tới hình 

thức kho mở nhằm tạo điều kiện cho ngƣời sử dụng trực tiếp tiếp xúc với tài liệu. Việc 

sắp xếp tài liệu trong các kho TV có thể đƣợc thực hiện theo cách tiêu chí: sắp xếp 

theo nội dung tài liệu (chủ đề, đề tài, môn loại tri thức) ; sắp xếp theo hình thức tài liệu 

(theo thứ tự chữ cái, theo thời gian, theo địa lý, theo số đăng ký cá biệt, theo khổ cỡ tài 

liệu) ; sắp xếp theo ký hiệu xếp giá dung bảng chỉ số tác giả (chỉ số Cutter).  

Ngoài kho sách, TVTPT cần bổ sung báo, tạp chí, bản đồ và tranh ảnh giáo 

dục phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu học tập của HS và yêu cầu tham khảo của GV. 

Kiểm kê tài liệu là 1 công việc cần thiết, phải đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, 

theo định kỳ của từng loại TV. Kiểm kê tài liệu giúp cho cán bộ lãnh đạo và GVTV 

biết đƣợc thực chất số lƣợng và chất lƣợng tài liệu của TV. Từ đó có cơ sở để hoàn 

thiện và phát triển tài liệu TV.  

Bảo quản tài liệu đƣợc hiểu là tất cả những hoạt động đóng góp vào việc giữ 

gìn tài liệu. Trong quá trình phục vụ tài liệu cho ngƣời sử dụng, GVTV phải phát hiện 

và có biện pháp để bảo quản tài liệu.   

Nhƣ vậy, tổ chức tài liệu TV là 1 hoạt động nằm trong chu trình đƣờng đi của 

tài liệu và đã có hƣớng dẫn thực hiện cụ thể từ các cấp quản lý. Sự hƣớng dẫn này là 
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cần thiết, có vai trò định hƣớng cho GVTV. Tuy nhiên, cũng cần xem xét mức độ hợp 

lý cũng nhƣ hiệu quả thực sự của các tủ sách trong TVTPT hiện nay trong việc phục 

vụ nhu cầu tin của ngƣời sử dụng. 

* Hoạt động phục vụ 

Phục vụ ngƣời sử dụng trong TVTPT bao gồm các hoạt động: tuyên truyền, giới 

thiệu tài liệu ; đào tạo/ hƣớng dẫn ngƣời sử dụng và cung cấp tài liệu cho ngƣời sử dụng. 

- Hoạt động tuyên truyền, giới thiệu tài liệu 

Đặc thù của trƣờng phổ thông là HS học cả ngày, hơn nữa đây là nhóm bạn đọc 

chƣa thực sự ý thức về vai trò của thông tin/ tài liệu nên rất cần sự thu hút cũng nhƣ 

định hƣớng của GVTV trong việc lựa chọn tài liệu. Do đó, hoạt động tuyên truyền, 

giới thiệu sách thực sự là 1 hoạt động có ý nghĩa trong TVTPT.  

Việc hƣớng dẫn các hình thức và phƣơng pháp tuyên truyền giới thiệu sách 

trong TVTPT đƣợc một số tác giả đề cập trong các tài liệu. Theo đó, việc tuyên truyền 

tài liệu trong TV đƣợc thực hiện qua 2 hình thức: tuyên truyền miệng và trực quan tài 

liệu cho bạn đọc. Các hình thức giới thiệu bao gồm: kể chuyện theo sách, điểm sách 

theo chủ đề, giới thiệu sách, thi vui trả lời về sách, câu lạc bộ bạn đọc, tổ chức các 

buổi nói chuyện về sách, đọc to nghe chung, đố vui (hình thức tuyên truyền miệng) ; 

triển lãm, biểu ngữ TV, chắp hình, báo tƣờng, sƣu tậm bài báo theo chủ đề (hình thức 

tuyên truyền trực quan) [40], [42]. 

Để TVTPT thực sự hỗ trợ đƣợc GV và HS trong hoạt động dạy và học, ngoài 

các hoạt động hƣớng tới tuyên truyền, giới thiệu sách chung cho các nhóm đối tƣợng 

(GV hoặc HS), GVTV cần nắm bắt và hỗ trợ nhu cầu thông tin cá nhân ngƣời sử dụng. 

Cụ thể, GVTV có thể phối hợp với GV môn học trong việc chuẩn bị các tài liệu phù 

hợp với lịch trình học, hỗ trợ HS trong việc thực hiện các bài tập do GV môn học yêu 

cầu. Bên cạnh đó, khi xem xét hoạt động tuyên truyền, giới thiệu tài liệu trong các 

TVTPT, ngoài yếu tố số lƣợng, cần quan tâm tới chất lƣợng, hiệu quả thực mà các 

hoạt động này thực hiện trong việc thu hút sự quan tâm của ngƣời sử dụng. Do đó, sau 

khi thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu tài liệu ; TVTPT cần có các biện 

pháp để đánh giá hiệu quả của hoạt động đối với ngƣời sử dụng. 

- Hoạt động đào tạo/ hướng dẫn người sử dụng 

Sự gia tăng không ngừng về số lƣợng, loại hình tài liệu cùng với việc ứng dụng 

công nghệ thông tin đòi hỏi ngƣời sử dụng cần có kiến thức cũng nhƣ kỹ năng tìm 

kiếm, sử dụng thông tin. Do vậy, để ngƣời sử dụng có thể tiếp cận và sử dụng các sản 

phẩm, dịch vụ do TV cung cấp một cách hiệu quả, các TV nói chung và TVTPT nói 

riêng cần chú trọng đến hoạt động đào tạo/ hƣớng dẫn ngƣời sử dụng. Theo đó, việc 

hƣớng dẫn/ đào tạo ngƣời sử dụng TV có thể thực hiện định kỳ hàng năm cho ngƣời 
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sử dụng mới (học sinh mới của trƣờng) hoặc hƣớng dẫn/ đào tạo cho từng nhóm ngƣời 

sử dụng TV khi TV cung cấp 1 sản phẩm/ dịch vụ thông tin mới. Bên cạnh đó, trƣớc 

yêu cầu đổi mới giáo dục, trọng tâm đào tạo chuyển từ đào tạo kiến thức sang đào tạo 

kỹ năng, do đó, việc đào tạo các kỹ năng, trong đó có kỹ năng thông tin, kỹ năng tự 

học đƣợc các trƣờng quan tâm. Là 1 bộ phận trong nhà trƣờng, với vai trò trực tiếp hỗ 

trợ hoạt động dạy và học của GV và HS, TVTPT cần có kế hoạch để phối hợp cùng 

với GV trong việc trang bị, đào tạo các kỹ năng thông tin cho HS. 

- Hoạt động cung cấp thông tin 

Hoạt động cung cấp thông tin trong TVTPT có thể đƣợc tổ chức dƣới nhiều hình 

thức khác nhau: phục vụ tại TV (bao gồm đọc tại chỗ và mƣợn sách về nhà) và phục vụ 

bạn đọc ngoài TV (gồm: túi sách lƣu động, chi nhánh TV, TV xanh) [34], [21]. 

Do đặc thù của trƣờng phổ thông HS thƣờng học cả ngày, thời gian nghỉ giải 

lao rất ngắn nên HS ít có thời gian đến TV. Do đó, bên cạnh việc phục vụ tài liệu tại 

TV, các TVTPT có thể xem xét đến cách thức phục vụ khác nhằm mở rộng cơ hội tiếp 

cận với tài liệu cho HS với các hình thức phục vụ ngoài TV với các mô hình nhƣ: TV 

thân thiện, TV xanh, TV lớp học, TV thông minh [9], [37], [25], [40], [32], [31]. Các 

mô hình TV này có điểm chung là tạo cơ hội cho bạn đọc tiếp xúc với tài liệu TV ở 

mọi lúc, mọi nơi: tủ sách trong lớp học, tủ sách ở hành lang, tủ sách ở sân trƣờng. Do 

vậy, ở các TVTPT có xây dựng các mô hình TV này, số lƣợng ngƣời sử dụng TV 

thƣờng nhiều hơn so với thời điểm chƣa triển khai mô hình này [40], [32], [31]. Vụ 

Giáo dục Trung học trong Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ 

năm học 2016-2017 cũng khẳng định: “năm học 2015-2016, GV cần hƣớng dẫn sử 

dụng sách, vở hàng ngày để HS không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trƣờng ; 

sử dụng hiệu quả sách và tài liệu của TV nhà trƣờng. Khuyến khích các trƣờng xây 

dựng tủ sách lớp học, áp dụng mô hình “TV xanh”, “TV thân thiện”, phát triển văn 

hóa đọc, ... phù hợp với thực tế” [9]. 

Nhóm các hoạt động về quản lý Thƣ viện 

Quản lý đƣợc hiểu là sự tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý 

đến tập thể những ngƣời lao động (khách thể quản lý) nhằm thực hiện những mục tiêu 

dự kiến. Theo cách hiểu này, quản lý TVTPT có thể bao gồm cấp độ:  

- Cấp độ quản lý nhà trƣờng: ở cấp độ này, TVTPT sẽ là khách thể quản lý, 

chịu sự tác động của chủ thể (Ban Giám hiệu nhà trƣờng) bởi TVTPT là 1 bộ phận 

trực thuộc nhà trƣờng. 

-Cấp độ quản lý trong TV: ở cấp độ này, nếu TVTPT đƣợc chia thành các bộ 

phận, thì GVTV làm việc ở các bộ phận sẽ là khách thể quản lý chịu sự tác động của 

chủ thể quản lý (ngƣời đứng đầu TV) nhằm thực hiện các mục tiêu do TV đề ra. 
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Hoạt động quản lý trong TV nói chung, trong TVTPT nói riêng bao gồm các 

hoạt động: lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện, đánh giá và 

điều phối. Cụ thể: 

- Lập kế hoạch hoạt động: lập kế hoạch là quá trình xác định những mục tiêu và 

phƣơng thức tốt nhất để đạt những mục tiêu đó. Là 1 bộ phận trực thuộc nhà trƣờng, vì 

vậy các kế hoạch hoạt động của TV cần đƣợc sự thông qua của Ban Giám hiệu nhà 

trƣờng. Nếu đƣợc thông qua, TVTPT sẽ đƣợc cấp kinh phí, nhân sự cũng nhƣ sự hỗ 

trợ của các phòng/ ban, GV, HS trong nhà trƣờng trong việc thực hiện. Do vậy, GVTV 

cần lập kế hoạch hoạt động của TV theo từng năm, từng học kỳ hoặc những kế hoạch 

đột xuất để trình lên Ban Giám hiệu nhà trƣờng. 

-Thực hiện kế hoạch: để đạt đƣợc các mục tiêu đề ra, sau khi kế hoạch đƣợc Ban 

Giám hiệu phê duyệt, GVTV cần thực hiện các kế hoạch đề ra. Bên cạnh các kế hoạch 

đƣợc phê duyệt từ trƣớc, tùy vào điều kiện thực tế mà TVTPT có thể thực hiện các hoạt 

động nhằm giải quyết các công việc cũng nhƣ đáp ứng nhu cầu của ngƣời sử dụng. 

- Điều hành: trong quá trình thực hiện các kế hoạch trong thực tế, để đảm bảo hoạt 

động quản lý, khách thể quản lý phải thƣờng xuyên báo cáo tình hình thực hiện để chủ thể 

quản lý tiếp nhận và đƣa ra các quyết định chỉ đạo. Do các hoạt động trong TV mang tính 

chuyên môn đặc thù, vì vậy để ngƣời quản lý (Ban Giám hiệu nhà trƣờng) có thể hiểu và 

chỉ đạo hiệu quả đòi hỏi GVTV phải thƣờng xuyên báo cáo tình hình thực hiện các hoạt 

động trong TV. Nội dung các báo cáo thƣờng tập trung vào các vấn đề cụ thể nhƣ: tỷ lệ bổ 

sung tài liệu ; kinh phí bổ sung tài liệu ; số liệu sử dụng tài liệu của bạn đọc ; số liệu thống 

kê tài liệu ; kiểm kê, thanh lọc tài liệu ; việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên TV ; các hoạt 

động do TV tổ chức ; những khó khăn gặp phải và hƣớng giải quyết ;… 

- Đánh giá TVTPT: đƣợc hiểu là việc kiểm tra và đƣa ra những nhận định về việc 

thực hiện tổ chức và hoạt động trong TVTPT. Hoạt động đánh giá bao gồm: hoạt động 

tự đánh giá (cơ quan thực hiện tự đánh giá về việc thực hiện công việc của mình) và 

hoạt động đánh giá (việc đánh giá do 1 cơ quan bên ngoài thực hiện). Thông qua kết quả 

đánh giá, TVTPT sẽ nhận thấy những hoạt động gì mình đã làm tốt và chƣa tốt, đồng 

thời có thể biết mình đã đáp ứng sự hài lòng của ngƣời sử dụng ở mức độ nào. Từ đó có 

kế hoạch, biện pháp để phát huy điểm mạnh, khắc phục những hạn chế của mình.  

Tại Việt Nam, đánh giá TVTPT là 1 hoạt động thƣờng niên đƣợc quy định 

trong nhiều văn bản pháp quy của Việt Nam nhƣ: Quy chế TC&HĐ TVTPT, Quy định 

tiêu chuẩn TVTPT, hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn TVTPT,… Theo đó, 5 tiêu chuẩn 

đánh giá TVTVTP bao gồm: vốn tài liệu, CSVC, nghiệp vụ TV (mức độ thực hiện các 

chuẩn nghiệp vụ của GVTV), TC&HĐ (số lƣợng các hoạt động giới thiệu sách, khả 
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năng phối hợp giữa GVTV với các đoàn thể/ bộ môn trong hoạt động TV), quản lý 

(trình độ của GVTV, số lần kiểm tra TV của Ban Giám hiệu, kế hoạch TV). Dựa trên 5 

tiêu chuẩn này, các trƣờng tiến hành tự kiểm tra và đề nghị công nhận danh hiệu TV của 

trƣờng mình cho cơ quan quản lý trực tiếp. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý trực tiếp các 

trƣờng phổ thông kiểm tra, xem xét theo đề nghị của trƣờng phổ thông để đề nghị Sở 

GD&ĐT thẩm định. Sở GD&ĐT sẽ cấp giấy chứng nhận TV trƣờng học đạt chuẩn cho 

các TVTPT của địa phƣơng. Các danh hiệu TV là 1 trong những tiêu chuẩn để xét công 

nhận các danh hiệu thi đua từng năm học cho mỗi trƣờng học [4]. Nhƣ vậy, việc kiểm 

tra/ đánh giá TVTPT hiện nay tại Việt Nam đã đƣợc thực hiện định kỳ hàng năm, nội 

dung đánh giá (5 tiêu chuẩn) tập trung vào đánh giá sự chuẩn bị từ phía TVTPT (CSVC, 

kinh phí, vốn tài liệu, nghiệp vụ, quản lý) trong việc phục vụ ngƣời sử dụng. 

Ở nƣớc ngoài, trong nhiều tài liệu hƣớng dẫn TVTPT của các tổ chức ở nƣớc 

ngoài đều khẳng định tầm quan trọng của việc tiến hành đánh giá TV [55], [66]. Bên cạnh 

đó, khi đƣa ra các tiêu chuẩn đánh giá TVTPT, hầu hết các tài liệu đều khuyến khích 

TVTPT nên tổng hợp kết quả đánh giá từ phía TV và đánh giá từ phía ngƣời sử dụng TV. 

Nhƣ vậy, đánh giá là 1 trong những hoạt động mà TVTPT cần chú ý thực hiện 

để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của TV mình. Tuy nhiên, để hoạt động 

đánh giá thực sự đem lại hiệu quả, cần xem xét nội dung và phƣơng pháp đánh giá, 

trong đó cần chú trọng đến kết quả đánh giá từ phía ngƣời sử dụng của TV. Tùy vào 

mục đích đánh giá mà lựa chọn phƣơng pháp và tiêu chí đánh giá từ các góc độ khác 

nhau: đánh giá từ phía TV hay đánh giá từ phía ngƣời sử dụng. Tuy nhiên, khách quan 

nhất, kết quả đánh giá phải đƣợc tổng hợp từ nhiều góc độ khác nhau nhƣ: đánh giá từ 

phía TV, đánh giá từ phía cơ quan quản lý, đánh giá từ phái ngƣời sử dụng và đánh giá 

từ phía chuyên gia. Thực hiện đƣợc điều này, kết quả đánh giá mới thể hiện khách 

quan chất lƣợng của TVTPT. 

-Điều phối: để công tác quản lý thực sự hiệu quả, sau khi thực hiện các kế 

hoạch, rất cần sự điều chỉnh từ phía ngƣời quản lý. Sự điều chỉnh này đƣợc đƣa ra dựa 

trên những khó khăn/ bất cập hay những yêu cầu trong thực tế nhằm giúp TVTPT hoạt 

động hiệu quả hơn. Những điều chỉnh này có thể về chính sách, kinh phí, nhân sự, kế 

hoạch, hay quản lý. 

Việc quản lý hoạt động TV là cần thiết để GVTV có thể điều hành hoạt động 

của TV, nhƣng đồng thời cũng là yêu cầu đƣợc cụ thể hóa thành tiêu chuẩn đánh giá 

TVTPT khi kiểm tra, đánh giá TV hàng năm.  

Nhóm hoạt động hợp tác giữa Thƣ viện trƣờng phổ thông với các bên liên quan 

Hợp tác là cùng chung sức giúp đỡ lẫn nhau trong 1 công việc, 1 lĩnh vực nào 

đó, nhằm 1 mục đích chung.  
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Hoạt động hợp tác giữa TVTPT với các bên liên quan đƣợc hiểu là các hoạt 

động mang tính phối, kết hợp giữa GVTV trong TVTPT với các tổ chức/ cá nhân trong 

và ngoài trƣờng trong việc tổ chức các hoạt động cho TVTPT. Khi xem xét hoạt động 

hợp tác giữa TVTPT với các bên liên quan, cần xem xét các nội dung sau: đối tác hợp 

tác, phƣơng thức hợp tác, nội dung hợp tác. Cụ thể: 

- Đối tác hợp tác: mục tiêu hoạt động của TVTPT là cung cấp tài liệu/ thông tin 

và hỗ trợ GV, HS trong việc giảng dạy và học tập. Do vậy, đối tác hợp tác mà GVTV 

có thể hợp tác bao gồm: 

+ Trong nhà trƣờng 

Tầm quan trọng của việc hợp tác giữa GVTV với các cá nhân/ bộ phận trong 

nhà trƣờng đƣợc khẳng định trong nhiều tài liệu nƣớc ngoài [61], [79], [83], [84], [85]. 

Cụ thể, để TVTPT hoạt động hiệu quả, ngoài việc có trình độ chuyên môn, GVTV 

phải có khả năng phối hợp, liên kết với hiệu trƣởng, các trƣởng bộ phận, cố vấn học 

tập, GV, nhân viên, HS, phụ huynh HS, trong đó cần chú trọng phát triển các mối quan 

hệ sâu sắc với hiệu trƣởng và GV nhằm thực hiện mục tiêu của TV đề ra. 

Ở trong nƣớc, hoạt động hợp tác giữa GVTV với GV, HS và phụ huynh HS 

cũng đƣợc đề cập đến trong nhiều tài liệu. Cụ thể: tại Điều 10, Quy định về tiêu chuẩn 

trường phổ thông có quy định: “TV phải có mạng lƣới cộng tác viên trong GV, HS và 

hội cha mẹ HS để giúp tổ công tác (hoặc cán bộ) TV hoạt động khai thác, phát triển 

phong trào đọc sách, báo, tài liệu trong trƣờng”. Trong đó, GVTV cần “phối hợp với 

GV, nhất là GV chủ nhiệm lớp và các tổ chức chuyên môn để hƣớng dẫn HS không 

những lập kế hoạch mà còn cả đọc sách, cách ghi chép [29] hay “TV cần kết hợp với 

GV bộ môn văn để tổ chức các hoạt động ngoại khóa văn học, phát động phong trào 

thi đua giới thiệu sách, duy trì và tổ chức cho HS giới thiệu sách tại TV” [29]. 

Nhƣ vậy, TVTPT là 1 bộ phận trong nhà trƣờng (cùng với các phòng/ ban khác 

nhƣ: phòng đào tạo, phòng nhân sự, Đoàn, Hội, phòng y tế, phòng công tác HS,…) có 

trách nhiệm hỗ trợ hoạt động giảng dạy và học tập cho GV và HS. Do vậy, đối tác 

trong trƣờng mà GVTV có thể hợp tác bao gồm: đại diện Ban Giám hiệu chịu trách 

nhiệm quản lý TV, cá nhân (GV, HS, phụ huynh HS, cán bộ làm việc trong nhà 

trƣờng), tổ chức (phòng/ ban/ Đoàn/ Hội).  

+ Ngoài nhà trƣờng: tùy từng mục đích cụ thể mà TVTPT có thể hợp tác với 

các cá nhân/ tổ chức bên ngoài nhà trƣờng. Cụ thể:  

Ở góc độ quản lý, TVTPT sẽ trực thuộc sự quản lý chuyên môn các cấp (Phòng/ 

Sở/ Bộ GD&ĐT). Do vậy, tùy theo cấp quản lý mà TVTPT có thể phối hợp với bộ 

phận quản lý TV của các Phòng / Sở GD&ĐT ; với chuyên viên phụ trách công tác TV 

ở các Phòng/ Sở GD&ĐT. 
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Ở góc độ chuyên môn, TVTPT là 1 bộ phận nhỏ nằm trong hệ thống TV (cùng 

với TV chuyên ngành, TV công cộng, TV viện nghiên cứu). Do vậy, TVTPT có thể hợp 

tác với các cá nhân/ tổ chức nhƣ: các chuyên gia trong lĩnh vực TV, các tổ chức nghề 

nghiệp, TV trƣờng đại học, TV Công cộng, GVTV/ TVTPT trong cùng khu vực. 

Ở góc độ phục vụ ngƣời sử dụng, TVTPT có thể hợp tác với các cá nhân/ tổ 

chức có chung đối tƣợng phục vụ nhƣ: nhà xuất bản, công ty phát hành/ kinh doanh 

sách/ báo,… 

-Phương thức hợp tác: việc hợp tác giữa TVTPT với các tổ chức/ cá nhân có liên 

quan có thể thực hiện theo 2 phƣơng thức: hợp tác thƣờng xuyên, lâu dài và hợp tác theo 

sự việc/ sự kiện. Tùy vào mục đích và khả năng hợp tác mà TVTPT có thể lựa chọn 

phƣơng thức hợp tác phù hợp. Cụ thể, với các bên liên quan mà TVTPT phải thƣờng 

xuyên liên hệ trong quá trình hoạt động (các cá nhân/ bộ phận trong nhà trƣờng, chuyên 

viên/ bộ phận quản lý TV Sở/ Phòng GD&ĐT, các hội nghề nghiệp, TV công cộng 

trong khu vực) thì nên xây dựng theo phƣơng thức hợp tác lâu dài, thƣờng xuyên. Với 

các cá nhân/ tổ chức mà chỉ khi cần tổ chức các sự kiện/ sự vụ mới cần liên hệ nhƣ: nhà 

xuất bản, công ty kinh doanh sách/ báo (khi tổ chức triển lãm, giới thiệu sách,…) hay 

các diễn giả (khi tổ chức các buổi nói chuyện về sách/ chủ đề, giới thiệu sách, …) hay 

các TV trƣờng đại học (khi cần tập huấn, sinh viên thực tập).  

- Nội dung hợp tác: tùy vào mục đích hợp tác mà TVTPT cùng với cá nhân/ tổ 

chức liên quan xây dựng nội dung hợp tác cho phù hợp. Cụ thể: 

+ Với các cá nhân/ bộ phận trong nhà trƣờng:  

GVTV có thể hợp tác với GV trong việc bổ sung tài liệu phù hợp với chƣơng trình 

đào tạo, thông báo với HS những thông tin có liên quan đến TV hoặc kêu gọi HS tham gia 

các hoạt động do TV tổ chức, cung cấp tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy và học, hƣớng dẫn 

HS đọc sách/ kỹ năng tìm kiếm thông tin. Với HS, GVTV có thể hợp tác với HS trong 

việc bổ sung tài liệu, hỗ trợ hoặc tham gia các hoạt động do TV tổ chức, tuyên truyền/ giới 

thiệu tài liệu của TV tới các HS khác hoặc hƣớng dẫn các HS khác trong việc đọc sách. 

Với các chuyên viên/ bộ phận khác trong nhà trƣờng, GVTV cũng cần thƣờng xuyên hợp 

tác để có thể hỗ trợ nhau trong các hoạt động do 1 trong 2 bên tổ chức. 

+ Với chuyên viên Sở/ Phòng GD&ĐT và một số GVTV làm việc trong các 

TVTPT trong khu vực, bộ phận quản lý TV thuộc Sở/ Phòng GD&ĐT, các hội nghề 

nghiệp: TVTPT có thể hợp tác với các cá nhân/ tổ chức này về các nội dung: tập huấn 

chuyên môn, cập nhật các kiến thức chuyên môn, các tiêu chuẩn đánh giá TV, kế 

hoạch đánh giá TV, triển khai các hoạt động chuyên môn. 

+ Với TV Công cộng: hoạt động hợp tác giữa TVTPT với TV Công cộng đƣợc 

nhiều cá nhân/ tổ chức ngoài nƣớc đề cập trong các tài liệu [78], [90] bởi 2 TV này tuy 
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có thế mạnh khác nhau nhƣng đều chung mục tiêu là khuyến khích ngƣời trẻ đọc sách, 

sử dụng TV và có kỹ năng tự học suốt đời. Hơn nữa, phụ huynh HS vừa là ngƣời chi trả 

kinh phí cho các trƣờng, vừa là ngƣời đóng thuế tài trợ cho TV Công cộng [78]. Do vậy, 

TVTPT có thể hợp tác với TV Công cộng trong khu vực về các nội dung: chia sẻ/ dùng 

chung nguồn tài nguyên thông tin, phối hợp cùng tổ chức các hoạt động phục vụ nhu cầu 

đọc/ giải trí của GV/ HS trong nhà trƣờng, tuyên truyền/ giới thiệu để thu hút HS sử dụng 

TV (TVTPT phục vụ HS trong năm học, TV Công cộng lại thu hút nhiều HS trong thời 

gian nghỉ hè). 

Tại Việt Nam, hoạt động hợp tác giữa TVTPT với các TV khác cũng đƣợc quy 

định tại Quy chế về tổ chức và hoạt động TVTPT. Theo đó: “TVTPT có nhiệm vụ phối 

hợp hoạt động với các TV trong ngành và các TV địa phƣơng để chủ động khai thác, 

sử dụng vốn sách báo, trang thiết bị chuyên dùng, giúp đỡ kinh nghiệm, tổ chức hoạt 

động đào tạo và bồi dƣỡng về nghiệp vụ” (Mục 4, Điều 2). “TVTPT cần phối hợp với 

TV địa phƣơng phát động rộng rãi các cuộc thi đọc sách, tìm hiểu sách tốt, giới thiệu 

sách hay nhằm phát huy vai trò trung tâm văn hóa – khoa học của nhà trƣờng tại địa 

phƣơng theo kế hoạch cụ thể từng năm học” (Điều 10) [3]. 

1.1.4. Mối quan hệ giữa tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông 

TC&HĐ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đây là mối quan hệ biện chứng, 

tác động hai chiều.  

Nội hàm khái niệm tổ chức đƣợc sử dụng trong luận án bao gồm: con ngƣời, 

phƣơng thức và trang thiết bị mà họ sử dụng, kinh phí. Do vậy, sự thay đổi trong 

từng thành tố nội hàm của tổ chức cũng sẽ tác động đến hoạt động trong tổ chức. Cụ 

thể, nếu con ngƣời trong tổ chức đƣợc đảm bảo về số lƣợng và chất lƣợng sẽ giúp cơ 

quan/ tổ chức dễ dàng thực hiện đƣợc nhiều hoạt động phong phú, có chất lƣợng ; 

ngƣợc lại, nếu số lƣợng nhân sự không đủ hoặc trình độ còn hạn chế thì sẽ ảnh hƣởng 

tới chất lƣợng tổ chức các hoạt động. Phƣơng thức làm việc của nhân viên trong tổ 

chức nếu khoa học sẽ giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí, nhân lực mà vẫn đảm bảo 

đƣợc hiệu quả của hoạt động ; ngƣợc lại, nếu phƣơng thức làm việc không khoa học 

thì dù tốn tiền, mất thời gian, công sức lao động của nhiều ngƣời nhƣng hiệu quả 

hoạt động lại không có. CSVC đầy đủ hay không cũng sẽ ảnh hƣởng tới khả năng và 

mức độ triển khai các hoạt động trong tổ chức. Môi trƣờng pháp lý với các chính 

sách về kinh phí, nhân sự,… cũng sẽ tác động tới khả năng và hiệu quả của các hoạt 

động trong tổ chức. Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức cũng ảnh hƣởng trực tiếp đến việc 

triển khai các hoạt động. Nếu TVTPT đƣợc tổ chức theo các bộ phận chức năng 

(phòng nghiệp vụ, phòng bổ sung, phòng phục vụ,… - giống nhƣ cơ cấu tổ chức của 
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các TV trƣờng đại học, TV Công cộng) thì sẽ giúp việc triển khai các hoạt động một 

cách chuyên môn hóa, đảm bảo chất lƣợng trong từng hoạt động. Ngƣợc lại, nếu 

TVTPT đƣợc cơ cấu đơn giản (1-2 nhân sự) giống nhƣ thực trạng nhân sự trong các 

TVTPT ở nhiều nƣớc sẽ đòi hỏi GVTV phải có khả năng bao quát, đồng thời có kỹ 

năng tạo lập các mối quan hệ hợp tác với các bên có liên quan thì mới đảm bảo thực 

hiện có hiệu quả các hoạt động. Nhƣ vậy, sự thay đổi của từng thành tố trong tổ chức 

sẽ trực tiếp dẫn tới sự thay đổi trong hiệu quả thực hiện các hoạt động của TVTPT. 

Hoạt động của TVTPT bao gồm các hoạt động nghiệp vụ, hoạt động quản lý 

và hoạt động hợp tác giữa GVTV với các bên có liên quan. Do đó, về lý thuyết, để 

các hoạt động này đƣợc triển khai hiệu quả thì TVTPT phải đảm bảo phân công đủ 

lƣợng nhân sự (có trình độ) phụ trách từng hoạt động (cơ cấu phòng chức năng). Tuy 

nhiên, nếu số lƣợng nhân sự làm việc trong TVTPT không đủ để phân chia theo bộ 

phận chức năng (chỉ có 1-2 nhân sự/ TV – nhƣ một số nƣớc trên thế giới) sẽ đòi hỏi 

GVTV phải đảm nhiệm hết tất cả các hoạt động trong TV. Trong trƣờng hợp này, 

nếu CSVC và trang thiết bị trong TV giúp đảm bảo GVTV có thể rút ngắn thời gian 

thực hiện các hoạt động hay quản lý các hoạt động từ xa thì có thể vẫn đảm bảo các 

hoạt động trong TV. Tuy nhiên, nếu nhân sự vừa ít, trang thiết bị chƣa đảm bảo thì 

GVTV cần tìm ra phƣơng thức tổ chức các hoạt động phù hợp. Bên cạnh đó, nếu các 

hoạt động trong tổ chức/ cơ quan đƣợc triển khai phong phú, hiệu quả sẽ tác dụng 

phản ánh hiệu quả hoạt động của tổ chức; ngƣợc lại, nếu các hoạt động này không 

hiệu quả sẽ tác động lại tổ chức, đòi hỏi việc tổ chức phải thay đổi để nâng cao hiệu 

quả của hoạt động.     

Nhƣ vậy, có thể xem tổ chức giống nhƣ hình thức, hoạt động giống nhƣ nội 

dung của tổ chức, hai yếu tố này tác động biện chứng với nhau để thực hiện mục tiêu 

của tổ chức. Do đó, cần đặt tổ chức – hoạt động TVTPT trong mối quan hệ biện 

chứng, tác động qua lại lẫn nhau. 

1.2. Các yếu tố ảnh hƣởng tới tổ chức và hoạt động của thƣ viện trƣờng 

phổ thông 

1.2.1. Môi trường xã hội 

Môi trƣờng xã hội bao gồm các yếu tố nhƣ: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

khoa học công nghệ. TV là 1 thiết chế văn hóa, do vậy TV sẽ chịu ảnh hƣởng của các 

bối cảnh lịch sử cụ thể: chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ. 

* Chính trị 

Chính trị thƣờng đƣợc xem xét ở các nội dung: hệ thống quan điểm, đƣờng lối, 

quyết sách chính trị, hệ thống các quy phạm pháp luật và các thể chế chính trị. TVTPT 
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có nhiệm vụ thu thập, xử lý và cung cấp các tài liệu có giá trị phục vụ hoạt động dạy 

và học trong nhà trƣờng. Ngoài những sách phục vụ trực tiếp hoạt động dạy và học của 

GV và HS, TVTPT còn phải bổ sung những tài liệu nhƣ: văn bản quy phạm pháp luật 

của nhà nƣớc, ngành, liên ngành phù hợp với các bậc học. Nhƣ vậy, có thể thấy, yếu tố 

chính trị ảnh hƣởng trực tiếp, quyết định cơ cấu vốn tài liệu trong các TV. 

* Kinh tế 

Kinh tế tác động tới mọi hoạt động trong xã hội, trong đó có TVTPT. Kinh tế 

có thể ảnh hƣởng trực tiếp tới quy mô nhân sự. Không chỉ tác động đến quy mô nhân 

sự, kinh tế còn có thể gián tiếp tác động tới mô hình TC&HĐ của TVTPT. Bởi lẽ, hoạt 

động của TVTPT trực tiếp bị phụ thuộc vào nguồn kinh phí cấp cho TV. Nếu nguồn 

kinh phí nhiều, TVTPT có thể bổ sung đầy đủ các tài liệu có chất lƣợng ; có đầy đủ 

CSVC, trang thiết bị để xử lý tài liệu cũng nhƣ phục vụ bạn đọc ; có kinh phí để tổ 

chức đa dạng các hoạt động ;… Ngƣợc lại, nếu kinh phí cấp cho TVTPT bị hạn hẹp, 

nguồn tài liệu trong TV sẽ nghèo nàn, không đủ tiện nghi, không có ngân sách tổ chức 

các hoạt động, do vậy TV không đủ sức thu hút đối với bạn đọc.  

Hơn thế nữa, yếu tố kinh tế còn tác động trực tiếp tới mức thu nhập của 

GVTV, điều này ảnh hƣởng trực tiếp tới việc đảm bảo những yêu cầu trong tuyển 

chọn nhân sự cũng nhƣ tâm lý làm việc của GVTV. Mức thu nhập trong công việc 

nếu đảm bảo cuộc sống cho GVTV sẽ khiến họ toàn tâm toàn ý tập trung vào công 

việc, ngƣợc lại, nếu thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, GVTV sẽ phải phân tâm 

trong việc tìm kiếm các công việc khác để lo cho cuộc sống. Hiệu quả làm việc vì thế 

mà cũng bị ảnh hƣởng. 

* Văn hóa 

Nếu xem xét văn hóa ở các góc độ nhƣ: trình độ dân trí, chuẩn mực giá trị trong 

quan hệ ứng xử, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc,… TV là 1 thiết chế văn hóa, 

thể hiện tinh thần của 1 dân tộc ở mọi ngƣời đại. Vì vậy, mọi biến đổi dù tích cực hay 

tiêu cực của văn hóa đều ảnh hƣởng tới sự nghiệp TV.  

Bên cạnh đó, là 1 bộ phận trong nhà trƣờng, nên TVTPT cũng bị ảnh hƣởng bởi 

nền văn hóa nhà trƣờng. Văn hóa nhà trƣờng cho phép, khuyến khích sự hợp tác sẽ là 

điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự hợp tác giữa các thành viên trong nhà trƣờng. Với đặc 

thù mỗi TVTPT chỉ có 1 nhân sự, nên GVTV không thể làm việc một mình mà cần 

liên kết với GV, HS,… trong từng hoạt động của TV. Điều này sẽ chỉ thực hiện đƣợc 

nếu văn hóa nhà trƣờng cho phép, khuyến khích sự hợp tác này. Ngoài ra, trình độ 

nhận thức, kỹ năng ứng xử, … của những ngƣời tham gia phối hợp với GVTV cũng sẽ 
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ảnh hƣởng tới hiệu quả của sự hợp tác. Nhƣ vậy, văn hóa là 1 trong những yếu tố tác 

động trực tiếp tới TVTPT. 

* Khoa học công nghệ 

Sự phát triển của công nghệ thông tin đã tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực trong 

đời sống xã hội, trong đó có hoạt động TV. TVTPT không chỉ là nơi lƣu giữ, bảo quản tài 

liệu mà còn có nhiệm vụ cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động dạy và học trong nhà 

trƣờng. Vì vậy, trƣớc những tiến bộ về khoa học công nghệ, TVTPT cần phải thay đổi về 

cơ cấu bổ sung vốn tài liệu ; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý tài liệu, tạo lập các 

sản phẩm và dịch vụ thông tin ; phƣơng thức phục vụ ngƣời sử dụng, liên kết chia sẻ 

nguồn lực thông tin giữa các cơ quan thông tin – TV,… Do vậy, cần xem xét yếu tố công 

nghệ, đặc biệt là những thay đổi trong yêu cầu của GV, HS về phƣơng thức sử dụng thông 

tin trong các TVTPT để xây dựng mô hình TC&HĐ có hiệu quả. 

1.2.2. Môi trường giáo dục 

GV, GVTV và các nhân viên làm việc trong nhà trƣờng. Bên cạnh các yếu tố 

nhƣ lƣơng, chế độ đãi ngộ, … thì yếu tố tâm lý khi làm việc cũng là 1 trong những 

yếu tố cần xem xét khi quyết định lựa chọn công việc. Yếu tố tâm lý này phần lớn 

bị tác động bởi môi trƣờng làm việc. Môi trƣờng học đƣờng có thể tạo cơ hội hoặc 

cản trở công việc GVTV trƣờng phổ thông [54]. Môi trƣờng làm việc thân thiện sẽ 

giúp nhân viên cởi mở, hợp tác, vui vẻ khi làm việc và ngƣợc lại. Theo Patricia 

Montiel-Overall (2008), “văn hóa nhà trƣờng là điều kiện tiên quyết cho sự hợp tác. 

Đây là loại môi trƣờng hỗ trợ chia sẻ ý tƣởng và hỗ trợ công việc lẫn nhau” [82]. 

Do vậy, khi xem xét TVTPT, cần xem xét các yếu tố nhƣ: địa điểm đặt TV trong 

nhà trƣờng, việc tích hợp giảng dạy TV vào chƣơng trình lớp học, thời gian để GV 

và GVTV làm việc cùng nhau, thiết lập mối quan hệ, lịch trình hoạt động và quan 

điểm lấy trẻ làm trung tâm [75]. 

Đối với HS, kết quả giáo dục là sự kết hợp giữa môi trƣờng giáo dục trong nhà 

trƣờng – nơi HS theo học và môi trƣờng giáo dục gia đình – nơi HS sinh sống. Do vậy, 

môi trƣờng giáo dục này có thể bao gồm cả môi trƣờng giáo dục trong nhà trƣờng và 

môi trƣờng giáo dục trong gia đình. 

Bên cạnh môi trƣờng giáo dục trong nhà trƣờng, có nghiên cứu đã chỉ ra sự tác động 

của nghề nghiệp của cha mẹ và đời sống tinh thần trong gia đình tới việc hình thành và phát 

triển hứng thú đọc của các em [28]. Cụ thể, do sống ở thành phố, có điều kiện tiếp xúc với 

nhiều phƣơng tiện thông tin đại chúng nên con em gia đình trí thức và công nhân thích đọc 

sách về khoa học hay các đề tài tình yêu, còn con em trong các gia đình nông dân và các 

thành phần khác (ngoài giờ học phải dành nhiều thời gian giúp đỡ bố mẹ) lại có xu hƣớng 

thích đọc truyện cổ tích, danh nhân, tình bạn [28]. 
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Nhƣ vậy có thể thấy, môi trƣờng giáo dục bao gồm: 

- Môi trƣờng giáo dục trong nhà trƣờng: bao gồm bầu không khí, văn hóa 

trong nhà trƣờng. Không khí cởi mở, thân thiện, hƣớng tới sự hợp tác sẽ tạo điều kiện 

thuận lợi cho GVTV và GV, nhân viên trong trƣờng hợp tác, giúp đỡ nhau trong 

công việc. Không khí cởi mở, sáng tạo trong lớp học là điều kiện thuận lợi giúp HS 

ham học hỏi, tìm tòi và có động lực, ý thức sử dụng thông tin phục vụ học tập. 

- Môi trƣờng giáo dục trong gia đình HS: không khí trong gia đình, thu nhập, 

nhận thức của phụ huynh sẽ là những yếu tố tác động tới nhận thức cũng nhƣ nhu cầu 

tin của HS trong việc sử dụng TV. 

Bên cạnh đó, khi xem xét môi trƣờng giáo dục, cần chú ý đến phƣơng thức giáo 

dục. Là 1 bộ phận, có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động dạy và học trong nhà trƣờng, nên 

TVTPT sẽ bị tác động trực tiếp bởi mục tiêu giáo dục. Phƣơng thức giáo dục là cách 

thức thực hiện giáo dục để đạt mục tiêu đề ra trƣớc đó. Do vậy, phƣơng thức giáo dục 

cũng là 1 trong những yếu tố ảnh hƣởng tới TC&HĐ của TVTPT. 

Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hiện nay đặt ra 

những yêu cầu mới đối với ngƣời lao động, do đó cũng đặt ra những yêu cầu mới cho sự 

nghiệp giáo dục. Đổi mới giáo dục đã và đang đƣợc thực hiện ở tất cả các bậc đào tạo. 

Tại trƣờng phổ thông, “đổi mới phƣơng pháp dạy học đang thực hiện bƣớc chuyển từ 

chƣơng trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của ngƣời học, nghĩa là 

từ chỗ quan tâm đến việc HS học đƣợc cái gì đến chỗ quan tâm HS vận dụng đƣợc cái 

gì qua việc học. Để đảm bảo đƣợc điều đó, phải thực hiện chuyển từ phƣơng pháp dạy 

học theo lối "truyền thụ 1 chiều" sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn 

luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất” [17]. Khi đó, “GV sẽ đƣa ra các gợi 

ý để khuyến khích HS tự tìm hiểu vấn đề, ra các bài tập để HS tự tìm kiếm thông tin, 

đƣa ra phƣơng pháp giải quyết vấn đề riêng của bản thân” [29]. Sự thay đổi trong mục 

tiêu và phƣơng thức giáo dục này cũng đòi hỏi TVTPT phải thay đổi vai trò của mình 

để hỗ trợ hiệu quả hoạt động dạy và học. Khi đó, từ chỗ cung cấp tài liệu phục vụ dạy 

và học, TVTPT sẽ phải vừa cung cấp tài liệu, vừa hƣớng dẫn/ đào tạo kỹ năng TV cho 

ngƣời sử dụng. Theo Vũ Thị Nha, “để có thể thay đổi cách dạy và học trong GV và 

HS, GVTV phải tác động vào GV vì đó là nhân tố chính thúc đẩy sự thay đổi của HS”. 

GVTV cần hợp tác với GV trong việc tìm hiểu nội dung từng môn học để có thể cung 

cấp tài liệu hoặc lồng ghép về kiến thức thông tin vào từng môn học. Đồng thời, với 

HS, TV cần trang bị các kỹ năng giúp HS tự học suốt đời, tổ chức các hoạt động ngoại 

khóa và các dịch vụ bổ trợ trực tiếp cho học tập của HS [29]. 

Nhƣ vậy, ở cả trong và ngoài nƣớc, yếu tố mục tiêu và phƣơng thức giáo dục 

đang trực tiếp ảnh hƣởng tới vai trò cũng nhƣ cách thức hoạt động của TVTPT. Nó đòi 
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hỏi TVTPT phải tích hợp vào chƣơng trình đào tạo trong nhà trƣờng, đòi hỏi GVTV 

phải bám sát nội dung đào tạo để hỗ trợ tài liệu và trang bị kỹ năng thông tin cho 

ngƣời sử dụng.  

1.2.3. Nhận thức và ý thức của các bên liên quan 

1.2.3.1. Nhận thức của lãnh đạo nhà trường 

Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng là những ngƣời chịu trách nhiệm quản lý cao nhất 

trong nhà trƣờng. Họ là ngƣời trực tiếp quyết định các điều kiện để phát triển TV bằng 

việc thông qua ngân sách, biên chế và các kế hoạch hoạt động cho TV. Bên cạnh đó, 

lãnh đạo nhà trƣờng còn giữ vai trò là ngƣời thiết lập môi trƣờng nhà trƣờng, tạo lập 

nền văn hóa hợp tác, trong đó có sự hợp tác giữa GVTV và GV. Hơn nữa, theo Quy 

chế TC&HĐ của TVTPT thì: “hiệu trƣởng nhà trƣờng phân công 1 lãnh đạo trƣờng 

trực tiếp phụ trách công tác TV, bố trí tổ công tác hoặc cán bộ làm công tác TV”. Do 

vậy, nhận thức của lãnh đạo nhà trƣờng về TVTPT là 1 trong những yếu tố ảnh hƣởng 

trực tiếp tới TC&HĐ của TV. 

Vai trò của lãnh đạo nhà trƣờng đối với hoạt động TVTPT đƣợc nhiều tác giả 

khẳng định. Cụ thể: theo IFLA (2015), hiệu trƣởng là ngƣời thông qua các chính sách, 

kế hoạch cho toàn trƣờng, trong đó có TV. Gary Hartzell, 2002 trong tài liệu The 

Principal's Perceptions of School Libraries and Teacher-Librarians đã khẳng định: 

hỗ trợ của hiệu trƣởng là yếu tố sống còn để thiết lập và duy trì chƣơng trình TV chất 

lƣợng” [62]. Hay Donna M. Shannon (2009) nhấn mạnh rằng: tác động lâu dài và tích 

cực của chƣơng trình TVTPT đến thành tích của HS không thể thực hiện đƣợc khi 

không có quan hệ hợp tác giữa hiệu trƣởng và GVTV [57]. Tuy nhiên, để thực hiện 

đƣợc điều này, đòi hỏi ngƣời lãnh đạo (nhất là hiệu trƣởng) phải có sự hiểu biết về vai 

trò của TV trong nhà trƣờng. 

Nhận thức về TVTPT sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến các quyết sách của lãnh đạo. 

Tuy nhiên, điều đáng buồn là hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra rằng: lãnh đạo nhà 

trƣờng ít hiểu biết về vai trò của TVTPT. 

Nguyên nhân dẫn tới việc lãnh đạo nhà trƣờng ít hiểu biết về TVTPT có thể do: 

- Đặc thù nghề TV mang tính vô hình, bản chất của hoạt động TV là cung cấp 

các dịch vụ hỗ trợ ngƣời sử dụng. Do vậy, rất khó để xác định những giá trị tiến bộ mà 

TV đem lại cho ngƣời sử dụng. 

- Đặc thù thời gian làm việc của GVTV là vào các giờ nghỉ ngơi của GV và HS, 

do vậy họ rất khó khăn trong việc phát triển các mối quan hệ trong nhà trƣờng. 

- Đặc thù nghề nghiệp của lãnh đạo nhà trƣờng: trƣớc khi trở thành ngƣời đứng 

đầu nhà trƣờng, hiệu trƣởng thƣờng trải qua 3 giai đoạn: học tập ở trƣờng phổ thông, 
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làm GV giảng dạy và đƣợc đào tạo làm CBQL. Với độ tuổi trung bình của hiệu trƣởng 

là 49 tuổi, có thể thấy trong suốt 3 giai đoạn quan trọng trên trong cuộc đời ngƣời hiệu 

trƣởng, họ ít đƣợc hƣởng lợi do TVTPT đem lại cũng nhƣ không đƣợc đào tạo (bởi 

những ngƣời đi trƣớc) về lợi ích mà TVTPT có thể đem lại. Chính điều này khiến hiệu 

trƣởng ít hiểu biết về TVTPT [62].  

Việc nâng cao nhận thức của lãnh đạo về TVTPT có thể đạt đƣợc thông qua các 

giải pháp nhƣ: thu hút hiệu trƣởng đến dự các hội thảo TV (Labibah Zain, 

Marwiyah, và Sri Rohyanti Zulaikha), đƣa hiệu trƣởng tham gia vào các kế hoạch 

TV (Donna M. Shannon), GVTV cần nỗ lực, kiên trì trong việc chủ động thể hiện vai 

trò của TV giúp hiệu trƣởng nhận thức (Gary Hartzell),... 

1.2.3.2. Nhận thức của giáo viên 

GV là ngƣời trực tiếp thực hiện công việc giảng dạy trong nhà trƣờng. Do vậy, 

muốn hỗ trợ hoạt động dạy và học trong nhà trƣờng, TVTPT cần phải xây dựng mối 

liên hệ thƣờng xuyên với GV. Tuy nhiên, sự hợp tác phải đƣợc xây dựng từ hai phía. 

Nếu GVTV mong muốn và cố gắng thiết lập mối quan hệ mà GV lại không muốn thì 

kết quả cũng không thể đạt. Do vậy, nhận thức của GV về vai trò của TV trong việc hỗ 

trợ giảng dạy và lợi ích của sự hợp tác giữa GV với GVTV cũng là 1 trong những yếu 

tố ảnh hƣởng tới hiệu quả hoạt động TVTPT. 

Việc nâng cao nhận thức của GV về TVTPT cần tập trung vào 2 nội dung cơ 

bản sau: 

- Sự hiểu biết của GV về khả năng hỗ trợ giảng dạy và học tập của GVTV, TVTPT. 

Mục tiêu của TVTPT là hỗ trợ hoạt động dạy và học trong nhà trƣờng. Mục tiêu này chỉ 

có thể đạt đƣợc khi GV và HS tham gia vào các hoạt động và sử dụng các sản phẩm, dịch 

vụ do TV cung cấp. Trong nhà trƣờng, GV là ngƣời đảm nhận việc giảng dạy trong nhà 

trƣờng, đồng thời lại có tác động trực tiếp tới việc sử dụng TV của HS thông qua các 

hƣớng dẫn, yêu cầu học tập. GV sẽ sử dụng TV khi họ biết TV có thể hỗ trợ những nhu 

cầu của mình, đồng thời họ chỉ giới thiệu, yêu cầu HS sử dụng TV khi thấy rõ vai trò hỗ 

trợ của TV tới hiệu quả học tập. Chính vì vậy, sự hiểu biết của GV về khả năng hỗ trợ của 

GVTV trong hoạt động dạy và học sẽ là cơ sở để họ tham gia sử dụng và hƣớng dẫn, yêu 

cầu HS tham gia sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do TV cung cấp. 

- Sự hiểu biết của GV về mức độ và nội dung hợp tác giữa GV và GVTV trong 

trường. Sự hợp tác giữa GV và GVTV có ý nghĩa rất lớn trong việc hỗ trợ dạy và học 

của TV cũng nhƣ nâng cao hiệu quả hoạt động của TVTPT. Tuy nhiên, sự hợp tác chỉ 

thực sự đạt hiệu quả khi các bên nhận thức đƣợc lý do cũng nhƣ mức độ, yêu cầu của 

sự hợp tác. Là ngƣời chuyên nghiên cứu về sự hợp tác giữa GV và GVTV, Patricia 



  41  

Montiel-Overall và Patricia Jones (2011) cho rằng: hiện các thông tin về nhận thức 

của GVTV về sự hợp tác giữa GV và GVTV thì có nhiều, nhƣng lại rất ít thông tin về 

nhận thức của GV về sự hợp tác này [80]. Điều này cho thấy vấn đề nhận thức của GV 

về sự hợp tác giữa GV và GVTV hiện còn ít đƣợc quan tâm. Hơn thế nữa, khi nghiên 

cứu 195 GV trƣờng tiểu học trên địa bàn 1 quận ở Mỹ, Patricia Montiel-Overall và 

Patricia Jones đã phát hiện ra rằng: hầu hết GV (kể cả GV không tham gia hợp tác) 

đều nhận thức đƣợc rằng sự hợp tác với GVTV rất quan trọng đối với thành tích của 

HS. Tuy nhiên, trong thực tế, sự hợp tác này chƣa đạt đƣợc. Lý giải nghịch lý này, các 

tác giả cho rằng: GV đang nhận thức sự tƣơng tác giữa GV với GVTV theo cách 

truyền thống – ở đó, GVTV đƣợc xem nhƣ 1 nguồn chính để tƣ vấn bộ sƣu tập TV để 

hỗ trợ các chƣơng trình giảng dạy, chứ không đƣợc tham gia làm đối tác của GV trong 

việc lập kế hoạch và giảng dạy” [79].  

Để nâng cao nhận thức của GV về TVTPT, cách tốt nhất là chính GVTV phải 

nỗ lực hơn nữa để GV (cũng nhƣ lãnh đạo) hiểu đầy đủ hơn về mục đích của TVTPT, 

các tiêu chuẩn kiến thức thông tin và các tiêu chuẩn cho ngƣời học ở thế kỷ 21 và tiêu 

chuẩn quốc gia cho từng cấp lớp. Ngoài ra, theo Patricia Montiel-Overall và Patricia 

Jones, cần có 1 chƣơng trình nghị sự quốc gia do cộng đồng TVTPT tổ chức để thông 

báo với cộng đồng giáo dục về sự hợp tác GV và GVTV. Đây là việc làm cần thiết nếu 

muốn phát triển thứ bậc của sự hợp tác. 

1.2.3.3. Nhận thức của học sinh 

GV, cán bộ trong trƣờng và HS là 3 nhóm ngƣời sử dụng chính của TVTPT, 

trong đó HS chiếm số lƣợng chủ yếu. Tỉ lệ HS sử dụng TV là 1 trong những tiêu chí 

đánh giá hiệu quả hoạt động của TVTPT (TV phải thu hút 100% GV và 70% HS đến 

sử dụng TV). Tuy nhiên, để HS đến sử dụng TV, ngoài các biện pháp thu hút từ phía 

TV, cần phải kể đến nhận thức của chính HS về lợi ích của việc sử dụng TV. Do đó, 

nhận thức của HS sẽ là 1 yếu tố tác động đến TC&HĐ của TVTPT. 

Nhận thức của HS về TVTPT đƣợc hiểu là sự hiểu biết của HS về khả năng hỗ 

trợ của GVTV cũng nhƣ lợi ích của TV trong việc nâng cao hiệu quả học tập. Hiện 

chƣa có tài liệu nào trong nƣớc đề cập hoặc nghiên cứu sâu về nhận thức của HS về 

TVTPT. Tuy nhiên, trong một số tài liệu, các tác giả đều nhận định: 1 trong những 

nguyên nhân khiến cho TVTPT chƣa thu hút đƣợc đông đảo ngƣời sử dụng là do HS 

chƣa ý thức đƣợc tầm quan trọng của việc sử dụng TV. Một số tác giả nƣớc ngoài nhƣ: 

Helen Greenwood, Claire Creaser Helen Greenwood, Claire Creaser và Sally 

Maynard (2008) đã phát hiện ra rằng: sự tham gia của trẻ em vào hoạt động TVTPT 

là 1 trong những yếu tố chính dẫn đến thành công của TV. Ở những TV mà HS đƣợc 



  42  

trực tiếp tham gia lựa chọn sách để TV bổ sung, lựa chọn sách để đọc, … khiến cho 

các em thích thú vì có cảm giác TV là của chính mình. Kết luận này đƣợc rút ra khi 

nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu những yếu tố thành công của 6 trƣờng tiểu học 

đƣợc đánh giá là thành công ở Anh [63].  

1.2.3.4. Ý thức của giáo viên thư viện 

GVTV là ngƣời trực tiếp tổ chức các hoạt động trong TV. Đồng thời, để các 

hoạt động của TV thực sự tích hợp vào các hoạt động dạy và học trong nhà trƣờng, 

GVTV không thể làm việc 1 mình, mà cần hợp tác với các cá nhân (hiệu trƣởng, GV, 

HS,…) trong nhà trƣờng. Do vậy, ý thức của GVTV về vai trò của TV cũng nhƣ tầm 

quan trọng của sự hợp tác sẽ ảnh hƣởng tới hiệu quả hoạt động của TV. 

Là ngƣời trực tiếp tổ chức các hoạt động của TVTPT, nên GVTV phải có ý 

thức chủ động, linh hoạt trong giải quyết công việc. Cụ thể: 

-GVTV cần là ngƣời chủ động báo cáo các hoạt động TV tới lãnh đạo trƣờng [62]. 

- GVTV là ngƣời chủ động xây dựng và đề xuất với lãnh đạo hoặc ngƣời quản 

lý trực tiếp về các chƣơng trình, kế hoạch của TV [22]. 

- GVTV phải có ý thức sâu sắc trong việc thiết lập mối quan hệ hợp tác với 

từng nhóm ngƣời sử dụng TV nhƣ: GV, HS, phụ huynh,… [62]. 

- GVTV cần trang bị kỹ năng giao tiếp, ứng xử cũng nhƣ có hiểu biết về đặc 

điểm tâm lý và nhu cầu đọc của từng nhóm ngƣời sử dụng trong TV [23]. 

Bên cạnh ý thức về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tổ chức hoạt động 

TV, việc GVTV tự ý thức về nghề nghiệp và địa vị của mình trong nhà trƣờng cũng là 

1 vấn đề cần xem xét. Theo đó, “những GVTV tự xem mình có địa vị thấp trong nhà 

trƣờng luôn có xu hƣớng ít thể hiện vai trò của mình trong nhà trƣờng và có nhiều khả 

năng rời bỏ công việc trong vòng 2 năm” [54].   

1.2.4. Trình độ của giáo viên thư viện 

GVTV là ngƣời trực tiếp thực hiện các hoạt động trong TV, do vậy trình độ của 

GVTV sẽ là 1 trong những yếu tố ảnh hƣởng tới TC&HĐ của TV. Bên cạnh đó, do đặc 

thù của TVTPT là GVTV phải thu thập, xử lý và cung cấp các tài liệu hỗ trợ hoạt động 

dạy và học của nhà trƣờng. Ngoài ra, GVTV phải tổ chức các phong trào khuyến khích 

việc đọc, tập huấn, đào tạo kỹ năng thông tin cho ngƣời sử dụng. Để làm đƣợc điều này, 

đòi hỏi ngƣời GVTV ngoài trình độ chuyên môn cần phải đƣợc đào tạo, trang bị kiến thức 

về giáo dục cũng nhƣ chƣơng trình đào tạo. Có nhƣ vậy mới có thể tạo lập và cung cấp 

các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng.  

1.3. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả tổ chức và hoạt động của thƣ viện trƣờng 

phổ thông 

Đánh giá là 1 hoạt động đƣợc thực hiện ở tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực, trong đó 

có TV. Để kết quả đánh giá phản ánh đúng hiện trạng trong thực tế, cần phải có các tiêu 
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chí đánh giá bao quát, phù hợp. Tuy nhiên, tùy theo mục đích mà các tác giả có những 

hƣớng tiếp cận cũng nhƣ các tiêu chí đánh giá khác nhau. Hiện nay có 3 hƣớng tiếp cận 

đánh giá chính: hƣớng tiếp cận đánh giá từ phía TVTPT, hƣớng tiếp cận đánh giá từ phía 

ngƣời sử dụng TV và hƣớng tiếp cận đánh giá kết hợp ngƣời sử dụng và TVTPT.  

Tiếp cận đánh giá từ phía TV đƣợc hiểu là kết quả đánh giá dựa trên sự đánh giá 

thực hiện công việc từ phía TV trƣờng. Theo hƣớng tiếp cận đánh giá này, ngƣời sử dụng 

của TV sẽ không tham gia vào công tác đánh giá. Nội dung đánh giá chủ yếu tập trung 

vào khả năng cung ứng của TV trƣờng. Tiếp cận theo hƣớng này, cơ quan đánh giá sẽ 

xem xét thực tế TV trƣờng đƣợc đánh giá có khả năng phục vụ (CSVC, kinh phí, nguồn 

tài liệu,…) và hoạt động chuyên môn của GVTV (quy trình mƣợn trả, các hoạt động,…). 

Điển hình cho hƣớng tiếp cận này phải kể đến Việt Nam và Nhật Bản (trƣớc 2015). 

Tiếp cận đánh giá từ phía ngƣời sử dụng đƣợc hiểu là kết quả đánh giá TV 

trƣờng hoàn toàn dựa trên kết quả đánh giả của ngƣời sử dụng. Đây là 1 quan điểm 

đánh giá TV đƣợc một số tác giả đƣa ra trong những năm gần đây. Theo quan điểm 

này, TV cần nhận ra những nhu cầu, sự ƣu tiên và thông tin phản hồi của ngƣời sử 

dụng để phục vụ hiệu quả hơn. Hƣớng tiếp cận đánh giá này đã đƣợc Frankwell Dulle 

(2014) sử dụng khi tiến hành nghiên cứu khả năng truy cập và sử dụng nguồn lực 

thông tin trong TV trƣờng học của HS THCS ở Tanzania. 

Tiếp cận đánh giá kết hợp giữa ngƣời sử dụng và TV trƣờng đƣợc hiểu là kết quả 

đánh giá TV trƣờng phải đồng thời dựa trên kết quả thực hiện công việc từ phía TV 

(GVTV) và kết quả đánh giá của ngƣời sử dụng TV. Theo hƣớng tiếp cận này, cùng với 

GVTV, ngƣời sử dụng TV sẽ tham gia vào quá trình đánh giá TV. Sự hài lòng của ngƣời 

sử dụng sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá TV trƣờng. Hƣớng tiếp cận đánh giá này hiện 

đang các tổ chức TV trên thế giới (IFLA, Bộ Giáo dục của Bồ Đào Nha,…) khuyến khích 

các TVTPT sử dụng, đồng thời hiện đang đƣợc các TVTPT ở một số nƣớc nhƣ: Mỹ, Nhật 

Bản (từ 2012), Cộng hòa Nam Phi, … sử dụng trong đánh giá TVTPT. 

Mỗi hƣớng tiếp cận đều có ƣu và nhƣợc điểm riêng. Tuy nhiên, theo quan điểm 

của tác giả, hƣớng tiếp cận đánh giá kết hợp giữa TVTPT và ngƣời sử dụng TV sẽ cho 

kết quả đánh giá chính xác, khách quan nhất do kết hợp đƣợc ƣu điểm của 2 hƣớng 

tiếp cận đánh giá kể trên. Do vậy, khi xem xét các tiêu chí đánh giá TC&HĐ của 

TVTPT cần xác định rõ tiêu chí đánh giá đó sẽ do GVTV hay ngƣời sử dụng đánh giá. 

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả TC&HĐ mà tác giả trình bày sau đây căn cứ vào: 

- Các văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT về công tác TVTPT. 

- Tiêu chuẩn đánh giá TVTPT do Bộ GD&ĐT ban hành năm 2013, đƣợc sử 

dụng đánh giá TVTPT định kỳ (theo năm học) trong cả nƣớc. 
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- Kết quả nghiên cứu của đề tài “Công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại của 

TVTPT trên địa bàn Tp. HCM” đƣợc tác giả thực hiện trƣớc đó (2014-2015). 

1.3.1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả tổ chức của thư viện trường phổ thông 

Nhƣ đã trình bày trên, khi xem xét tổ chức của TVTPT, cần xem xét mục tiêu, 

cơ cấu tổ chức và CSVC của TV. Do đó, để đánh giá hiệu quả tổ chức TVTPT, tác giả 

xem xét các nội dung sau: 

- Xác định mục tiêu (nhận thức và hoạt động nâng cao nhận thức của các bên 

liên quan về mục tiêu). 

- Cơ cấu tổ chức của TV (quy mô nhân sự và cách tổ chức TV trong nhà trƣờng). 

-CSVC (địa điểm đặt TV, không gian, kinh phí, phƣơng tiện kỹ thuật và hiệu 

quả sử dụng CSVC trong TV). 

Các tiêu chí đánh giá cụ thể đƣợc đề cập trong từng nội dung cụ thể nhƣ sau: 

1.3.1.1. Xác định mục tiêu của thư viện trường phổ thông 

Mục tiêu hoạt động là cơ sở xác định phƣơng thức thực hiện. Do vậy, việc xác 

định đúng mục tiêu sẽ giúp cho GVTV và các bên liên quan tìm đƣợc tiếng nói chung 

trong việc thực hiện các hoạt động. Cụ thể: 

- Tiêu chí 1- nhận thức của các bên liên quan về mục tiêu hoạt động của 

TVTPT: cần căn cứ vào nhận thức của GVTV, Ban Giám hiệu, GV, HS và phụ huynh 

về mục tiêu, vai trò của TVTPT trong việc hỗ trợ dạy và học. 

- Tiêu chí 2 - hoạt động nâng cao nhận thức của các bên liên quan tới mục tiêu/ 

vai trò của TV.  

1.3.1.2. Cơ cấu tổ chức của thư viện trường phổ thông 

Cơ cấu tổ chức bao gồm các bộ phận trong tổ chức để đảm nhận những hoạt 

động cần thiết, xác định nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn cũng nhƣ các mối quan 

hệ giữa các bộ phận đó. Do vậy, khi xem xét cơ cấu tổ chức của TVTPT, cần xem xét 

quy mô nhân sự và cách tổ chức nguồn nhân lực trong TVTPT. Theo đó, việc đánh giá 

cần dựa vào các tiêu chí: 

- Tiêu chí 1 - quy mô nhân sự: việc tuyển dụng nhân lực làm việc trong TVTPT 

cần đảm bảo TV luôn có ngƣời phụ trách (GVTV) và cộng tác viên, nhân lực hỗ trợ 

nhƣ: GV, HS, phụ huynh,… Do vậy, cần căn cứ vào việc GVTV đƣợc phân công phụ 

trách TV với vai trò là chuyên trách hay kiêm nhiệm. 

- Tiêu chí 2 - tổ chức nguồn nhân lực: do đặc thù nguồn nhân lực của TVTPT 

thƣờng hạn chế 1-2 GVTV, nên TV ít khi đƣợc tách thành 1 bộ phận riêng trong nhà 

trƣờng, mà thƣờng trực tiếp chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Giám hiệu nhà trƣờng. 

Do vậy, việc tổ chức nguồn nhân lực của TVTPT cần căn cứ vào mô hình tổ chức đảm 



  45  

bảo sự chỉ đạo của nhà trƣờng vừa đảm bảo những yêu cầu thay đổi nhanh chóng của 

chuyên môn TV. 

Bên cạnh đó, do trình độ và mức độ hài lòng của nhân sự trong tổ chức cũng là 

1 trong các yếu tố ảnh hƣởng tới hiệu quả của tổ chức. Vì vậy, khi xem xét hiệu quả 

hoạt động của tổ chức, cần tham chiếu trình độ cũng nhƣ mức độ hài lòng của GVTV. 

1.3.1.3. Cơ sở vật chất của thư viện trường phổ thông 

Việc đánh giá CSVC của TVTPT cần căn cứ vào có tiêu chí cụ thể sau: 

- Tiêu chí 1 – địa điểm đặt TV: TV phải luôn đƣợc đặt trung tâm trong nhà 

trƣờng để mọi ngƣời đều có thể biết và đến sử dụng một cách nhanh chóng, thuận tiện 

nhất. Đây là tiêu chí đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới và Việt Nam đề cập tới. 

- Tiêu chí 2 - không gian TV: TVTPT cần tạo lập và phân bổ các không gian 

hƣớng tới phục vụ ngƣời sử dụng nhƣ: không gian lƣu trữ, trƣng bày tài liệu ; không gian 

cho ngƣời sử dụng tìm kiếm tài liệu ; không gian học tập cho GV, HS ; không gian dành 

cho làm việc nhóm ; không gian tập huấn các kỹ năng cho ngƣời sử dụng. 

- Tiêu chí 3 - kinh phí: là 1 tiêu chí quan trọng đánh giá đƣợc sự đầu tƣ, quan tâm 

của các cấp lãnh đạo đối với hoạt động TV. Kinh phí cấp cho hoạt động TV đƣợc cấp từ 

ngân sách dành cho giáo dục. Để TC&HĐ của TVTPT hoạt động hiệu quả, rất cần nguồn 

kinh phí đảm bảo cho việc bổ sung vốn tài liệu, kinh phí tổ chức các hoạt động, kinh phí 

mua sắm trang thiết bị. 

- Tiêu chí 4 - phƣơng tiện kỹ thuật: TVTPT cần đƣợc trang bị đầy đủ các phƣơng 

tiện phục vụ cho hoạt động xử lý chuyên môn cũng nhƣ hoạt động phục vụ ngƣời sử 

dụng. Trong đó có các phƣơng tiện thiết yếu nhƣ: ánh sáng, kệ sách - báo - tạp chí, tủ 

trƣng bày, tủ mục lục,… Ngoài ra, TVTPT cần đƣợc trang bị các trang thiết bị hiện đại 

phục vụ cho công việc của GVTV nhƣ: máy tính, mạng internet, phần mềm quản lý TV,… 

- Tiêu chí 5 - hiệu quả sử dụng CSVC: cần đảm bảo các trang thiết bị đã đƣợc 

đầu tƣ trong TVTPT đƣợc khai thác hiệu quả hay chƣa thông qua các tiêu chí cụ thể nhƣ 

tần suất sử dụng hay khả năng khai thác các tính năng. Ngoài ra, cần xem xét các trang 

thiết bị đƣợc đầu tƣ đã đáp ứng yêu cầu sử dụng của GVTV và ngƣời sử dụng hay chƣa.  

1.3.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của thư viện trường phổ thông 

1.3.2.1. Về các hoạt động nghiệp vụ thư viện 

* Xây dựng vốn tài liệu 

Hoạt động xây dựng vốn tài liệu trong TVTPT cần đảm bảo các tiêu chí đánh 

giá sau: 

- Tiêu chí 1- quy trình nghiệp vụ: TVTPT có nhiệm vụ cung cấp nguồn tài liệu, 

hỗ trợ hoạt động dạy và học trong nhà trƣờng. Vì vậy, việc xây dựng vốn tài liệu trong 
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TV cần căn cứ trên chƣơng trình đào tạo, nhu cầu tin của GV và HS trong nhà trƣờng. 

Điều này chỉ đảm bảo khi TV thực hiện khảo sát nhu cầu tin của GV, HS trong nhà 

trƣờng cũng nhƣ cập nhật các nội dung mới từ chƣơng trình đào tạo. 

- Tiêu chí 2 - phù hợp về nội dung, sự đa dạng về hình thức của các tài liệu do TV 

cung cấp với nhu cầu của ngƣời sử dụng TV. Cơ cấu vốn tài liệu do TV bổ sung phải tƣơng 

ứng với cơ cấu nhu cầu tin của ngƣời sử dụng. Ngoài ra, các tài liệu phải đảm bảo sự đa 

dạng về hình thức nhƣ: sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, báo, tạp chí, bản 

đồ hay các tài liệu dạng điện tử. 

- Tiêu chí 3 - mức độ đáp ứng: đây là 1 tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả 

việc sử dụng vốn tài liệu trong TV. Tiêu chí này đƣợc xem xét từ các phƣơng diện 

khác nhau nhƣ: sự phù hợp về nội dung, hình thức, khả năng sử dụng các nguồn thông 

tin do TV cung cấp với nhu cầu của ngƣời sử dụng. 

* Xử lý nghiệp vụ 

Xử lý nghiệp vụ cho tài liệu trong TV bao gồm: xử lý kỹ thuật, xử lý hình thức 

và xử lý nội dung. Xử lý kỹ thuật bao gồm các công đoạn: vào sổ đăng ký tổng quát, 

đăng ký cá biệt, gắn số đăng ký cá biệt, dán nhãn, đóng dấu. Xử lý hình thức cho tài 

liệu gồm hoạt động biên mục. Xử lý nội dung bao gồm các hoạt động nhƣ: phân loại, 

định từ khóa, định chủ đề, tóm tắt tài liệu. Việc đánh giá hoạt động xử lý nghiệp vụ 

cần căn cứ trên các tiêu chí sau: 

- Tiêu chí 1 – mức độ đầy đủ của vốn đƣợc xử lý: đảm bảo tất cả tài liệu trong 

TV đƣợc xử lý nghiệp vụ.  

- Tiêu chí 2 – mức độ chi tiết trong xử lý: việc xử lý nghiệp vụ cho các tài liệu 

trong TV giúp GVTV quản lý và hỗ trợ GV, HS trong việc tìm kiếm tài liệu. Mức độ 

xử lý tài liệu càng đầy đủ, chuyên sâu có khả năng cung cấp các tài liệu phù hợp với 

nhu cầu của ngƣời sử dụng. 

- Tiêu chí 3 - khả năng ứng dụng công nghệ thông tin: hiện nay, việc ứng dụng 

công nghệ thông tin vào hoạt động xử lý nghiệp vụ cho tài liệu TV ngày càng phổ biến 

và đem lại nhiều lợi ích. Với máy tính có kết nối internet, phần mềm quản lý TV, 

GVTV có thể tận dụng các tiện ích nhƣ: tích hợp kết quả xử lý nghiệp vụ (do nhà xuất 

bản cung cấp đƣợc bán kèm với tài liệu), tự động tạo lập các sản phẩm thông tin (tính 

năng của phần mềm quản lý TV). Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

TV là 1 xu hƣớng mang tính tất yếu mà sớm muộn các TV cũng phải thực hiện để phù 

hợp với xu hƣớng của thời đại cũng nhƣ nhu cầu của ngƣời sử dụng. Do vậy, đây cũng 

là 1 tiêu chí cần xem xét khi đánh giá hoạt động xử lý nghiệp vụ trong các TVTPT.   

- Tiêu chí 4 - mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng về khả năng đáp ứng của các 

sản phẩm thông tin. Dựa vào kết quả xử lý nghiệp vụ cho tài liệu, TV sẽ tạo lập các 
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sản phẩm thông tin nhƣ: mục lục, thƣ mục, cơ sở dữ liệu, … giúp ngƣời sử dụng tra 

cứu thông tin. Mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng khi sử dụng các sản phẩm thông tin 

sẽ phản ánh chính xác hiệu quả mà các sản phẩm thông tin đem lại.  

 Tổ chức - bảo quản vốn tài liệu 

Hoạt động tổ chức, bảo quản tài liệu trong TVTPT cần đƣợc đánh giá dựa trên 

các tiêu chí sau: 

- Tiêu chí 1 - khả năng tiếp cận: việc tổ chức kho tài liệu TV đƣợc hiểu là việc 

phân chia, sắp xếp tài liệu theo các tiêu chí riêng về nội dung hoặc hình thức tài liệu, 

giúp cho ngƣời sử dụng dễ dàng tìm kiếm tài liệu theo nhu cầu. Vì vậy, đây là 1 trong 

những tiêu chí quan trọng để đánh giá hoạt động tổ chức tài liệu trong TVTPT. 

- Tiêu chí 2 – khả năng định hƣớng: cung cấp các hƣớng dẫn cho ngƣời sử dụng 

về cách thức sắp xếp, tìm kiếm tài liệu, giúp ngƣời sử dụng nhanh chóng, thuận tiện 

trong việc tìm kiếm tài liệu. Các hƣớng dẫn này có thể bao gồm: bảng giới thiệu, bảng 

hƣớng dẫn sử dụng TV, thông tin trên các kệ tài liệu, hƣớng dẫn tra cứu tin,… 

- Tiêu chí 3 – khả năng kiểm soát: thực hiện kiểm kê và thanh lý tài liệu rách, nát, 

không phù hợp với nhu cầu tin của ngƣời sử dụng. Đảm bảo những tài liệu hƣ hỏng đƣợc 

bảo quản hoặc thanh lý. 

- Tiêu chí 4 - khả năng ứng dụng công nghệ thông tin: bên cạnh việc tổ chức, 

bảo quản tài liệu giấy, cần xem xét khả năng tổ chức các tài liệu điện tử hoặc số hóa tài 

liệu trong TV để thuận tiện cho việc sử dụng của ngƣời sử dụng cũng nhƣ phục vụ cho 

quá trình xây dựng TV điện tử cho phù hợp với xu hƣớng sử dụng của ngƣời sử dụng. 

1.3.2.2. Về hoạt động phục vụ 

Việc đánh giá hoạt động phục vụ trong TVTPT cần căn cứ vào các tiêu chí sau: 

- Tiêu chí 1 - thời gian: thời gian phục vụ mà TV đặt ra phải phù hợp với thời 

gian mà ngƣời sử dụng có khả năng sử dụng. Do đặc thù thời khóa biểu học tập dành 

cho GV và HS thƣờng kéo dài cả ngày, giờ nghỉ giải lao ít, nên TVTPT cần sắp xếp 

thời gian phục vụ để GV và HS có thể đến và sử dụng TV. 

- Tiêu chí 2 - hình thức: hình thức phục vụ phải đa dạng, phong phú phù hợp 

với đặc điểm, nhu cầu sử dụng của từng nhóm ngƣời sử dụng. Bên cách hình thức 

phục vụ tập trung tại TV, cần phát triển các hình thức phục vụ khác nhƣ: tủ sách lớp 

học, TV thân thiện,… tạo tính thuận tiện trong sử dụng của ngƣời sử dụng, đảm bảo 

ngƣời sử dụng có nhiều cơ hội tiếp xúc, sử dụng tài liệu TV. 

- Tiêu chí 3 – thái độ: thái độ phục vụ của GVTV là 1 trong những yếu tố tạo nên sự 

gắn kết giữa TV và ngƣời sử dụng. Sự hài lòng về thái độ phục vụ của GVTV là 1 trong 

những yếu tố khiến ngƣời sử dụng đến TV. Vì vậy, cần phải xem xét thái độ phục vụ cũng 

nhƣ các kỹ năng giao tiếp của GVTV khi đánh giá hoạt động phục vụ của TV. 
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- Tiêu chí 4 - hiệu quả: hiệu quả phục vụ bao gồm các thông số nhƣ: lƣợt bạn 

đọc sử dụng dịch vụ, lƣợt luân chuyển tài liệu TV,… là những con số minh chứng rõ 

nhất cho hiệu quả phục vụ của TV.  

- Tiêu chí 5 - khả năng ứng dụng công nghệ thông tin: bên cạnh các phƣơng thức 

phục vụ trực tiếp tại trƣờng, TVTPT cần xem xét khả năng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác phục vụ để có thể đáp ứng nhu cầu của bạn đọc mọi lúc, mọi nơi. 

1.3.2.3. Về hoạt động quản lý thư viện 

Việc đánh giá hoạt động quản lý TV đƣợc căn cứ trên các tiêu chí sau: 

- Tiêu chí 1 - lập kế hoạch: căn cứ vào các kế hoạch của nhà trƣờng, GVTV cần 

lập các kế hoạch hoạt động của TV theo năm học và các kế hoạch đột xuất để Ban Giám 

hiệu trƣờng thông qua. Đảm bảo thực hiện đúng các kế hoạch đã đƣợc thông qua. 

- Tiêu chí 2 - thực hiện: đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các kế hoạch 

đề ra. 

- Tiêu chí 3 - điều hành: thực hiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đối với 

lãnh đạo phụ trách TV (hiệu trƣởng, hiệu phó nhà trƣờng). Sau khi thực hiện kế hoạch, 

GVTV có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch TV cùng những thuận lợi, 

khó khăn và giải pháp khắc phục lên cấp quản lý. Đồng thời, theo định kỳ, GVTV phải 

báo cáo tình hình hoạt động TV với các số liệu: phong trào, hoạt động, lƣợt ngƣời đến 

TV, lƣợt ngƣời sử dụng TV, lƣợt luân chuyển tài liệu,… để ngƣời lãnh đạo có thể nắm 

bắt tình hình và có biện pháp quản lý. 

- Tiêu chí 4 - đánh giá: hoạt động đánh giá TV cần căn cứ trên các nội dung sau: 

+ Định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động của TVTPT: việc đánh giá hiệu quả hoạt 

động của TV sẽ giúp TV nhìn nhận những ƣu, khuyết điểm của mình trong việc tổ 

chức và hoạt động. Điều này sẽ giúp TV có biện pháp, kế hoạch phù hợp để nâng cao 

hiệu quả hoạt động. Để làm đƣợc điều này, theo định kỳ, TVTPT nên tự đánh giá và 

đánh giá về hiệu quả hoạt động của mình. 

+ Đảm bảo tính toàn diện trong đánh giá TVTPT: tổng hợp kết quả đánh giá TV 

từ các hƣớng (TV, ngƣời sử dụng, CBQL và cán bộ chuyên môn) sẽ cung cấp kết quả 

toàn diện, khách quan nhất về hiệu quả hoạt động của TV. Do vậy, khi tiến hành đánh 

giá hiệu quả của TV, cần dựa trên kết quả đánh giá từ phía GVTV và ngƣời quản lý 

chuyên môn từ cơ quan quản lý về các khâu nghiệp vụ ; ý kiến đánh giá của CBQL 

trƣờng và dựa trên kết quả khảo sát sự hài lòng của ngƣời sử dụng TV. 

 - Tiêu chí 5 - điều phối: mức độ quản lý, chỉ đạo từ nhà trƣờng đối với TV: 

quản lý trong 1 cơ quan/ tổ chức luôn bao gồm thông tin 2 chiều: chiều thông tin từ 

cấp quản lý xuống và chiều thông tin phản hồi từ cấp dƣới lên cấp quản lý. Vì vậy, bên 
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cạnh việc GVTV đảm bảo lập và trình kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 

rất cần sự quan tâm, chỉ đạo từ cấp quản lý. 

1.3.2.4. Về hoạt động hợp tác với các bên liên quan 

Hoạt động hợp tác trong TVTPT bao gồm: sự phối hợp giữa GVTV với các bộ 

phận/ cá nhân trong nhà trƣờng nhƣ: Ban giám hiệu, GV, HS, nhân viên, phụ huynh 

HS và sự hợp tác giữa TVTPT với các tổ chức/ cá nhân ngoài trƣờng nhƣ: TV Công 

cộng, Hội nghề nghiệp, GVTV các TVTPT trong khu vực, diễn giả, nhà xuất bản, 

công ty kinh doanh sách/ bào. Do vậy, việc đánh giá hoạt động hợp tác trong TVTPT 

cần căn cứ vào các tiêu chí sau: 

-Tiêu chí 1 – đối tƣợng hợp tác: dựa trên mối quan hệ hợp tác mà TV xây dựng 

đƣợc với các bộ phận/ cá nhân trong và ngoài nhà trƣờng. 

- Tiêu chí 2 – nội dung hợp tác: cần xem xét nội dung hợp tác giữa TV với các 

bên có liên quan về các nội dung: tham dự các hoạt động do TV tổ chức, cùng tham 

gia tổ chức các hoạt động phong trào, hoạt động giảng dạy, hoạt động học tập,… 

- Tiêu chí 3 – hình thức hợp tác: cần xem xét hoạt động hợp tác này là tự phát 

hay dựa trên cam kết giữa các bên. 

Tóm lại, trong từng nội dung tổ chức, hoạt động của TVTPT sẽ có các tiêu chí 

đánh giá. Tuy nhiên, khi xem xét hiệu quả hoạt động của 1 tổ chức, ngoài các tiêu chí 

đánh giá riêng kể trên, cần xem xét hiệu quả hoạt động chung của tổ chức. Hiệu quả 

này đƣợc tính bằng cách so sánh kết quả thực hiện mục tiêu trong thực tế với mục tiêu 

đề ra từ ban đầu. Do vậy, khi khảo sát thực trạng TC&HĐ của các TVTPT trên địa bàn 

Tp. HCM, tác giả sẽ cố gắng xem xét, đánh giá từng tiêu chí cũng nhƣ hiệu quả hoạt 

động của các nhóm trƣờng. 

1.4. Mô hình tổ chức và hoạt động thƣ viện trƣờng phổ thông 

1.4.1. Khái niệm về mô hình 

Trong Từ điển tiếng Việt, từ mô hình có nhiều nghĩa. Đầu tiên, mô hình là vật 

có hình dạng, cấu tạo mô phỏng của 1 vật khác nhƣng làm thu nhỏ lại nhiều để trình 

bày, nghiên cứu. Theo nghĩa khác, mô hình là hình thức diễn đạt theo mẫu nào đó 

bằng ngôn ngữ, hình ảnh, sơ đồ, sa bàn, ký hiệu tƣợng trƣng cho các sự vật, con ngƣời, 

hiện tƣợng tự nhiên. 

Theo Từ điển Oxford dictionary, mô hình là hình đại diện ba chiều của ngƣời 

hoặc vật hoặc cấu trúc đƣợc đề xuất, thƣờng ở quy mô nhỏ hơn với bản gốc. 

Kế thừa các quan điểm trên, trong phạm vi luận án này, tác giả sẽ sử dụng khái 

niệm mô hình với nghĩa là 1 hệ thống các yếu tố vật chất hoặc ngôn ngữ để đảm bảo thể 

hiện những đặc trưng cơ bản của đối tượng nghiên cứu. Trong đó, mô hình phải đảm 



  50  

tính hệ thống - là tập hợp nhiều yếu tố, đơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng, có quan 

hệ hoặc liên hệ với nhau chặt chẽ, làm thành một thể thống nhất 

Để mô hình có thể áp dụng trong thực tiễn, mô hình cần đảm bảo các tính 

chất sau: 

- Tính tƣơng tự: có sự tự giữa mô hình và vật gốc, giữa chúng có những đặc điểm 

cơ bản có thể so sánh với nhau đƣợc nhƣ: cấu trúc, chức năng, thuộc tính, cơ chế vận 

hành…. Song sự tƣơng tự giữa mô hình và đối tƣợng thực (vật gốc) chỉ là tƣơng đối.  

- Tính đơn giản: mô hình chỉ phán ánh 1 hoặc một số mặt nào đó của đối tƣợng gốc. 

- Tính trực quan: mô hình là sự tái hiện đối tƣợng nghiên cứu dƣới dạng 

trực quan. 

- Tính lý tƣởng: khi mô hình hóa đối tƣợng gốc, ta đã khái quát hóa, trừu tƣợng 

hóa, phản ánh đặc tính của đối tƣợng gốc ở mức độ hoàn thiện hơn (lý tƣởng). 

- Tính quy luật riêng: mô hình có những tính chất riêng đƣợc quy định bởi các 

phần tử tạo nên nó. 

Do vậy, trong mô hình cần thể hiện bao quát các phần tử tham gia của đối tƣợng, 

mối tƣơng tác bên trong và bên ngoài của đối tƣợng với các bên có liên quan. 

1.4.2. Khái niệm về mô hình tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông 

Theo quan điểm trên, có thể coi mô hình tổ chức của TVTPT sẽ bao gồm 1 hệ 

thống các đối tƣợng có thể tham gia phối hợp với GVTV trong việc thực hiện các mục 

tiêu chung của TV trƣờng. Mô hình hoạt động sẽ phản ánh các hoạt động mà TVTPT 

cần thực hiện. Do vậy, trong phạm vi luận án này, khái niệm mô hình tổ chức và mô 

hình hoạt động đƣợc hiểu nhƣ sau: 

Mô hình tổ chức của TVTPT đƣợc hiểu là 1 hệ thống các yếu tố vật chất hoặc 

ngôn ngữ để biểu diễn, phản ánh hoặc tái tạo cơ cấu tổ chức trong TVTPT, đồng thời 

phản ảnh các mối quan hệ giữa TVTPT với các bên có liên quan có thể xảy ra trong 

thực tế. 

Mô hình hoạt động của TVTPT đƣợc hiểu là 1 hệ thống các yếu tố vật chất 

hoặc ngôn ngữ để biểu diễn, phản ánh hoặc tái tạo các hoạt động mà TVTPT có thể 

thực hiện trong thực tế.  

1.4.3. Một số mô hình tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông   

Nghiên cứu về mô hình TVTPT hiện có nhiều tác giả đề cập từ nhiều phƣơng 

diện khác nhau và cũng đƣa ra những quan điểm chƣa đồng nhất. Tuy nhiên, có thể 

tổng hợp thành 3 nhóm mô hình TVTPT gồm: mô hình hƣớng tới xây dựng và hoàn 

thiện các yếu tố cấu thành TVTPT ; mô hình TVTPT hƣớng tới mở rộng khả năng tiếp 

cận tài liệu cho ngƣời sử dụng ; mô hình TVTPT hƣớng tới sự hợp tác. 
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1.4.3.1. Mô hình thư viện trường phổ thông hướng tới xây dựng và hoàn thiện 

các yếu tố cấu thành thư viện 

Mô hình này có điểm chung là hƣớng tới xây dựng TVTPT bằng việc xây dựng 

và hoàn thiện các yếu tố cấu thành TV nhƣ: CSVC ; vốn tài liệu ; nguồn nhân lực có 

trình độ để xử lý và tạo lập các sản phẩm, dịch vụ TV để TVTPT có thể thu hút bạn 

đọc. Mô hình này đƣợc đề xuất bởi một số tác giả ở Indonesia [65]. Cụ thể: 

Năm 2011, trong tài liệu Building a Model School Library at Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Piyungan in Yogyakarta, Indonesia, nhóm nghiên cứu Labibah Zain, 

Marwiyah và Sri Rohyanti Zulaikha đã đƣa ra mô hình TVTPT theo hƣớng tăng cƣờng 

đầu tƣ vào CSVC, vốn tài liệu và nguồn nhân lực có trình độ để TVTPT có thể thu hút 

bạn đọc. Mô hình này đƣợc xây dựng từ kết quả dự án xây dựng TVTPT mẫu ở Indonesia 

trong thời gian 2001-2006 cho các TVTPT có quy mô nhỏ, bị đánh giá là hoạt động chƣa 

hiệu quả. Mô hình này hƣớng tới phát triển 1 TVTPT lý tƣởng do TV Quốc gia ban 

hành với các chức năng: 1/là 1 trung tâm dạy-học ; 2/giúp HS có kiến thức mà họ nhận 

đƣợc từ trong lớp học một cách rõ ràng, mở rộng và cho phép họ làm nghiên cứu TV ; 

3/phát triển thói quen đọc, sở thích và năng lực của HS ; 4/giúp HS phát triển sự quan 

tâm, tài năng và sở thích ; 5/giúp HS quen với việc tìm kiếm thông tin. 

Để thực hiện các chức năng lý tƣởng kể trên, nhóm nghiên cứu đƣa ra mô hình 

TVTPT kiểu mẫu bao gồm các thành phần sau: 

-Phòng/ địa điểm (nằm ở địa điểm trung tâm, dễ dàng tìm thấy ; có nhiều phòng 

riêng với các chức năng cụ thể: phòng lƣu giữ bộ sƣu tập, phòng đọc, phòng xử lý,…) 

-CSVC: bao gồm thiết bị TV và các phƣơng tiện công nghệ giúp chuyển đổi từ 

truy cập đóng sang truy cập mở. 

-Bộ sƣu tập tài liệu: đƣợc chú trọng phát triển với nhiều phƣơng thức: mua, trao 

đổi, hỗ trợ,... Nội dung tài liệu phải hƣớng tới hỗ trợ hoạt động dạy và học. Số lƣợng 

tài liệu phải đảm bảo (tỷ lệ khoảng 10 nhan đề/ 1 HS ; …) 

-Thực hiện xử lý tài liệu TV và hƣớng tới phát triển các dịch vụ TV. 

-Nguồn nhân lực: GVTV cần biết các kế hoạch, hoạt động của nhà trƣờng để 

giúp GV và HS . 

Theo nhóm nghiên cứu, để mô hình TVTPT với các thành phần trên đây hoạt động 

có hiệu quả, rất cần hiệu trƣởng nhận thức đúng vai trò của TV. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 

rằng: nếu hiệu trƣởng hiểu đƣợc tầm quan trọng của TV sẽ có các chính sách hỗ trợ bằng 

cách tạo điều kiện cần thiết để phát triển TV. Hơn thế nữa, một khi hiệu trƣởng nhận thức 

đƣợc tầm quan trọng của TV, các GV trong nhà trƣờng từ chỗ kháng cự sẽ dần hợp tác 

với GVTV để thực hiện các hoạt động cải thiện TV. 
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Nhƣ vậy, mô hình TV hƣớng tới xây dựng và hoàn thiện các yếu tố cấu thành 

TV có đặc điểm: 

Về tổ chức: với mục tiêu là cung cấp tài liệu phục vụ việc dạy của GV và HS 

trong nhà trƣờng, đồng thời giúp hình thành thói quen đọc sách cho HS. TVTPT cần 

đảm bảo các yếu tố: CSVC (phòng, trang thiết bị) ; GVTV có trình độ ; kinh phí đảm 

bảo các hoạt động. GVTV là ngƣời trực tiếp tổ chức và thực hiện các hoạt động trong 

TV nhƣng TV cần đƣợc sự quản lý trực tiếp của lãnh đạo nhà trƣờng. 

Về hoạt động: TVTPT cần đảm bảo thực hiện các hoạt động cơ bản, đặc biệt 

là các hoạt động thu thập, xử lý nghiệp vụ để phục vụ tài liệu cho GV và HS trong 

nhà trƣờng. 

1.4.2.2. Mô hình thư viện trường phổ thông hướng tới mở rộng khả năng tiếp 

cận tài liệu cho người sử dụng 

Mô hình TVTPT hƣớng tới mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu cho ngƣời sử dụng 

có thể hiểu là mô hình phát triển song song TV tập trung (cố định) trong trƣờng kết hợp 

với các loại hình TV di động để tăng khả năng tiếp cận tài liệu TV của ngƣời sử dụng. 

Nghĩa là, bên cạnh việc tập trung phát triển tại trung tâm nhà trƣờng, TV nên chú trọng 

tạo lập các kênh để ngƣời sử dụng có thể tiếp cận tài liệu ở mọi nơi, mọi lúc. Mô hình 

này đƣợc Bộ Giáo dục nƣớc Cộng hòa Nam phi đề xuất trong tài liệu [55]. Cụ thể: 

Bộ Giáo dục Nam Phi - Department of Basic Education (2012) đƣa ra nhiều mô 

hình TVTPT khác nhau bao gồm: TV di động, TV cụm, TV lớp học, TVTPT tập trung 

và TV Cộng đồng trƣờng học [55]. Theo khuyến cáo của Bộ Giáo dục Cộng hòa Nam 

Phi, mỗi trƣờng nên có 1 kế hoạch phát triển TVTPT tích hợp vào kế hoạch tổng thể 

của nhà trƣờng, liên kết với kế hoạch phát triển của địa phƣơng để đảm bảo thực hiện 

dịch vụ toàn diện cho GV và HS. Trên điều kiện thực tế của mình, mỗi trƣờng có thể 

xây dựng TVTPT hoạt động theo 1 hay nhiều mô hình TVTPT đƣợc đề xuất dƣới đây: 

TV di động: sử dụng thiết bị hoặc phƣơng tiện (xe ô tô) đƣợc trang bị phù hợp 

để ghé thăm các trƣờng theo 1 lịch trình thƣờng xuyên, phục vụ GV và HS. Trong mô 

hình này, bộ sƣu tập tài liệu của TV đƣợc lấy từ 1 TV trung tâm, có thể là Trung tâm 

Giáo dục của địa phƣơng hoặc của quốc gia. 

TV cụm (cluster library): là việc thành lập TV cụm trung tâm (dùng chung cho 

các TVTPT ở 1 địa phƣơng) hoặc TV cụm cho các trƣờng gần nhau. Theo đó, TV cụm 

có thể đặt ở TV công cộng/ TV trung tâm giáo dục địa phƣơng hoặc 1 trƣờng nút (nodal 

school). Trong mô hình này, chính quyền địa phƣơng sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng, các 

nguồn lực cho TV cụm hoạt động ; đối tƣợng phục vụ là GV và ngƣời học ở tất cả các 

trƣờng cụm trong địa phƣơng. Với cách tiếp cận này, mô hình TV cụm sẽ giữ lại đặc 
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trƣng của TVTPT tập trung, nhƣng có điểm đặc biệt là mở rộng việc sử dụng cho ngƣời 

sử dụng từ một số trƣờng học. Để mô hình hoạt động hiệu quả, tài liệu chỉ rõ cần có bản 

thỏa thuận giữa các bên liên quan (chính quyền địa phƣơng, các trƣờng, cơ quan quản lý 

của các trƣờng, cơ quan giáo dục) bao gồm các vấn đề: ngân sách, bổ sung, xử lý, lƣu 

thông tài liệu, nhân viên, quản lý và dự phòng các vấn đề phát sinh. 

TV lớp học: là việc xây dựng 1 giá sách/ tủ sách đặt trong lớp học để HS có thể 

dễ dàng tiếp cận nguồn tài liệu của TV. Các tài liệu trong TV lớp học phải thích hợp 

với trình độ của ngƣời sử dụng và chƣơng trình của lớp học, đƣợc xây dựng từ nhiều 

nguồn: do Sở Giáo dục cung cấp, do đóng góp từ GV, HS, phụ huynh HS và đƣợc coi 

là 1 phần của bộ sƣu tập của TV trƣờng.  

TVTPT tập trung: đƣợc hiểu là việc xây dựng TV riêng cho mỗi trƣờng. Ở mô 

hình này, TV phải thƣờng xuyên xây dựng bộ sƣu tập phục vụ hoạt động dạy và học, 

thời gian phục vụ cả ngày, cung cấp các dịch vụ thông tin TV năng động. Đây đƣợc 

coi là bộ sƣu tập chung cho các TV lớp học. Để hoạt động hiệu quả, mô hình này đòi 

hỏi GVTV phải đƣợc đào tạo chuyên môn, quản lý TV, có sự hỗ trợ của 1 trợ lý TV, 

ủy ban TV và hợp tác với Đội quản lý trƣờng. Ngoài ra, TV nên ở gần hoặc tích hợp 

với trung tâm ICT (phòng máy tính) để tối ƣu nguồn lực, chia sẻ trách nhiệm và đảm 

bảo giờ mở cửa tối đa. 

TV Cộng đồng trường học: là TV tập trung nằm trong trƣờng, phục vụ chủ yếu 

GV và HS, nhƣng cũng phục vụ trẻ em trƣớc tuổi đến trƣờng, ngƣời lớn (cha mẹ HS, 

ngƣời trƣởng thành trong cộng đồng). Mô hình này đòi hỏi văn bản thỏa thuận giữa 

trƣờng học và cơ quan chính quyền địa phƣơng về trách nhiệm cung cấp CSVC, nguồn 

tài nguyên, nhân viên và chi phí hoạt động khác. Mô hình này có ƣu điểm là cung cấp 

1 trung tâm cho cộng đồng, khuyến khích tự học suốt đời, đảm bảo cộng đồng tích cực 

tham gia vào các trƣờng học địa phƣơng. 

Nhƣ vậy, các mô hình TV kể trên tuy khác nhau về địa điểm đặt TV, sự phối 

kết hợp giữa TV nhà trƣờng với các chính quyền địa phƣơng hay các loại hình TV 

khác nhƣng nhìn chung các mô hình này đều có đặc điểm chung nhƣ sau: 

Về tổ chức: mỗi trƣờng học đều cần có TV để đảm bảo hỗ trợ hoạt động dạy 

và học của GV và HS trong nhà trƣờng. Tùy từng điều kiện mà nhà trƣờng tự xây 

dựng TV tập trung (tọa lạc ở trung tâm trong trƣờng), TV lớp học hay nhà trƣờng có 

thể phối kết hợp với các tổ chức bên ngoài nhƣ: các TVTPT hay các loại hình TV 

khác (TV công cộng,...) trong cùng khu vực, chính quyền địa phƣơng. Tuy nhiên, dù 

là tự xây dựng hay phối kết hợp với các tổ chức khác, TVTPT trong nhà trƣờng cần 

đƣợc đảm bảo các điều kiện cần thiết để hoạt động nhƣ: CSVC, nguồn tài liệu, 
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GVTV. Mục tiêu của mô hình TV này là hƣớng tới mở rộng khả năng tiếp cận, sử 

dụng tài liệu một cách tối đa cho GV, HS trong nhà trƣờng cũng nhƣ những ngƣời có 

nhu cầu sử dụng trong cùng khu vực địa lý. Để đảm bảo mục tiêu này, TV cần đƣợc 

quản lý trực tiếp bởi ngƣời quản lý nhà trƣờng (nếu TV của riêng nhà trƣờng) hoặc 

cần đƣợc phân chia trách nhiệm giữa các bên liên quan (nếu là TV chung giữa nhà 

trƣờng với các tổ chức). 

Về hoạt động: để đảm bảo mục đích hƣớng tới mở rộng khả năng tiếp cận và sử 

dụng tài liệu cho ngƣời sử dụng, TVTPT cần đảm bảo các hoạt động cơ bản của 

nghiệp vụ TV nhƣ: thu thập tài liệu theo đối tƣợng sử dụng, xử lý tài liệu làm cơ sở 

cho hoạt động phục vụ. Điểm đặc biệt của mô hình này là chú trọng tới hoạt động phục 

vụ, giúp ngƣời sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng tài liệu: tại TV trƣờng, tại 

TV các lớp học, tại TV dùng chung (giữa các trƣờng phổ thông, hoặc với các TV cộng 

đồng trong cùng khu vực). 

1.4.3.3. Mô hình thư viện trường phổ thông hướng tới sự hợp tác 

Tổng hợp tài liệu về TVTPT, tác giả nhận thấy có một số công trình nghiên 

cứu, đề xuất mô hình TV [54], [71], [75], [86]. Các tác giả có nhiều cách tiếp cận khác 

nhau khi xem xét, đề xuất mô hình TVTPT. Cụ thể: 

Peter Brophy (2007) trong tài liệu The library in the twenty-first century [81] 

cho rằng mô hình TV khép kín không còn thích hợp trong bối cảnh giáo dục hiện nay. 

Do đó, cần sử dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ thống khi tiếp cận TV –là 1 tổ chức hoạt 

động nằm trong môi trƣờng bên ngoài và tƣơng tác với môi trƣờng đó ở cả đầu 

(inputs) vào và đầu ra (outputs). Peter Brophy cho rằng TV có thể thực hiện các chức 

năng nhƣ: cung cấp tài liệu cho ngƣời sử dụng, chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các 

TV hay tạo lập, cung cấp các điểm truy cập mở cho ngƣời sử dụng. Tùy từng điều 

kiện, mỗi TV có thể tập trung vào 1 trong các chức năng kể trên để xây dựng các mô 

hình TV tƣơng ứng nhƣ: mô hình bộ sƣu tập, mô hình chia sẻ nguồn lực thông tin và 

mô hình điểm truy cập. Cụ thể: mô hình bộ sƣu tập sẽ chú trọng vào hoạt động bổ sung 

tài liệu nhằm cung cấp cho ngƣời sử dụng ; mô hình chia sẻ nguồn lực thông tin chú 

trọng vào việc chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các TV ; mô hình điểm truy cập sẽ tập 

trung vào việc xây dựng nhiều điểm truy cập tài liệu cho ngƣời sử dụng nhƣ: truy cập 

tại TV, truy cập từ xa. Đặc biệt, trong tài liệu này, Peter Brophy đã đƣa ra 1 dạng mô 

hình mới: mô hình TV nhập vai (The Immersive library). Thuật ngữ “Immersive” đƣợc 

tác giả mƣợn từ “computer games” với ý nghĩa là ngâm hay nhấn chìm vào trong nƣớc 

hoặc chất lỏng. Theo đó, trong mô hình TV nhập vai, GVTV cần phải tham gia/ thâm 

nhập vào tất cả các hoạt động hay các mối quan hệ đƣợc tạo lập nhằm thực hiện hoạt 
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động TV (“nhúng, lao mình và đắm chìm chính mình vào không gian rèn luyện – môi 

trƣờng cơ bản”). Tuy nhiên, tài liệu chƣa chỉ ra làm thế nào để GVTV có thể tham gia 

và trở thành 1 phần quan trọng trong các hoạt động đó. 

Louise Limberg lại nhìn nhận mô hình TVTPT từ góc độ vai trò mà TV thể hiện 

trong nhà trƣờng. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu 6 TVTPT ở Orebo, Thụy 

Điển với mục đích phát hiện và thiết lập mô hình TVTPT hiệu quả. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy 4 trong 6 TVTPT đƣợc đánh giá hoạt động hiệu quả đều có chung đặc 

điểm: lãnh đạo nhà trƣờng khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy sự hợp tác giữa 

GVTV và GV theo hƣớng lựa chọn truyền thông và các nguồn lực dựa trên việc giảng 

dạy ; TVTPT có sự hợp tác với TV công cộng. Trên cơ sở đó, Louise Limberg khẳng 

định: để mô hình TVTPT phát triển trƣớc hết TVTPT cần đƣợc xem nhƣ 1 hoạt động 

nòng cốt bên trong của nhà trƣờng ; sự hợp tác giữa GVTV với nhân viên trong 

trƣờng, hợp tác TVTPT và TV Công cộng. 

Năm 2012, Ross J. Todd đã sử dụng mô hình the School Library as a Dynamic 

Agent of Learning của ông và Kuhlthau để nghiên cứu về tình trạng TVTPT ở New 

Jersey [83]. Mô hình này thừa nhận “TVTPT nhƣ là 1 đại lý năng động của học tập 

và là 1 trung tâm của trí tuệ chất lƣợng”. Trí tuệ chất lƣợng của TV trƣờng, cơ sở hạ 

tầng và trung tâm đầu ra 3 thành phần có liên quan và lặp đi lặp lại: tính cung cấp 

truyền tin – informational (nguồn thông tin và hạ tầng công nghệ thông tin) ; tính 

chuyển đổi – transformational (can thiệp vào việc dạy, đọc và các sáng kiến liên 

quan, sáng kiến thu hút HS) và khả năng tạo lập – formational (tác động học tập và 

kết quả đầu ra của HS). 

Sơ đồ 1.1. Mô hình TVTH nhƣ 1 đại lý học tập năng động  

(the School Library as a Dynamic Agent of Learning) của Ross J. Todd và Kuhlthau 

(2012) 
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Meyers, E.M. xây dựng mô hình TVTPT dựa trên lý thuyết hoạt động có nguồn 

gốc trong truyền thống lịch sử - văn hóa của tâm lý học Xô Viết [75]. Lý thuyết hoạt 

động này liên quan đến cách hòa giải giữa những hành động trong thực tế với khả năng 

nhận thức. Meyers, E.M. chọn cách tiếp cận này vì ông thấy rằng vai trò của TVTPT 

trong học tập nói chung, vị trí của GVTV trong nhà trƣờng nói riêng vốn chứa đựng 

những mẫu thuẫn sẵn có nhƣ sau: 

- Vai trò của GVTV: mâu thuẫn giữa việc GVTV là GV hƣớng dẫn các kỹ năng 

TV cho HS với việc GVTV chỉ là ngƣời gác cửa, quản lý kho tài liệu TV. GVTV đƣợc 

các nhà chuyên môn khuyến cáo nên trở thành GV hƣớng dẫn kỹ năng TV cho HS 

nhƣng trên thực tế, nhiều quản lý và GV vẫn coi GVTV nhƣ là ngƣời giữ kho sách. 

- Quy tắc hoạt động: mâu thuẫn giữa việc TV là không gian xã hội, tạo ra sự 

thoải mái cho ngƣời sử dụng với việc TV là không gian yên tĩnh, yêu cầu ngƣời sử 

dụng tuân thủ các nguyên tắc. 

- Cộng đồng: mâu thuẫn giữa văn hóa hợp tác với văn hóa cô lập. GVTV đƣợc 

hƣớng dẫn hƣớng tới sự hợp tác với GV, hiệu trƣởng và các nhân viên trong nhà 

trƣờng, nhƣng thực tế hầu hết họ đang cảm thấy bị cô lập với các bộ phận còn lại trong 

nhà trƣờng. 

- Phân công lao động: mâu thuẫn giữa việc xây dựng chiến lƣợc, tích hợp kế 

hoạch TV với kế hoạch chung của trƣờng với thực tế nhiều GVTV đang hoạt động dựa 

trên động cơ tình cảm, phản ứng với các vấn đề trƣớc mắt bằng cách “chữa cháy”. 

- Khách thể: mâu thuẫn giữa việc hỗ trợ HS học tập với hiệu suất của HS. 

- Công cụ: mâu thuẫn giữa cách thức đánh giá nghiên cứu sản phẩm hay nghiên 

cứu quá trình.  

Trên cơ sở phân tích những mâu thuẫn trong hoạt động TV ở 6 trƣờng trung 

học ở bang Washington (Mỹ) trong khoảng thời gian 3 năm, Meyers, E.M. phát hiện: 

“nguồn gốc mâu thuẫn giữa hệ thống hoạt động TV với hệ thống hoạt động GV là do 

họ nhận thức mâu thuẫn về kết quả học của HS” [75]. Theo đó: GVTV cho rằng vai 

trò của họ và GV chỉ là hƣớng dẫn, trang bị các kỹ năng tìm kiếm thông tin để HS có 

thể tự tìm kiếm thông tin theo nhu cầu của bản thân. Tuy nhiên, GV lại cho rằng: 

nhiệm vụ của HS là phân tích thông tin do GVTV tìm kiếm và cung cấp dựa trên sự 

hƣớng dẫn của GV. Do vậy, mô hình TVTPT thành công là mô hình có thể giải quyết 

những mâu thuẫn vốn có đó. Tuy không đƣa ra mô hình chung cho các TVTPT, 

nhƣng Meyers, E.M. cho rằng việc sử dụng “vòng tròn hỗ trợ” sẽ giúp GVTV xây 
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dựng mối quan hệ với những bên có liên quan, giúp giải quyết những mâu thuẫn vốn 

có trong hoạt động nhà trƣờng.  

Sơ đồ 1.2. “Vòng tròn hỗ trợ” trong TVTPT của Meyers, E.M. 

 

Trong “vòng tròn hỗ trợ” trên, mũi tiên đại diện cho hƣớng hỗ trợ, mũi tên màu 

đỏ thể hiện sự hỗ trợ mạnh mẽ. Theo đó, sự hỗ trợ này có thể 1 chiều (hỗ trợ hoặc nhận 

hỗ trợ) hoặc 2 chiều. Đặc biệt, để mô hình TVTPT thành công, GVTV cần chú trọng 

phát triển các mối quan hệ hỗ trợ sâu sắc bên trong và ngoài trƣờng gồm: hiệu trƣởng, 

hiệu phó, GV nhiều kinh nghiệm, giám sát và điều phối TV quận (địa phƣơng). 

Nhƣ vậy, mô hình “vòng tròn hỗ trợ” của Meyers, E.M. có ƣu điểm là đã chỉ ra 

đƣợc các cá nhân mà GVTV cần hợp tác trong việc thực hiện mục tiêu của TV. Tuy 

nhiên, trong mô hình này, nhiều mối quan hệ lại chỉ mang tính 1 chiều nhƣ: mối quan 

hệ giữa hiệu trƣởng, hiệu phó, giám sát TV quận, GV giúp đỡ, phụ huynh, cố vấn lãnh 

đạo chỉ là mối quan hệ hỗ trợ cho GVTV ; mối quan hệ giữa GVTV với đại diện tòa 

nhà lại là mối quan hệ 1 chiều hỗ trợ từ phía GVTV. Do vậy, khi xem xét áp dụng mô 

hình này ở Tp. HCM cần xem xét nội dung hỗ trợ giữa GVTV với các cá nhân có liên 

quan, bởi lẽ mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ sẽ chỉ thực sự đƣợc duy trì nếu cả hai bên hỗ 

trợ đều nhận đƣợc lợi ích từ mối quan hệ này. 

GVTV

GV giúp đỡ (2 
GV nhiều kinh

nghiệm)

Nhân 
viên 

bảo vệ 
tòa 
nhà

Đại diện tòa 
nhà

Phụ 
huynh 

cố vấn lãnh 
đạo

GVTV các 
trƣờng

GV B 

GV A

GV dự án 
nhiều kinh 

nghiệm

Lãnh đạo bộ phận 
nghiên cứu xã hội

Hiệu phó

Hiệu trƣởng

Điều phối viên 
công nghệ Quận

Giám sát thƣ 
viện quận
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Cristina Sacco Judge trong Luận án Tiến sĩ Developing a model for school 

librarians in Scotland đã đề xuất mô hình TVTPT ở Scotland trên cơ sở nghiên cứu lý 

thuyết và so sánh kết quả nghiên cứu 5 trƣờng hợp TV ở Mỹ và Scotland. Theo đó, mô 

hình này đƣợc chia thành 3 phần có liên quan tới nhau: GVTV, môi trƣờng học đƣờng 

và hỗ trợ nghiệp vụ. Nó bao gồm các nhân tố nội bộ trong TV (GVTV) và các nhân tố 

bên ngoài có ảnh hƣởng giúp GVTV phát triển tốt các dịch vụ (môi trƣờng học đƣờng 

và sự hỗ trợ nghiệp vụ sẵn có tới GVTV).  

Sơ đồ 1.3. Mô hình TVTPT của Cristina Sacco Judge (2012) 

 

Trọng tâm của mô hình này là sự hợp tác: GVTV phải hợp tác với những ngƣời 

có liên quan để thiết lập tầm nhìn chiến lƣợc giúp TV phục vụ hoạt động của nhà 

trƣờng ; môi trƣờng học đƣờng cần khuyến khích và tạo điều kiện để các cá nhân hợp 

tác ; các hội nghề nghiệp có thể hỗ trợ TVTPT. 

Theo tác giả, mô hình TVTPT của Cristina Sacco Judge có ƣu điểm đã chỉ rõ 

đƣợc các thành phần trong TVTPT, đặc biệt là môi trƣờng học đƣờng và sự hỗ trợ về 

mặt chuyên môn. Đồng thời mô hình này cũng đã chỉ rõ yêu cầu đối với GVTV là cần 

hợp tác với bên liên quan. Tuy nhiên, mô hình này có nhƣợc điểm là chƣa chỉ rõ mối 

quan hệ giữa các nhóm nhân tố này. 

Nhƣ vậy, mặc dù các mô hình TVTPT trên đây đƣợc các tác giả tiếp cận từ 

những góc độ khác nhau nhƣng đều có điểm chung là sự hợp tác giữa TVTPT mà đại 

diện là GVTV với các cá nhân/ tổ chức trong và ngoài trƣờng. Do đó, các mô hình này 

đều có điểm chung: 

Về tổ chức: các mô hình hƣớng tới sự hợp tác đều đòi hỏi GVTV phải đảm bảo 

về trình độ (chuyên môn và sự hiểu biết về chƣơng trình đào tạo) và các kỹ năng (giao 

tiếp, hợp tác với ngƣời dùng). Mục tiêu của các mô hình này là phát huy tối đa hiệu 

quả hoạt động của các TV trong nhà trƣờng, vì vậy mặc dù các yếu tố nhƣ CSVC, kinh 

phí, nguồn tài nguyên không đƣợc nhắc đến nhƣng có thể hiểu các yếu tố này đều đã 

đƣợc đảm bảo.  

Về hoạt động: do mục tiêu của các mô hình này là phát huy tối đa hiệu quả hoạt 

động của các TV trong nhà trƣờng nên mặc dù không đƣợc đề cập nhƣng có thể hiểu 

GVTV trƣờng phổ thông

• Khuynh hƣớng

• Tầm nhìn chiến lƣợc

Môi trƣờng học đƣờng

• Quản lý

• Văn hóa

• Tài nguyên

Hỗ trợ chuyên môn

• Hiệp hội nghề nghiệp

• Hỗ trợ chuyên môn địa 
phƣơng
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các TV xây dựng mô hình này đều đã đảm bảo các hoạt động cơ bản nhƣ: thu thập, xử 

lý, tổ chức – bảo quản và phục vụ. Điểm đặc biệt của mô hình này là sự hợp tác giữa 

GVTV với những ngƣời trong nhà trƣờng (GV, hiệu trƣởng) và các cá nhân/ tổ chức 

ngoài trƣờng (GVTV các trƣờng trong khu vực, hỗ trợ chuyên môn từ các hội nghề 

nghiệp, các loại hình TV khác). 

Tóm lại, mô hình TC&HĐ TVTPT đƣợc nhiều tổ chức và cá nhân nghiên cứu, 

đề xuất. Mỗi mô hình đều có ƣu, nhƣợc điểm riêng của nó. Có thể thấy, không có sự 

nhất trí về việc áp dụng bất cứ mô hình TC&HĐ TVTPT nào cho toàn thể các TV. 

Việc lựa chọn mô hình nào còn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội – văn hóa của 

mỗi quốc gia. Tuy nhiên, theo nhận thức của tác giả thì 3 dạng mô hình TC&HĐ của 

TVTPT kể trên là tƣơng xứng với các mức độ phát triển của TV. Cụ thể: mô hình TV 

hƣớng tới hoàn thiện các yếu tố cấu thành TV sẽ phù hợp với các TVTPT mới đƣợc 

thành lập hoặc còn hạn chế về các điều kiện: CSVC, nguồn tài nguyên thông tin, 

GVTV và kinh phí. Đối với các TVTPT đã hoàn thiện cơ bản các yếu tố cấu thành 

TV có thể phù hợp với mô hình hƣớng tới mở rộng khả năng tiếp cận và sử dụng tài 

liệu của ngƣời sử dụng để nâng cao hiệu quả phục vụ. Ở mức độ cao hơn, khi 

TVTPT có khả năng mở rộng cơ hội tiếp cận, sử dụng tài liệu cho ngƣời sử dụng thì 

việc hƣớng tới mô hình hợp tác để nâng cao khả năng hỗ trợ của TV cho ngƣời sử 

dụng là phù hợp. Do vậy, khi xem xét, lựa chọn mô hình cho các TVTPT ở Tp. HCM 

rất cần xem xét nhận dạng mô hình TVTPT hiện tại cũng nhƣ các điều kiện để xây 

dựng mô hình tƣơng xứng.  

Tiểu kết 

Nội hàm của khái niệm tổ chức đƣợc tác giả sử dụng trong luận án không chỉ 

bao gồm con ngƣời trong tổ chức mà còn bao gồm phƣơng thức làm việc, trang thiết bị 

mà con ngƣời sử dụng. Hoạt động của TVTPT đƣợc tác giả đề cập theo 3 nhóm: hoạt 

động nghiệp vụ, hoạt động quản lý và hoạt động hợp tác giữa TV với các bên liên 

quan. Việc tách riêng hoạt động hợp tác (mặc dù có thể xếp vào hoạt động quản lý) 

nhằm xem xét ảnh hƣởng của hoạt động này tới hiệu quả hoạt động của TV (đƣợc đề 

cập trong giả thuyết nghiên cứu). 

Có nhiều yếu tố tác động tới TC&HĐ của TVTPT. Tuy nhiên, trong cơ chế 

quản lý hiện nay của TVTPT, yếu tố nhận thức của hiệu trƣởng là 1 trong những yếu 

tố quyết định trực tiếp nhất tới việc thực thi các hoạt động của TV. Bên cạnh đó, các 

yếu tố nhƣ: nhận thức của GV, phƣơng thức giáo dục cũng ảnh hƣởng lớn đến hiệu 

quả hoạt động của TVTPT. 



  60  

Tiêu chí đánh giá đƣợc đề xuất cho từng nội dung trong nội hàm khái niệm 

TC&HĐ của TVTPT. Tuy nhiên, để hiệu quả hoạt động của TVTPT đƣợc phản ánh 

khách quan, cần xem xét hƣớng tiếp cận đánh giá kết hợp từ phía TV và phía ngƣời sử 

dụng. Đây là cơ sở để đánh giá thực trạng TC&HĐ của TVTPT trên địa bàn Tp. HCM 

ở chƣơng 2. 

Tổng hợp kinh nghiệm TC&HĐ của nhiều TVTPT trên thế giới, tác giả nhận 

thấy 3 dạng mô hình: mô hình hƣớng tới xây dựng và hoàn thiện các yếu tố cấu thành 

TV, mô hình hƣớng tới mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu của ngƣời sử dụng ; mô 

hình hƣớng tới hợp tác giữa GVTV và các bên có liên quan. Ba dạng mô hình này 

tƣơng ứng với 3 giai đoạn phát triển của TVTPT. Mỗi dạng mô hình sẽ có ƣu và nhƣợc 

điểm riêng. Tuy nhiên, dạng mô hình hƣớng tới hợp tác giữa GVTV và các bên có liên 

quan nhận đƣợc nhiều sự quan tâm nghiên cứu của các tác giả với nhiều cách tiếp cận 

khác nhau. Điểm chung của các nghiên cứu đề xuất mô hình hợp tác là đều nhận định 

đƣợc vai trò quan trọng của sự hợp tác giữa TV với các bên liên quan, trong đó giữ vai 

trò nòng cốt là GVTV. Tuy nhiên, trong từng nghiên cứu vẫn còn có những điểm chƣa 

thực sự phù hợp nhƣ: Meyers, E.M. trong mô hình “vòng tròn hỗ trợ” tuy xác định 

đƣợc các mối quan hệ mà GVTV phải thiết lập nhƣng nhiều mối quan hệ này chƣa 

thực sự là hợp tác bởi mới chỉ có sự tác động 1 chiều ; hay Cristina Sacco Judge tuy đã 

xác định đƣợc 3 thành phần (GVTV- môi trƣờng học đƣờng – hỗ trợ chuyên môn) 

nhƣng chƣa thể hiện đƣợc mối liên kết giữa các thành phần với nhau. Do vậy, việc đề 

xuất hoàn thiện mô hình cho TVTPT ở Tp. HCM vừa kế thừa kinh nghiệm của các 

công trình nghiên cứu này vừa đồng thời hoàn thiện các điểm hạn chế của mô hình. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƢ VIỆN TRƢỜNG PHỔ 

THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

2.1. Khái quát về kinh tế - xã hội, giáo dục và mạng lƣới các thƣ viện trƣờng 

phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

2.1.1. Đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Tp. HCM bao gồm 19 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành. Đây là thành phố 

lớn nhất Việt Nam xét về quy mô dân số và mức độ đô thị hóa, đồng thời cũng là đầu 

tàu kinh tế và là 1 trong những nền văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Hiện 

nay, Tp. HCM cùng với thủ đô Hà Nội là đô thị đặc biệt của Việt Nam. 

Về kinh tế: Tp. HCM giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả Việt Nam. Trong quá trình 

phát triển và hội nhập, Tp. HCM luôn khẳng định vai trò là 1 trung tâm kinh tế, tài chính, 

thƣơng mại, dịch vụ của cả nƣớc; là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 1 

trong 3 vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất nƣớc và cũng là vùng động lực cho công cuộc 

phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn Nam Bộ và cả nƣớc theo chiến lƣợc công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá [2].  

Sự phát triển về kinh tế là cơ sở, nền tảng để phát triển văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, 

sự tăng trƣởng kinh tế nhanh chóng cũng dẫn tới một số vấn đề cần giải quyết. Theo số 

liệu thống kê năm 2014, lực lƣợng lao động có độ tuổi từ 15 trở lên trên địa bàn thành phố 

đạt khoảng 4.000.000 ngƣời và có xu hƣớng ngày càng gia tăng. Sự gia tăng nhanh về lực 

lƣợng lao động cũng tạo sức ép rất lớn đối với sự phát triển văn hóa, xã hội.  

Về xã hội: Theo thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2014 thì dân số Tp. HCM là 

7.981.900 ngƣời, trong đó số học sinh phổ thông khoảng 1.100.000 ngƣời.
 
Tuy nhiên, nếu 

tính những ngƣời cƣ trú không đăng ký thì dân số thực tế của thành phố vƣợt trên 10 triệu 

ngƣời. Tình trạng dân nhập cƣ tăng nhanh, không kiểm soát đƣợc cũng là nguyên nhân 

dẫn tới những gánh nặng về đảm bảo an ninh, xã hội, y tế,… 

Về văn hóa: Với vị trí địa lý thuận lợi, Sài Gòn – nơi một thời đƣợc mệnh danh là 

"Hòn ngọc Viễn Đông" đã là trung tâm thƣơng mại và là nơi hội tụ của nhiều dân tộc anh 

em [2]. Mỗi dân tộc có tín ngƣỡng, sắc thái văn hoá riêng góp phần tạo nên 1 nền văn 

hoá đa dạng. Đặc trƣng văn hoá của vùng đất này là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống 

dân tộc với những nét văn hoá phƣơng Bắc, phƣơng Tây, góp phần hình thành lối 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Lao_%C4%91%E1%BB%99ng
http://www.hochiminhcity.gov.vn/blogtemplate/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu/&Category=Gi%e1%bb%9bi%20thi%e1%bb%87u%20chung&ItemID=41&Mode=1
http://www.hochiminhcity.gov.vn/blogtemplate/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu/&Category=Gi%e1%bb%9bi+thi%e1%bb%87u+chung&ItemID=6&Mode=1
http://www.hochiminhcity.gov.vn/blogtemplate/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu/&Category=Gi%e1%bb%9bi+thi%e1%bb%87u+chung&ItemID=6&Mode=1
http://www.hochiminhcity.gov.vn/blogtemplate/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu/&Category=Gi%e1%bb%9bi+thi%e1%bb%87u+chung&ItemID=6&Mode=1
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sống, tính cách con ngƣời Sài Gòn. Đó là những con ngƣời thẳng thắn, bộc trực, phóng 

khoáng, có bản lĩnh, năng động, dám nghĩ, dám làm. 

Đồng thời, do kinh tế phát triển, cơ hội việc làm nhiều nên Tp. HCM hiện đƣợc 

coi là điểm đến lý tƣởng cho dân nhập cƣ. Dân cƣ đến từ nhiều vùng miền khác nhau 

trong cả nƣớc tạo nên 1 nền văn hóa đa dạng bản sắc cho thành phố. Nhƣng đây cũng 

là vấn đề lớn đối với các cơ quan quản lý văn hóa trong việc xây dựng và gìn giữ môi 

trƣờng văn hóa cho ngƣời dân.  

Hơn nữa, nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, Tp. HCM trở thành 1 đầu mối giao 

thông quan trọng của Việt Nam và Đông Nam Á, bao gồm cả đƣờng bộ, đƣờng 

sắt, đƣờng thủy và đƣờng không. Theo báo cáo của Sở Du lịch Tp. HCM, năm 2017, 

Tp. HCM đã đón khoảng 6.4 triệu lƣợt khách quốc tế, tăng 22.8% so với năm 2016. 

Đây là con số ấn tƣợng nếu so với tổng số du khách quốc tế đến Việt Nam năm 2017 

(khoảng 13 triệu du khách). Đây là cơ hội để phát triển các dịch vụ kinh tế, song cũng 

là thách thức không hề nhỏ đối với các cơ quan quản lý văn hóa, xã hội, y tế,… 

Nhƣ vậy, kinh tế phát triển với nhiều cơ hội việc làm cộng với đặc trƣng văn 

hóa “chấp nhận sự đa dạng” khiến Tp. HCM thu hút ngày càng nhiều ngƣời lao động 

cũng nhƣ nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. Tuy nhiên, mặt trái của quá trình đô thị hóa 

và phát triển kinh tế sẽ làm tăng lên sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội, bởi vì sự 

dịch chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng, công bằng trong xã hội là sự bình đẳng về cơ 

hội cho tất cả mọi ngƣời có thể tham gia vào nền kinh tế [2]. Do đó, để đáp ứng nhu 

cầu khác nhau của các tầng lớp (giàu, nghèo), đòi hỏi Tp. HCM phải cung cấp đƣợc 

các dịch vụ (trong đó có cả giáo dục) với nhiều mức độ chất lƣợng khác nhau. Bên 

cạnh các hệ thống trƣờng công lập (đƣợc hỗ trợ học phí từ nhà nƣớc, nhƣng không 

đƣợc đầu tƣ về cơ sở vật chất), 1 bộ phận ngƣời dân có mức thu nhập cao ở Tp. HCM 

sẽ có nhu cầu về hệ thống trƣờng học ngoài công lập, đặc biệt là các trƣờng có chƣơng 

trình đào tạo quốc tế, với mức học phí cao hơn. Đi kèm với chƣơng trình đào tạo, các 

trƣờng sẽ phải đầu tƣ về CSVC, trang thiết bị, trong đó có TV. Điều này có thể là động 

lực để các trƣờng lựa chọn mô hình TC&HĐ của TVTPT phù hợp với điều kiện cũng 

nhƣ nhu cầu của ngƣời sử dụng trong nhà trƣờng. 

2.1.2. Đặc điểm giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Tp. HCM ngày càng khẳng định vai trò trung tâm giáo dục - đào tạo chất lƣợng 

cao của mình. Theo kết quả tổng kiểm tra định kỳ ngày 26/12/2014, thành phố có 

http://www.hochiminhcity.gov.vn/blogtemplate/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu/&Category=Gi%e1%bb%9bi%20thi%e1%bb%87u%20chung&ItemID=46&Mode=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_giao_th%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_ray
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_ray
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_th%E1%BB%A7y
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_kh%C3%B4ng
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319/319 phƣờng /xã /thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS ; 24/24 quận 

huyện đƣợc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học [33].  

Về quy mô trường đào tạo: theo Niên giám thống kê năm 2017, số lƣợng trƣờng 

học, số lƣợng GV và HS trên địa bàn Tp. HCM tăng đều qua các năm từ 2013-2017 

(bảng số liệu 2.1). 

Bảng 2.1. Số trƣờng, số giáo viên và học sinh phổ thông trên địa bàn Tp. HCM  

phân theo cấp học 

 Năm học Tiểu học THCS THPT TỔNG SỐ 

Số trƣờng học 

(đơn vị: trƣờng) 

 

2013-2014 476 260 186 922 

2014-2015 482 264 192 938 

2015-2016 490 264 190 944 

2016-2017 493 270 187 950 

2017-2018 489 275 188 952 

Số giáo viên 

(đơn vị: ngƣời) 

2013-2014 18.552 16.681 11.755 46.988 

2014-2015 19.280 17.246 11.962 48.488 

2015-2016 19.874 17.393 12.233 49.500 

2016-2017 20.165 17.548 12.371 50.084 

2017-2018 20.577 17.794 12.635 51.006 

Số học sinh 

(đơn vị: ngƣời) 

2013-2014 547.346 350.807 185.167 1.083.320 

2014-2015 559.445 376.713 186.289 1.122.447 

2015-2016 584.054 385.062 194.289 1.163.405 

2016-2017 578.784 400.502 204.506 1.183.792 

2017-2018 602.877 413.27 208.894 1.225.041 

                            [Nguồn: Niêm giám thống kê năm 2017] 

Về loại hình đào tạo: theo số liệu thống kê năm 2015, hiện tất cả các bậc học 

(tiểu học, THCS, THPT) đều có loại hình trƣờng ngoài công lập. Năm học 2015 

-2016, toàn thành phố có tổng 944 trƣờng phổ thông, trong đó số trƣờng ngoài công 

lập là 114 trƣờng, chiếm khoảng 12% (bảng 2.2). Thành phố hiện có 21 trƣờng phổ 

thông có yếu tố nƣớc ngoài với trên 1.345 GV, hơn 10.799 HS ( trong đó có 5.080 HS 

Việt Nam) đóng vai trò quan trọng trong việc tạo môi trƣờng học tập tốt cho con, em 

ngƣời nƣớc ngoài, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài đến Việt Nam công tác hoặc 

kinh doanh góp phần thúc đẩy đầu tƣ cũng nhƣ giáo dục. Đóng góp lớn nhất của khối 

trƣờng ngoài công lập và trƣờng có yếu tố nƣớc ngoài là góp phần tích cực trong việc 

tạo ra nhiều chỗ học tập, đảm bảo cơ hội học tập cho HS, từ đó góp phần nâng cao dân 

trí cho ngƣời dân và làm giảm đáng kể sức ép về ngân sách cho giáo dục” [33]. Tuy 

nhiên, theo thông tin đƣợc công bố trên trang thông tin điện tử các trƣờng có yếu tố 

nƣớc ngoài tại Tp. HCM, năm 2017, toàn thành phố có 33 trƣờng có yếu tố nƣớc 
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ngoài. Xem xét số liệu báo cáo tổng kết năm học của Sở GD&ĐT Tp. HCM, tác giả số 

lƣợng cụ thể các trƣờng có yếu tố nƣớc ngoài chƣa đƣợc đề cập. 

Bảng 2.2. Loại hình trƣờng phổ thông phân theo cấp học 2013-2018 

    Năm học                                

Cấp học 
2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 – 2017 2017 - 2018 

TỔNG SỐ  922 938 944 950 952 

Tiểu học  476 482 490 493 489 

Công lập  451 461 467 474 473 

Ngoài công lập  25 21 23 19 16 

THCS  255 259 260 266 271 

Công lập  254 258 258 263 268 

Ngoài công lập  1 1 2 3 3 

THPT  138 146 144 145 146 

Công lập  90 94 95 96 97 

Ngoài công lập  48 52 49 49 49 

Liên cấp Tiểu học -THCS 5 5 4 4 4 

Công lập         -    -    -    -    1 

Ngoài công lập  5 5 4 4 3 

Liên cấp THCS-THPT  48 46 46 42 42 

Công lập  12 10 10 9 9 

Ngoài công lập  36 36 36 33 33 

                        [Nguồn: Niêm giám thống kê năm 2017] 

Về nội dung giáo dục: không chỉ phát triển về số lƣợng nhân sự hoạt động trong 

ngành giáo dục, trong những năm qua, Sở GD&ĐT Tp. HCM luôn nỗ lực trong việc chỉ 

đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hƣớng phát triển năng lực HS. Sở 

GD&ĐT Tp. HCM luôn chỉ đạo và thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá đƣợc thể hiện qua 

việc biên soạn đề kiểm tra theo ma trận đề. Đồng thời, đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị 

chuyên môn theo định hƣớng đổi mới công tác biên soạn đề kiểm tra, góp phần thúc đẩy đổi 

mới phƣơng pháp dạy học, đặc biệt đối với các môn học khoa học xã hội nhƣ Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, …   

Về kinh phí: kinh phí cấp cho giáo dục của Tp. HCM cũng có xu hƣớng tăng đều 

qua các năm. Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Tp. HCM, năm 2015, kinh phí nhà nƣớc cấp 

cho giáo dục của thành phố khoảng 2.800 tỷ đồng (không tính kinh phí thực hiện 72 dự 

án mầm non thực hiện theo Chƣơng trình huy động vốn) [33]. Số phòng học mới đƣa 

vào sử dụng cũng tăng đều qua các năm. Định mức đầu tƣ ngân sách tính theo HS trong 

năm học 2014-2015 trung bình là 4.4 triệu đồng/ HS tiểu học ; 4.5 triệu đồng/ HS THCS 

và 5.5 triệu đồng/ HS THPT [33]. Số liệu ngân sách đầu tƣ/ HS năm học 2014-2015 
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đƣợc đề cập trong các báo cáo của Sở GD&ĐT Tp. HCM, tuy nhiên số liệu năm 2016 – 

2017 lại không đƣợc đề cập. 

Bên cạnh nguồn kinh phí của nhà nƣớc cấp cho giáo dục, ở Tp. HCM, việc xã 

hội hóa giáo dục cũng đƣợc chú trọng. Nhờ nguồn kinh phí xã hội hóa này mà trong 

những năm học vừa qua, rất nhiều phòng học mới, nhà đa năng, TV đƣợc xây dựng ở 

nhiều trƣờng. Theo báo cáo, năm 2014, nguồn kinh phí xã hội hóa ở Tp. HCM ở cả 3 

cấp học đạt khoảng 910 triệu đồng (trong đó tiểu học là 376 triệu đồng, THCS là 248 

triệu đồng và THPT là 284 triệu đồng). Bên cạnh đó, theo báo cáo tổng kết năm học 

2016-2017 của Sở GD&ĐT Tp. HCM, ngoài học phí, hàng năm phụ huynh HS các 

trƣờng đã tự nguyện đóng góp, tài trợ hoạt động dạy và học, trang bị CSVC hàng năm 

khoảng 450 tỷ đồng [33].  

Ngoài ra, từ năm học 2016-2017, Tp. HCM chủ trƣơng đẩy mạnh giao quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở GD&ĐT theo Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP. Theo đó, tính đến hết năm học 2017-2018, 1220/1318 cơ sở GD&ĐT 

đã tự chủ 1 phần tài chính (chiếm 92.6%) (Bảng 2.3). Theo kế hoạch, từ 2017-2020, 

thành phố sẽ tiếp tục phân cấp trong tuyển dụng đối với 24 trƣờng THPT; sau 2020, 

100% trƣờng THPT trong thành phố sẽ tự chủ về nhân sự. 

Bảng 2.3. Mức độ tự chủ tài chính theo khối đơn vị tại thành phố Hồ Chí Minh 

 năm học 2017-2018 

         Khối đơn vị 

Mức độ tự chủ 

Khối đơn vị trực 

thuộc Sở GD&ĐT 

Khối các đơn vị giáo dục 

thuộc quận, huyện 

Tổng 

Đơn vị tự đảm bảo chi phí hoạt động 5 0 5 

Đơn vị tự đảm bảo 1 phần chi phí 

hoạt động 

129 1.086 1.215 

Đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ 

chi phí hoạt động 

2 96 98 

 Theo phân cấp quản lý của Sở GD&ĐT Tp. HCM, các trƣờng tiểu học và 

THCS sẽ chịu sự quản lý trực tiếp bởi các Phòng GD&ĐT quận, huyện ; riêng khối 

các trƣờng THPT sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của Sở GD&ĐT. 

Nhƣ vậy, từ các số liệu về quy mô, nhân sự, kinh phí nhà nƣớc, kinh phí xã hội 

hóa kể trên, có thể thấy Tp. HCM là 1 trong những tỉnh/ thành phố có nền giáo dục 

phát triển ở Việt Nam. 
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Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu cơ bản vừa nêu, giáo dục ở Tp. HCM vẫn 

còn gặp phải một số khó khăn. Khó khăn chính của ngành GD&ĐT Tp. HCM là mặc 

dù Ủy ban nhân dân thành phố luôn ƣu tiên kinh phí xây dựng trƣờng lớp, song do số 

lƣợng HS trong độ tuổi đến trƣờng tăng hàng năm quá cao gây khó khăn cho quá trình 

xây dựng mô hình nhà trƣờng tiên tiến, hiện đại, cũng nhƣ việc đổi mới phƣơng pháp 

giảng dạy và học tập.  

Để nâng cao chất lƣợng giáo dục, Sở GD&ĐT Tp. HCM đã đƣa ra một số giải 

pháp cụ thể nhƣ: xây dựng CSVC trƣờng lớp, tiếp tục đổi mới phƣơng pháp giảng dạy 

và học tập, chú trọng giảm tải chƣơng trình, đổi mới phƣơng pháp kiểm tra để đánh giá 

phẩm chất và năng lực của HS, hiện đại hóa TV theo hƣớng ứng dụng công nghệ 

thông tin để đẩy mạnh công tác học tập, nghiên cứu của GV và HS [33]. 

Nhƣ vậy, những đặc điểm nêu trên của nền giáo dục Tp. HCM là hoàn toàn 

tƣơng xứng với đặc điểm kinh tế, xã hội và văn hóa của thành phố. Nhìn chung các 

đặc điểm này đều cho thấy vị thế của Tp. HCM trong nền giáo dục nƣớc nhà. Sự phát 

triển hàng năm về quy mô, loại hình đào tạo ; sự chuyển biến trong nội dung giáo dục ; 

kinh phí đầu tƣ cho hoạt động giáo dục là động lực để Tp. HCM phát triển nền giáo 

dục nói chung, giáo dục phổ thông nói riêng. Sự phát triển của giáo dục sẽ là điều kiện 

để các trƣờng phát triển TVTPT bởi đây là 1 trong các bộ phận hỗ trợ hoạt động dạy 

và học trong nhà trƣờng. Tuy nhiên, bên cạnh các điều kiện phát triển, giáo dục ở Tp. 

HCM cũng đang phải đối mặt với những yêu cầu về nội dung, phƣơng pháp cũng nhƣ 

chất lƣợng giáo dục. Cụ thể, nội dung giáo dục phải đƣợc xây dựng hƣớng tới đánh giá 

năng lực của HS ; phƣơng pháp giáo dục phải hƣớng tới hình thành tƣ duy, kỹ năng tự 

học cho HS ; khả năng tự chủ tài chính của các trƣờng trong việc điều hành các hoạt 

động. Do vậy, bên cạnh các điều kiện để phát triển, TVTPT cũng phải đối mặt với các 

vấn đề nêu trên của giáo dục, có nhiệm vụ hỗ trợ nhà trƣờng giải quyết các yêu cầu 

nêu trên. Khi đó, việc xem xét và lựa chọn mô hình TC&HĐ của TVTPT phù hợp có 

thể là 1trong những cách giúp nhà trƣờng giải quyết đƣợc những đòi hỏi hiện nay.  

2.1.3. Đặc điểm của mạng lưới các thư viện trường phổ thông trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh 

Theo Từ điển tiếng Việt, mạng lƣới là “hệ thống tổ chức gồm nhiều cá nhân 

hoặc đơn vị có 1 chức năng chung”. Thuật ngữ “TVTPT trên địa bàn Tp. HCM” đƣợc 

sử dụng trong luận án bao gồm tất cả các TV các cấp tiểu học, THCS, THPT đƣợc 
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phân bổ tƣơng đối đồng đều ở cả nội và ngoại thành Tp. HCM. Chức năng chung của 

các TV này là hỗ trợ công tác dạy và học cho GV và HS trong nhà trƣờng. Do đó, có 

thể coi hệ thống TVTPT trên địa bàn Tp. HCM nhƣ 1 mạng lƣới hỗ trợ hoạt động của 

nhà trƣờng. 

Về quy mô: theo số liệu thống kê, năm học 2015-2016, toàn Tp. HCM có tổng 

944 trƣờng phổ thông. Theo số liệu báo cáo của Sở GD&ĐT Tp. HCM, từ năm 2012, 

100% các trƣờng học ở Tp. HCM có TV trƣờng. Nhìn vào bảng số liệu 2.4, có thể tại 

Tp. HCM số TV luôn lớn hơn số trƣờng học ở cả 3 cấp học, do một số TV có nhiều cơ 

sở học dẫn tới 1 trƣờng có thể có nhiều TV. Tuy nhiên, số liệu về TVTPT qua các năm 

2016 – 2017 lại không đƣợc đề cập trong các báo cáo tổng kết năm học. 

Bảng 2.4. Số lƣợng trƣờng học và số lƣợng TVTPT trên địa bàn Tp. HCM năm 2015 

 Tiểu học THCS THPT Tổng 

Số trƣờng học 485 265 189 939 

Số TV 516 269 249 1034 

Về nhiệm vụ: là 1 bộ phận trong nhà trƣờng, TVTPT có nhiệm vụ sƣu tập, cung 

cấp tài liệu hỗ trợ dạy và học của GV, HS trong nhà trƣờng ; thu hút GV, HS tham gia 

các hoạt động do TV tổ chức ; phát triển phong trào đọc sách trong nhà trƣờng [21]. 

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ chủ trƣơng đổi mới phƣơng thức, nội dung giáo dục trong 

nhà trƣờng, tăng cƣờng giáo dục kỹ năng sống cho HS, TVTPT trên địa bàn Tp. HCM 

đã thực hiện các hoạt động nhƣ “Lớn lên cùng sách” thu hút 23/24 phòng GD&ĐT với 

mục tiêu hƣớng đến sự trƣởng thành của học sinh qua quá trình đọc sách; sự phát triển 

bền vững của thói quen đọc sách và kỹ năng đọc; sự lan tỏa của niềm đam mê đọc sách 

và văn hóa đọc trong môi trƣờng học đƣờng; nâng cao chất lƣợng học tập; phát huy 

chức năng, vai trò của thƣ viện trƣờng học [33]. 

Về người sử dụng TV: ngƣời sử dụng trong các TVTPT chủ yếu bao gồm HS và 

GV trong nhà trƣờng. Ngoài ra, TV còn phục vụ nhu cầu tin của cán bộ lãnh đạo nhà 

trƣờng, cán bộ các phòng/ ban và một số phụ huynh HS [21].  

2.2. Tổ chức thƣ viện trƣờng phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Khảo sát về thực trạng TC&HĐ của các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM, luận án 

đã lựa chọn 10 TVTPT đại diện cho 3 khối trƣờng. Thông tin tổng hợp về các TVTPT 

đƣợc khảo sát đƣợc thể hiện ở bảng 2.5 dƣới đây:  
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Bảng 2.5. Tổng hợp số liệu các TVTPT đƣợc khảo sát theo khối trƣờng 

Khối trƣờng Mã 

trƣờng 

Ngƣời sử dụng Vốn tài liệu Kinh phí/ 

năm 

(triệu 

đồng) 

CSVC GVTV Ghi chú 

Tổng số 

GV,HS 

Lƣợt 

đến TV 

Lƣợt sử 

dụng 

TV 

Lƣợt luân 

chuyển 

tài liệu 

Số lƣợng 

(cuốn) 

Bình quân 

tài liệu/ 

ngƣời 

 

Khối trƣờng công 

lập 

TH-NoT-CL 1486 4814 5040 4588 2138 1.5 32 -Kệ sách 

- Tủ trƣng bày 

- Máy tính (dành cho GVTV) 

-Không có phần mềm quản lý TV 

1 Trƣờng có 

2 cơ sở 
THCS-NoT-CL 1780 7200 6400 * * * 29 1  
THPT-NoT-CL 2107 900  900  * 3650 4.5 37 1  
THCS-NgT-CL 1570 5000 5000 7000 * * 18 1  
TH-NgT-CL 1667 2266 19394 * * * 21 1  
THPT-NgT-CL 837 9000 

  

12000 15000 10900 6.5 20 -Kệ sách; tủ trƣng bày ; máy tính 

(dành cho GVTV) 

-phần mềm quản lý TV 

3 2 ngƣời 

làm công 

tác vệ sinh 

Khối trƣờng ngoài 

công lập có yếu tố 

nƣớc ngoài 

TH-NoT-NN 117 2500 2700  5000 19700** 168 550 - Kệ sách ; tủ trƣng bày ; máy tính 

(GVTV + người sử dụng) 

-Phần mềm quản lý TV 

1  
TH-NgT-NN 850 * * 400 * * 225 1  
THCS-NoT-NN 419  5467 * 9716 11 198 2  

Trƣờng ngoài công 

lập Việt Nam 

THPT-NoT-VN  

722 

6400 6400 * 2970 4 17 -Kệ sách; tủ trƣng bày ; máy tính 

(GVTV + người sử dụng) 

- Phần mềm quản lý TV đã hết thời 

hạn bảo hành 

2 Trƣờng có 

2 cơ sở 

*: GVTV không cung cấp **: gồm cả tài liệu điện tử 

2.2.1 Mục tiêu hoạt động của thư viện trường phổ thông 

Tại Việt Nam, mục tiêu hoạt động của TVTPT đƣợc quy định tại một số văn bản pháp quy và sách hƣớng dẫn nghiệp vụ 

dành cho TVTPT. Cụ thể, tại chƣơng 1 Quy chế tổ chức và hoạt động TVTPT: “TV góp phần nâng cao chất lƣợng giảng dạy của 

GV, bồi dƣỡng kiến thức cơ bản về khoa học TV và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho HS, tạo cơ sở từng bƣớc thay đổi 

phƣơng pháp dạy và học. Đồng thời, TV tham gia tích cực vào việc bồi dƣỡng tƣ tƣởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa mới 

cho các thành viên trong nhà trƣờng” [3]. Theo đó, các nhiệm vụ chính của TVTPT bao gồm: 
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- Cung ứng tài liệu cho GV và HS ;  

-  Sƣu tầm và giới thiệu rộng rãi các tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu khoa học giáo dục ;  

-  Tổ chức thu hút toàn thể GV và HS tham gia các hoạt động TV ;  

-  Phối hợp hoạt động với các TV trong ngành ;  

-  Tổ chức quản lí theo đúng nghiệp vụ TV [27]. 

Nhƣ vậy, so với các tài liệu nƣớc ngoài, các tài liệu Việt Nam cũng nhấn mạnh vai 

trò cung ứng tài liệu, hỗ trợ việc dạy và học trong nhà trƣờng. Tuy nhiên, mục tiêu đào tạo 

các kỹ năng thông tin, kỹ năng đọc cho ngƣời sử dụng TV chƣa đƣợc đề cập. 

Là 1 bộ phận của các TVTPT ở Việt Nam, nên các TVTPT trên địa bàn Tp. 

HCM cũng đƣợc TC&HĐ hƣớng tới các mục tiêu đƣợc quy định bởi các văn bản pháp 

quy trên. Biểu đồ 2.1. là thực trạng nhận thức của các bên liên quan (GVTV, CBQL, 

GV, HS) về mục tiêu của TVTPT. 

Biểu đồ 2.1. Nhận thức của các bên liên quan về mục tiêu của TVTPT 

 

Theo đó, khảo sát ý kiến của nhóm GVTV, CBQL, GV và HS của 10 TVTPT 

trên địa bàn Tp.HCM về các nhiệm vụ của TVTPT (đƣợc Hiệp hội Quốc tế TVTH đƣa 

ra) cho kết quả nhƣ sau : 

Nhìn chung, có thể sắp xếp tỉ lệ nhận thức về vai trò của TVTPT của các nhóm có 

liên quan theo thứ tự từ cao đến thấp nhƣ sau : nhóm GVTV, nhóm CBQL, nhóm GV và 

Cung 

cấp tài 

liệu

Đào tạo 

kiến thức 

thông tin

Phát 

triển 

phong 

trào đọc 

sách

Thúc đẩy 

tính ham 

học hỏi

Giáo viên thƣ viện 100 80 100 90

Cán bộ quản lý 100 30 90 80

Giáo viên 87.2 38.3 71.3 68.1

Học sinh 78.1 35.5 55.2 45
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nhóm HS. Cụ thể, nhóm GVTV có tỉ lệ nhận thức cao nhất so với các nhóm còn lại về vai 

trò của TVTPT. Cụ thể, cả 10 GVTV cho rằng TV có nhiệm vụ cung cấp tài liệu và phát 

triển phong trào đọc sách ; 9 trong 10 GVTV cho rằng TV sẽ giúp thúc đẩy tính ham học 

hỏi của ngƣời sử dụng và 8 trong 10 GVTV đồng ý TV có nhiệm vụ đào tạo năng lực 

thông tin cho ngƣời sử dụng. Điều này hoàn toàn có thể lý giải bởi nhóm GVTV là những 

ngƣời đƣợc đào tạo chuyên ngành TV hoặc đang đảm nhiệm công tác TV nên họ có thể ý 

thức đƣợc nhiệm vụ của TV trong nhà trƣờng. Nhóm CBQL và nhóm GV có tỷ lệ nhận 

thức ở mức tƣơng đối vì họ là nhóm hỗ trợ/ phối hợp GVTV trong việc phát triển TV. HS 

là nhóm có tỉ lệ nhận thức về vai trò của TVTPT thấp hơn các nhóm bởi đây là nhóm 

chiếm số lƣợng lớn nhất trong nhà trƣờng, là nhóm cần khuyến khích, động viên để tạo 

lập và hình thành thói quen sử dụng TV để hỗ trợ việc học tập.  

Có sự tƣơng đồng trong nhận định của các bên liên quan về vai trò của TVTPT. 

Theo đó, có thể sắp xếp các vai trò của TVTPT theo thứ tự ƣu tiên từ rất quan trọng 

đến ít quan trọng: cung cấp tài liệu, phát triển khả năng đọc sách, thúc đẩy tính ham 

học hỏi và đào tạo năng lực thông tin cho ngƣời sử dụng. 

Trong các vai trò của TVTPT, vai trò cung cấp tài liệu nhận đƣợc phần lớn ý kiến 

đồng thuận của các nhóm (100% GVTV và CBQL ; 87.2% GV ; 78.1 % HS). Qua các 

số liệu này, có thể thấy, hiện TVTPT trên địa bàn Tp. HCM đang thực hiện nhiệm vụ 

chính là cung cấp tài liệu hỗ trợ việc dạy và học của GV, HS trong nhà trƣờng. 

Đào tạo kiến thức thông tin (bao gồm kỹ năng định vị, tìm kiếm, sử dụng 

thông tin) cho ngƣời sử dụng là 1 trong những nhiệm vụ đƣợc các tổ chức TVTH trên 

thế giới đặt ra cho các TVTPT. Vai trò này thực sự cần thiết bởi nền giáo dục nƣớc ta 

đang trong quá trình chuyển từ giáo dục nội dung sang giáo dục năng lực, đào tạo kỹ 

năng tự học, tự nghiên cứu cho ngƣời học. Tuy nhiên, số liệu khảo sát thu đƣợc cho 

thấy các nhóm đều đánh giá vai trò này khá thấp. Cụ thể, khảo sát 10 TVTPT cho 

thấy: 80% GVTV, 38.3 % GV, 35.5 % HS và chỉ có 30% CBQL cho rằng TVTPT có 

vai trò đào tạo kiến thức thông tin cho ngƣời sử dụng. Điều này cho thấy thực trạng 

là hiện nay các TVTPT chƣa chú trọng tới việc đào tạo kiến thức thông tin cho ngƣời 

sử dụng, do đó những bên liên quan không nhận thấy đƣợc vai trò này của TVTPT.  

Ngoài 4 vai trò nêu trên, một số GV, HS cho rằng TVTPT còn có vai trò trong 

việc giúp ngƣời sử dụng giải trí sau giờ học. Đặc biệt, có 2 trong 167 HS nhóm trƣờng 

ngoài công lập cho rằng việc tham gia các hoạt động TV sẽ giúp các em có đƣợc các 

chứng chỉ, giúp cộng thêm điểm phong trào trong quá trình học tập cũng nhƣ tìm kiếm 

các học bổng. 
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Tuy nhiên, khi xem xét mục tiêu hoạt động của TVTPT trên địa bàn Tp. HCM, 

tác giả nhận thấy có sự khác biệt giữa nhận thức của các bên liên quan ở 3 khối trƣờng 

công lập, khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam và khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố 

nƣớc ngoài về vai trò của TVTPT (xem bảng 2.6) 

Bảng 2.6. Nhận thức của các bên liên quan theo khối trƣờng về mục tiêu của thƣ 

viện trƣờng phổ thông 

Khối trƣờng 

Nhóm đối 

tƣợng đƣợc 

khảo sát 

Mục tiêu của TVTPT (tỉ lệ %) 

Cung 

cấp tài 

liệu 

Đào tạo 

năng lực 

thông tin 

Phát triển 

phong trào 

đọc sách 

Thúc đẩy 

tính ham 

học hỏi 

Khối trƣờng công 

lập 

GVTV 100 66.7 100 100 

CBQL 100 0 100 83.3 

GV 88.5 35.1 73.3 67.9 

HS 72.8 31.4 58 52.1 

Khối trƣờng thƣ 

thục có yếu tố 

nƣớc ngoài 

GVTV 100 100 100 100 

CBQL 100 66.7 66.7 66.7 

GV 96.9 34.4 81.3 78.1 

HS 88.1 46.6 53.4 32.2 

Khối trƣờng ngoài 

công lập Việt Nam 

GVTV 100 100 100 0 

CBQL 100 100 100 100 

GV 68 60 48 56 

HS 91.8 38.8 38.8 24.5 

Nhìn vào bảng số liệu 2.6 có thể thấy sự khác biệt về nhận thức của các bên liên 

quan giữa các khối trƣờng về mục tiêu đào tạo năng lực thông tin cho ngƣời sử dụng của 

TVTPT. Cụ thể, trong khi tỉ lệ nhận thức của GVTV và CBQL ở cả hai khối trƣờng ngoài 

công lập Việt Nam và khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài về vai trò đào tạo 

năng lực thông tin cho ngƣời sử dụng khá cao (100% GVTV và CBQL khối trƣờng ngoài 

công lập Việt Nam ; 100% GVTV, 66.7% CBQL khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố 

nƣớc ngoài) thì không có CBQL ở khối trƣờng công lập cho rằng TVTPT có vai trò này. 

Bên cạnh đó, số liệu khảo sát cũng cho kết quả tƣơng tự khi tỉ lệ HS ở khối trƣờng ngoài 

công lập (38.8% HS khối ngoài công lập Việt Nam, 46.6% HS khối ngoài công lập nƣớc 

ngoài) cho rằng TVTPT có vai trò đào tạo năng lực thông tin cao hơn so với khối trƣờng 

công lập (31.8%). Qua đây có thể thấy rằng: nhóm TVTPT ở khối trƣờng ngoài công lập 

đã thực hiện tốt hoặc có thể đã có các biện pháp giúp các bên liên quan ý thức đƣợc vai trò 

đào tạo năng lực thông tin cho ngƣời sử dụng. 

Để nâng cao nhận thức của ngƣời sử dụng về vai trò của TV, TVTPT cần thực 

hiện các biện pháp tuyên truyền cũng nhƣ các hoạt động giúp ngƣời sử dụng nhận ra 
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vai trò của TV. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa nhóm trƣờng công lập và ngoài công 

lập trong việc thực hiện các biện pháp nâng cao nhận thức của GV, HS về vai trò của 

TV. Cụ thể: 

Ở nhóm trƣờng công lập, nhìn chung các TV đều thực hiện các biện pháp thiên 

về nghiệp vụ TV nhƣ: lựa chọn, xử lý, tổ chức và cung cấp tài liệu cho ngƣời sử dụng ; 

tổ chức các hoạt động phong trào xoay quanh các ngày lễ lớn trong năm nhƣ: kể 

chuyện theo sách, trƣng bày, giới thiệu sách…  

Ở nhóm trƣờng ngoài công lập, bên cạnh các biện pháp giống nhƣ nhóm trƣờng 

công lập, TV còn thực hiện đa dạng các biện pháp khác nhƣ: thành lập câu lạc bộ TV cho 

HS; hƣớng dẫn HS tham gia công tác TV (dán mã màu cho sách, trang trí TV,…); phối hợp 

với GV để hƣớng dẫn HS sử dụng TV ; phối hợp với các nhà xuất bản để giới thiệu sách 

mới hoặc mời diễn giả nói chuyện về sách ; phối hợp với các TV khác trong quận để luân 

chuyển, trao đổi sách ; tập huấn sử dụng TV cho HS mới ; khen thƣởng cho cá nhân/ tập thể 

lớp có phong trào đọc sách tốt hoặc có đóng góp cho TV… Ngoài ra, có 1 trong 4 trƣờng 

ngoài công lập cho biết: ngoài việc tạo điều kiện cho TV tổ chức các hoạt động phong trào, 

nhà trƣờng còn phối hợp với phụ huynh HS trong việc khuyến khích các em đọc sách. Cụ 

thể, đọc xong mỗi quyển sách, HS sẽ có 1 tấm phiếu ghi rõ họ tên, tên cuốn sách, nội dung 

cuốn sách, cảm nghĩ sau khi đọc xong cuốn sách kèm theo thời gian đọc, có xác nhận của 

phụ huynh để trong giờ sinh hoạt dƣới cờ (hàng tuần), nhà trƣờng sẽ tổ chức bốc thăm ngẫu 

nhiên và trao thƣởng cho HS trƣớc toàn trƣờng.   

Nhƣ vậy, chính những biện pháp mà TVTPT cũng nhƣ nhà trƣờng ở khối trƣờng 

ngoài công lập thực hiện khiến cho các nhóm (CBQL, GV, HS) đánh giá cao vai trò của 

TVTPT trong việc đào tạo năng lực thông tin của TV nhƣ đã phân tích ở trên.  

2.2.2. Cơ cấu tổ chức 

Xem xét về cơ cấu tổ chức, cần xem xét về quy mô và chất lƣợng nguồn nhân 

lực làm việc trong TVTPT. 

* Quy mô nhân sự 

Quy mô nhân sự làm việc trong TVTPT là 1 trong các yếu tố quan trọng quyết 

định đến việc tổ chức các hoạt động của TV. Khi xem xét về quy mô nhân sự, ngoài 

việc tính toán số lƣợng nhân sự làm việc trong mỗi TV, cần phải xem xét việc GVTV 

đƣợc phân công làm công tác TV với vai trò chuyên trách hay kiêm nhiệm. 

Tại Việt Nam, quy mô nhân sự làm việc trong các TVTPT đƣợc quy định tại 

các văn bản pháp quy nhƣ: Quyết định của Hội đồng Chính phủ số 243/CP ngày 
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28/6/1979 ; Thông tƣ Liên bộ Giáo dục – Đào tạo và Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ 

số 7977/TT-LB ngày 7/12/1992. Tuy nhiên, Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT ngày 12/07/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và 

mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập quy định về 

biên chế viên làm công tác TV phụ thuộc vào việc xếp hạng trƣờng. Cụ thể:  

- Đối với trƣờng tiểu học: công tác TV, thiết bị, công nghệ thông tin: 2 biên chế 

đối với trƣờng hạng I (từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố ; từ 19 

lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo) ; 1 biên chế đối với trƣờng hạng II, III 

(từ 27 lớp đối với trung du, đồng bằng, thành phố ; dƣới 18 lớp đối với miền núi, vùng 

sâu, hải đảo). 

- Đối với trƣờng THCS và trƣờng THPT: trƣờng hạng I bố trí tối đa 3 ngƣời, 

trƣờng hạng II, III bố trí tối đa 2 ngƣời cho các công tác TV, thiết bị và công nghệ 

thông tin. 

Nhƣ vậy, theo quy định thì nhân sự trong các TVTPT chỉ có tối đa 1 GVTV 

chuyên trách (đối với trƣờng THCS, trƣờng THPT, trƣờng tiểu học hạng I) hoặc 1 GVTV 

kiêm nhiệm thêm công tác thiết bị và công nghệ thông tin (đối với trƣờng hạng II, III). 

Số lƣợng và trình độ GVTV ở các TVTPT theo khối trƣờng trên địa bàn Tp. 

HCM đƣợc thể hiện ở bảng 2.7. 

Bảng 2.7. Bảng số liệu về quy mô và trình độ của GVTV 

Khối trƣờng 
Mã số tên 

trƣờng 

Số lƣợng 
Trình 

độ 

Chuyên môn Nghiệp 

vụ sƣ 

phạm 

Ghi chú Chuyên 

trách 

Kiêm 

nhiệm 

Thƣ 

viện 
Khác 

 

 

 

Khối trƣờng công 

lập 

TH-NoT-CL 1 Văn thƣ, 

bí thƣ 

Đoàn 

Đại học  x x Trƣờng có 2 

cơ sở 

THCS-NoT-CL 1  Cao 

đẳng 

x   

 

 

 

không 

 

THPT-NoT-CL 1 2 Đại học x  2 ngƣời kiêm 

nhiệm hỗ trợ 

công tác vệ 

sinh 

THCS-NgT-CL 1  Đại học x   

THPT-NgT-CL 1  Đại học x   

TH-NgT-CL 1  Trung 

cấp 

x   

Khối trƣờng 

ngoài công lập có 

yếu tố nƣớc ngoài 

TH-NoT-NN 1  Đại học x   

TH-NgT-NN 1  Đại học  x  

THCS-NoT-NN 2  Đại học x   

Trƣờng ngoài 

công lập Việt 

Nam 

THPT-NoT-VN 2  Đại học x  Trƣờng có 2 

cơ sở 
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Số liệu thống kê cho thấy: tổng có 13 GVTV đang làm việc trong 10 TVTPT 

(trong đó 2 trƣờng có 2 cơ sở), trong đó chỉ có 1 GVTV là nam giới. Nhƣ vậy, trung 

bình mỗi TVTPT có 1 GVTV phụ trách. Tỉ lệ này phù hợp với các quy định về biên 

chế làm công tác TV của Việt Nam, cũng nhƣ tƣơng đối giống với quy mô nhân sự 

làm công tác TVTPT ở một số nƣớc trên thế giới.  

Tuy nhiên, có 1 sự khác biệt nhỏ trong việc phân công nhân sự phụ trách công 

tác TV ở 2 khối trƣờng công lập và ngoài công lập. Cụ thể:  

+ Ở khối trƣờng công lập, 6 TVTPT (trong đó có 1 trƣờng có 2 cơ sở), số lƣợng 

GVTV là 7 ngƣời. Nhƣ vậy tỉ lệ trung bình là 1 GVTV/ 1 trƣờng, thậm chí có trƣờng 

tuy có 2 cơ sở nhƣng lại chỉ có 1 GVTV phụ trách. Tuy nhiên, một số GVTV cho biết 

mặc dù đƣợc phân công làm công tác TV, nhƣng họ vẫn phải kiêm nhiệm một số công 

việc khác trong nhà trƣờng nhƣ: công tác văn thƣ, bí thƣ Đoàn,… Điều này gây ảnh 

hƣởng không nhỏ tới việc phân bổ thời gian cũng nhƣ tâm trí cho công tác TV của 

GVTV. Tƣơng đồng với ý kiến của GVTV, nhiều GV (công tác cùng trƣờng có GVTV 

kiêm nhiệm) cho rằng: cần bỏ các công tác kiêm nhiệm cho GVTV để họ có toàn thời 

gian, tâm sức để đảm bảo tốt công tác TV.  

+ Ở khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam: số GVTV làm việc trên 1 TV trƣờng 

cũng là 1 GVTV (2 GVTV/ 1 trƣờng có 2 cơ sở). Tuy nhiên, GVTV ở khối trƣờng này 

không phải kiêm nhiệm các công việc khác trong nhà trƣờng nhƣ một số GVTV ở khối 

trƣờng công lập. 

+ Ở khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài: tỉ lệ GVTV/ trƣờng cũng 

là 1 ngƣời và 100% GVTV đều không phải kiêm nhiệm, thậm chí 1 trong 3 trƣờng có 

2 GVTV đều chuyên trách TV. Ngoài ra, ở 1 TVTPT khối ngoài công lập nƣớc ngoài, 

GVTV cho biết: TV còn tận dụng sự hỗ trợ của các thành viên câu lạc bộ TV (bao 

gồm đại diện HS của từng khối, lớp) trong một số công việc TV đơn giản nhƣ: dán mã 

màu cho sách, xếp sách lên kệ, trang trí TV, tuyên truyền, giới thiệu sách cho HS ở các 

lớp,… Do vậy, GVTV sẽ có thời gian để xử lý nghiệp vụ cũng nhƣ tổ chức các hoạt 

động TV. Đồng thời, việc tham gia hỗ trợ TV sẽ giúp HS có điều kiện tiếp xúc nhiều 

với tài liệu, nảy sinh nhu cầu đọc cũng nhƣ tăng thêm sự gắn bó với GVTV. Điều này 

đƣợc minh chứng bằng số liệu khảo sát. Theo đó, ở TVTPT sử dụng sự hỗ trợ của HS 

trong công tác TV cho thấy: 38.3 % HS hài lòng, 61.7 % HS hoàn toàn hài lòng với 

thái độ phục vụ của GVTV (cao hơn hẳn so với tỉ lệ chung của 10 trƣờng: 5.2 % HS 

không hài lòng ; 37.8 % HS hài lòng và 53.8 % HS hoàn toàn hài lòng với thái độ phục 

vụ của GVTV). Giải pháp xây dựng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ hoạt động TV này đã 
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đƣợc một số nƣớc trên thế giới áp dụng để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trong 

TVTPT. Thiết nghĩ, cần xem xét kinh nghiệm sử dụng đội ngũ cộng tác viên này để 

giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân sự trong TVTPT.   

Nhƣ vậy, số lƣợng GVTV ở 3 khối TVTPT trên địa bàn Tp. HCM đều có chung 

đặc điểm là chỉ có khoảng 1 GVTV. Số lƣợng GVTV nhƣ vậy là đúng với quy định 

pháp quy tại Việt Nam, đồng thời giống đặc điểm của một số nƣớc trên thế giới. Tuy 

nhiên, xem xét số lƣợng HS, GV trong 3 khối trƣờng có thể thấy: trung bình số HS, 

GV ở khối trƣờng công lập khoảng 1.500 ngƣời (có trƣờng lên tới hơn 2.000 ngƣời) ; 

gấp khoảng 3.6 lần số lƣợng HS, GV ở khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc 

ngoài (khoảng 440 ngƣời) và gấp 2.1 lần số lƣợng HS, GV ở khối trƣờng ngoài công 

lập Việt Nam (khoảng 700 ngƣời). Điều này có thấy, tuy số lƣợng GVTV ở mỗi 

trƣờng đều bằng nhau nhƣng số lƣợng ngƣời sử dụng TV tiềm năng ở mỗi TV rất khác 

nhau, điều này có thể dẫn tới khối lƣợng công việc mà GVTV cần thực hiện là khác 

nhau. Ngoài ra, nếu 1 số TV thuộc khối trƣờng ngoài công lập, ngoài GVTV còn có 

các tình nguyện viên (là HS các lớp) hỗ trợ hoạt động TV thì ở nhóm TV khối trƣờng 

công lập, GVTV không nhận đƣợc sự hỗ trợ từ bên ngoài. Đây là điểm khác biệt so 

với nhiều TVTPT trên thế giới bởi ngoài GVTV làm việc toàn thời gian, các TV còn 

có GVTV làm việc bán thời gian, hoặc các trợ lý TV hỗ trợ. 

Bên cạnh đó, bằng việc thực hiện phƣơng pháp quan sát gián đoạn, không tham 

dự ở 3 TVTPT đại diện cho 3 khối trƣờng, tác giả nhận thấy: 

- Ở TVTPT khối công lập: tác giả đến TV trƣờng tiểu học, HS đang trong tiết 

học, TV trƣờng đóng cửa bởi GVTV đang kiêm nhiệm công tác văn thƣ của trƣờng. 

Bên cạnh đó, GVTV cho biết, ngoài công tác văn thƣ còn phải kiêm nhiệm bí thƣ 

Đoàn trƣờng, do vậy phải dành 1 khoảng thời gian cho 2 công việc kiêm nhiệm này. 

Bên cạnh đó, trƣờng hiện có 2 cơ sở, tuy nhiên cơ sở 2 chƣa có nhân viên phụ trách 

công tác TV. Do vậy, trong thời gian này, GVTV phải đảm nhiệm cùng lúc cả 2 cơ sơ. 

Ngoài ra, quan sát bên trong TV, tác giả nhận thấy: phòng TV dành khoảng 40 % 

không gian dành cho lớp học tiếng Anh (sử dụng bảng thông minh nên phải đặt tại 

TV). Vì vậy, trong những khoảng thời gian giờ học diễn ra, TV sẽ phải chia sẻ không 

gian. Điều này ít nhiều làm ảnh hƣởng tới công việc của GVTV. 

- Ở TVTPT khối ngoài công lập Việt Nam: tác giả đến TV trƣờng đúng vào tiết 

TV của 1 lớp HS lớp 9. Với sĩ số khoảng 40 HS, các em chia thành nhiều nhóm: nhóm 

đọc báo/ tìm kiếm trên máy tính, nhóm đọc sách, nhóm giải trí với các trò chơi nhƣ cờ 

vua,… GVTV và GV chủ nhiệm đang hỗ trợ một vài HS. GVTV cho biết, trong tuần mỗi 
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lớp sẽ có 1 tiết TV. Trong thời gian quan sát tại TV, tác giả nhận thấy, GVTV phải bán 

các đồ lƣu niệm, đồ dùng học tập cho GV và HS có nhu cầu bởi theo GVTV đây là các 

mặt hàng do các nhà xuất bản, nhà cung cấp ký gửi và chiết khấu phần trăm cho TV. Do 

vậy, GVTV làm thêm công việc này để lấy kinh phí phục vụ các hoạt động của TV (trong 

năm học này, nhà trƣờng chỉ trả lƣơng cho GVTV, còn kinh phí hoạt động TV do GVTV 

lấy từ nguồn tiền bán hàng cho các nhà xuất bản/ nhà cung cấp). Ngoài ra, tác giả đến TV 

trƣờng đúng thời điểm sau khi cuộc thi Nét vẽ xanh do TV Khoa học Tổng hợp Tp. HCM 

tổ chức cho HS các trƣờng, do đó GVTV cho biết mình vừa dẫn HS đi tham gia cuộc thi, 

nay phải đến Phòng GD&ĐT để nhận chứng nhận tham gia cho HS. GVTV cũng cho 

biết, vào thời điểm cuối học kỳ II, mình phải tham gia Ban tƣ vấn tuyển sinh của trƣờng. 

Do vậy, vào thời điểm này, các hoạt động TV sẽ phải tạm dừng. 

- Ở TVTPT khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài: tác giả đến TV 

trƣờng vào thời điểm buổi chiều thứ 5 – buổi dành cho hoạt động ngoại khóa theo quy 

định của nhà trƣờng. Theo quan sát, lƣợng HS ùa vào kín TV. Ngoài việc ngồi ở các 

bàn đọc sách, HS còn ngồi túm lại theo nhóm ở các góc TV, các góc kệ sách. Ở 1 góc 

TV GV bộ môn văn đang hƣớng dẫn cho 1 nhóm HS trong câu lạc bộ TV về kỹ năng 

đọc sách hiệu quả. 2 GVTV liên tục hỏi thẻ (đối với HS vào TV), tìm và trả thẻ (đối 

với HS ra TV), nhắc nhở trả sách. Đôi lúc GVTV sẽ phải tới các nhóm để nhắc HS 

không làm ồn. Cuối giờ, 1 lƣợng sách lớn do HS trả, sách trên kệ cũng bị xô lệch, sắp 

xếp nhầm chỗ dù TV đã dùng mã màu để phân loại sách. Theo GVTV, lƣợng HS lên 

TV đông chủ yếu vào giờ ra chơi và cuối buổi học. Trong thời gian này, 2 GVTV chỉ 

tập trung phục vụ. Ngoài thời gian này, GVTV phải thực hiện các công việc đƣa phiếu 

yêu cầu tới các bộ môn, tìm tài liệu mới, xử lý tài liệu mới và lập kế hoạch các hoạt 

động. Theo GVTV ở trƣờng này, hàng tháng, TV thƣờng xuyên tổ chức trƣng bày sách 

mới trên kệ, viết các bài giới thiệu sách ở các bảng tin.  

 Nhƣ vậy, có thể thấy sự khác biệt lớn giữa nội dung công việc mà GVTV phải đảm 

nhiệm ở 3 khối trƣờng. Ở khối trƣờng công lập và ngoài công lập Việt Nam, GVTV phải 

kiêm nhiệm nhiều công việc cùng 1 lúc. Điều này ảnh hƣởng rất lớn đến thời gian cũng 

nhƣ sự tập trung của GVTV. Ở khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài, với số 

lƣợng GVTV nhiều hơn (2 ngƣời), nội dung công việc đều tập trung vào các hoạt động 

chuyên môn, do đó các hoạt động trong TV này cũng phong phú hơn. Tuy khác nhau về 

nội dung công việc, nhƣng có thể nhận thấy khối lƣợng công việc mà GVTV ở các khối 

trƣờng là rất lớn. Chính vì vậy, muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của TVTPT, hoặc phải 
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tăng số lƣợng GVTV làm việc trong TV, hoặc phải liên kết giữa GVTV với các thành 

viên khác trong nhà trƣờng để cùng tham gia các hoạt động của TV. 

* Tổ chức nhân lực 

Do đặc thù nhân sự trong TVTPT hạn chế, thƣờng chỉ có 1-2 GVTV nên TV 

không tách thành các bộ phận chức năng giống nhƣ các loại hình TV khác. GVTV sẽ 

đảm nhiệm tất cả các khâu từ bổ sung, xử lý nghiệp vụ, tổ chức kho tài liệu đến việc tổ 

chức các hoạt động phong trào của TV. Tuy nhiên, theo nhƣ hƣớng dẫn tại Quy định 

về tiêu chuẩn TVTPT do Bộ GD&ĐT ban hành năm 2003, hiện nay tất cả 10 TVTPT 

đƣợc khảo sát đều đƣợc hiệu trƣởng nhà trƣờng phân công 1 lãnh đạo trực tiếp phụ 

trách TV. Từ năm 2015, Điều lệ hoạt động trƣờng phổ thông có quy định: GVTV cùng 

với GV và nhân viên thiết bị trƣờng học đƣợc xếp vào tổ chuyên môn ; nhân viên các 

bộ phận khác đƣợc xếp vào tổ văn phòng. Nhƣ vậy TVTPT sẽ là 1 bộ phận trực thuộc 

tổ chuyên môn. Điều này là tƣơng đối hợp lý bởi lẽ việc sắp xếp nhƣ vậy sẽ giúp 

GVTV có thể thƣờng xuyên tiếp xúc và trao đổi với GV đồng thời có cơ hội hiểu rõ 

hơn chƣơng trình đào tạo trong nhà trƣờng.  

Bên cạnh đó, nhƣ đã trình bày ở phần trên (mục quy mô nhân sự), khối lƣợng 

công việc trong TVTPT rất lớn, 1 mình GVTV không thể thực hiện hết các công việc 

trên để thực hiện các mục tiêu đề ra. Việc tăng số lƣợng GVTV làm việc trong TVTPT 

là không khả thi bởi nhiều vấn đề. Do vậy, chỉ có thể tổ chức TVTPT theo kiểu liên 

kết, hợp tác giữa GVTV với các cá nhân trong nhà trƣờng.  

Việc phối hợp giữa GVTV với các cá nhân trong nhà trƣờng đƣợc quy định tại Quy 

chế về tổ chức hoạt động TV trường phổ thông. Cụ thể: Điều 8 của Quy chế có quy định: 

đầu năm học, mỗi trƣờng phải tổ chức 1 tổ công tác TV bao gồm các thành viên: Hiệu 

trƣởng hoặc Phó hiệu trƣởng làm tổ trƣờng ; GVTV ; tổ trƣởng chuyên môn ; GV chủ 

nhiệm, Đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên ; đại diện phụ huynh HS theo 

các khối lớp. Nhiệm vụ của mỗi thành viên trong tổ đƣợc quy định tại Điều 9 nhƣ sau: 

- Các thành viên trong tổ là mạng lƣới phát hiện sƣu tầm tài liệu mới, tổ chức giới 

thiệu, hƣớng dẫn phục vụ các nhu cầu dạy học theo mục tiêu đào tạo, nâng cao dân trí 

theo kế hoạch của tổ. 

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc ủng hộ xây dựng TV. 

- Cùng bàn bạc công khai sử dụng hợp lý các nguồn ngoài ngân sách Nhà nƣớc do 

TV tự khai thác, tiền đền bù tài liệu bị hƣ mất, tiền thanh lý... vừa để trả thù lao hoạt 

động ngoài giờ, vừa bổ sung nguồn lực phát triển TV sau khi đƣợc phép của Giám đốc 

Sở GD&ĐT. 
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- Các tổ trƣởng chuyên môn chỉ đạo tổ tham gia công tác TV, có kế hoạch về 

sách, giới thiệu sách, tổ chức sƣu tầm các bài báo xây dựng kho tƣ liệu, hƣớng dẫn HS 

đọc sách. 

- Các GV chủ nhiệm lớp chỉ đạo lớp về các mặt phân phối, thu hồi, bảo quản và 

sử dụng sách. 

- Hiệu trƣởng trƣờng phổ thông có trách nhiệm phối hợp với Đoàn thanh niên, Đội 

thiếu niên, Công đoàn cơ sở, Hội cha mẹ HS của nhà trƣờng và các tổ chức, đoàn thể địa 

phƣơng để tham gia việc xây dựng vững mạnh TV trƣờng học của mình [3]. 

Tại mục 2, tiêu chuẩn V, biên bản kiểm tra TVTH do Sở GD&ĐT Tp. HCM có 

dành 2/100 điểm cho các TV có thành lập mạng lƣới TV theo năm học (có văn bản thành 

lập ghi đủ thành phần tham gia). Do vậy, 10/10 TVTPT đƣợc khảo sát đều có văn bản 

thành lập mạng lƣới TV theo năm học. Tuy nhiên, nhiều GVTV chia sẻ: việc thành lập 

mạng lƣới TV theo năm học đƣợc thực hiện trên văn bản cho phù hợp với yêu cầu, thực 

chất mạng lƣới không hoạt động gì. GVTV mỗi trƣờng đều phải 1 mình đảm nhiệm các 

hoạt động. Ngay cả những hoạt động vốn đƣợc quy định là nhiệm vụ của tổ trƣởng 

chuyên môn (nhƣ: kế hoạch giới thiệu sách, sƣu tầm tài liệu mới, sƣu tầm các bài báo 

xây dựng kho tƣ liệu, hƣớng dẫn đọc sách,…) hay của GV (phân phối, thu hồi, bảo quản 

sách trong tủ sách lớp,…) thì GVTV cũng phải chủ động thực hiện. Với các hoạt động 

có sự tham gia, phối hợp của các GV hay tổ trƣởng chuyên môn thì GVTV phải chủ 

động, trực tiếp nhờ hỗ trợ, chủ yếu là từ phƣơng diện tình cảm. Nguyên nhân là do hiện 

các trƣờng mới chỉ có quyết định thành lập mạng lƣới TV nhƣng chƣa có các văn bản 

pháp quy quy định cụ thể nội dung công việc từng bộ phận phải thực hiện, do đó chƣa có 

chế tài để yêu cầu các bên có liên quan thực hiện.  

Tóm lại, liên kết, phối hợp giữa GVTV và các cá nhân có liên quan trong nhà trƣờng 

là giải pháp cần thiết nếu muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của các TVTPT. Ý thức đƣợc 

tầm quan trọng của sự hợp tác, Sở GD&ĐT Tp. HCM cũng nhƣ Bộ GD&ĐT đã bƣớc đầu 

yêu cầu các trƣờng phải xây dựng mạng lƣới TV với sự phân công trách nhiệm cho từng 

thành phần. Tuy nhiên, do các văn bản pháp quy này chỉ mang tính chất hƣớng dẫn, không 

quy định rõ ràng nhiệm vụ từng thành viên phải làm nên trên thực tế GVTV hầu nhƣ phải 

đảm nhiệm hết các công việc. Với các công việc cần sự phối hợp, GVTV phải dựa trên mối 

quan hệ cá nhân để nhờ sự giúp đỡ của các cá nhân. Do vậy, để hoạt động hợp tác này đƣợc 

thực hiện trong thực tế, cần có quy định cụ thể về công việc của từng thành viên cũng nhƣ là 

cơ thế thực hiện trong thực tế. 

Ngoài quy mô và cách tổ chức nhân sự trong TVTPT, cần xem xét cả trình độ và 

sự hài lòng của các GVTV.  
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* Chất lượng nhân sự 

Theo nhiều nguồn tài liệu, GVTV làm việc trong TVTPT phải đồng thời đƣợc 

trang bị nghiệp vụ TV và kiến thức về giáo dục. Có nhƣ vậy thì GVTV mới có thể vừa 

hoàn thành các công việc mang tính chất nghiệp vụ, vừa có thể hỗ trợ công việc giảng 

dạy và học tập của GV, HS trong nhà trƣờng. 

Tại Việt Nam, yêu cầu về trình độ GVTV làm việc trong các TVTPT đƣợc quy 

định tại Quy chế tổ chức hoạt động TVTPT, Quyết định về việc ban hành quy định tiêu 

chuẩn TVTPT. Cụ thể: 

-  Tại Điều 7, Quy chế tổ chức hoạt động TVTPT có quy định rõ: “GV phụ 

công tác TV phải tốt nghiệp sƣ phạm từ trung học trở lên và đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng 

về nghiệp vụ TV. Nếu là ngƣời phụ trách TV đƣợc đào tạo từ các trƣờng nghiệp vụ 

TV, thông tin văn hoá thì phải đƣợc bồi dƣỡng về nghiệp vụ sƣ phạm để trở thành GV 

phụ trách công tác TV” [3] . 

-  Tại Điều 9, Quyết định về việc ban hành quy định tiêu chuẩn TVTPT quy 

định: “Mỗi trƣờng đều phải bố trí cán bộ, GV làm công tác TV. Nếu là GV kiêm 

nhiệm làm công tác TV thì phải đƣợc bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ về TV trƣờng 

học, đƣợc hƣởng lƣơng và các tiêu chuẩn khác nhƣ GV đứng lớp. GVTV trƣờng học 

không phải là GV, nhƣng đƣợc đào tạo nghiệp vụ TV thì đƣợc hƣởng lƣơng và các chế 

độ phụ cấp nhƣ ngành Văn hóa - Thông tin quy định”. 

Chất lƣợng nguồn nhân sự của TVTPT trên địa bàn Tp. HCM đƣợc thể hiện 

qua bảng số liệu 2.8. Cụ thể, có thể thấy sự khác biệt về trình độ của GVTV ở 2 khối 

trƣờng công lập và ngoài công lập. Cụ thể: 

- Về trình độ: ở khối trƣờng ngoài công lập (bao gồm cả khối trƣờng ngoài công 

lập Việt Nam và khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài): 100% GVTV có 

trình độ đại học. Trong khi đó, khối trƣờng công lập chỉ có 57.1% GVTV có trình độ 

đại học ; 42.9% GVTV có trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp.  

- Về chuyên môn: hầu hết các GVTV ở các trƣờng đƣợc khảo sát đều có chuyên 

môn về TV, chỉ có 2/10 trƣờng GVTV có trình độ chuyên môn khác. 

- Về khối kiến thức bổ trợ: để cung cấp đƣợc nguồn tài liệu chất lƣợng cũng nhƣ hỗ 

trợ hoạt động dạy và học của GV, HS trong trƣờng phổ thông, do vậy, ngoài nghiệp vụ 

TV, GVTV cần phải am hiểu về chƣơng trình đào tạo, phƣơng pháp giảng dạy. Tại nhiều 

nƣớc trên thế giới, ngoài nghiệp vụ TV, GVTV còn đƣợc yêu cầu phải đƣợc trang bị kiến 

thức về giáo dục. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy 9 trong 10 GVTV không có chứng 

chỉ nghiệp vụ sƣ phạm (1 GVTV đƣợc đào tạo chuyên ngành sƣ phạm nên không cần bổ 
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sung chứng chỉ nghiệp vụ sƣ phạm). Điều này cho thấy sự bất cập trong các văn bản pháp 

quy: Quy chế tổ chức và hoạt động TVTPT quy định GVTV nếu đƣợc đào tạo từ ngành 

TV thì phải đƣợc bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm để trở thành GV phụ trách công tác TV, 

tuy nhiên trong tiêu chuẩn đánh giá TV do Bộ GD&ĐT ban hành chỉ đƣa ra tiêu chí về 

trình độ chuyên môn mà không đề cập đến nghiệp vụ sƣ phạm.  

- Sự hài lòng của GVTV 

Mức độ hài lòng của ngƣời lao động phần nào thể hiện đƣợc hiệu quả của công 

tác quản lý cũng nhƣ thể hiện mức độ gắn kết giữa ngƣời lao động với tổ chức.  

Theo kết quả khảo sát, trong 10 GVTV đƣợc hỏi, có 2 GVTV (1 GVTV ở khối 

trƣờng công lập và 1 GVTV ở khối trƣờng ngoài công lập) trả lời rằng họ chƣa hài lòng 

với công việc hiện tại. Nhƣ vậy, có khoảng 20% GVTV hiện chƣa hài lòng với công việc. 

Tuy nhiên, lý do GVTV cho rằng họ chƣa hài lòng với công việc lại khác nhau giữa 2 

nhóm trƣờng. Lý do GVTV ở khối trƣờng ngoài công lập cảm thấy chƣa hài lòng liên 

quan đến vấn đề tự chủ trong cách thức tổ chức TV: “GVTV chưa có quyền tự quyết trong 

vấn đề trang trí TV, bố trí phòng. TV chưa có đủ kinh phí để triển khai các dịch vụ”. 

Trong khi đó, GVTV ở khối trƣờng công lập giải thích lý do mình chƣa hài lòng với công 

việc vì: “mức thu nhập của GVTV thấp, tuy làm trong ngành giáo dục nhưng vẫn chưa 

được hưởng các chế độ của ngành”. Nhƣ vậy, có thể thấy, có thể thấy: tuy cùng cảm thấy 

chƣa hài lòng với công việc, nhƣng lý do khiến GVTV chƣa hài lòng lại khác nhau: 

GVTV khối trƣờng ngoài công lập chƣa hài lòng về những vấn đề chung của TV (kinh 

phí, cách thức tổ chức), còn GVTV khối trƣờng công lập lại chƣa hài lòng về chế độ đãi 

ngộ. Nguyên nhân là do sự khác biệt trong thu nhập của GVTV ở các khối trƣờng: GVTV 

ở khối trƣờng công lập đƣợc hƣởng lƣơng theo chính sách lƣơng cơ bản của nhà nƣớc 

cộng với phụ cấp độc hại (mà không có phụ cấp đứng lớp so với GV) ; còn GVTV ở khối 

trƣờng ngoài công lập (kể cả Việt Nam và trƣờng có yếu tố nƣớc ngoài), mức lƣơng hàng 

tháng do thỏa thuận giữa hai bên. Rất có thể lý do khiến họ chƣa hài lòng này sẽ ảnh 

hƣởng tới quyết định của GVTV: trong khi GVTV ở khối trƣờng công lập quyết định sẽ 

thay đổi công việc nếu có có cơ hội thì GVTV ở khối trƣờng ngoài công lập lại quyết định 

sẽ không chuyển công việc dù có cơ hội. 

2.2.3. Cơ sở vật chất 

Việc đánh giá CSVC của TVTPT cần căn cứ vào có tiêu chí cụ thể sau: địa 

điểm đặt TV trong nhà trƣờng, không gian TV, kinh phí cấp cho hoạt động TV, 

phƣơng tiện kỹ thuật sử dụng trong hoạt động TV và hiệu quả sử dụng CSVC của TV. 

Thông tin về hiện trạng CSVC của 10 TVTPT đƣợc khảo sát đƣợc thể hiện ở 

bảng 2.8 sau: 
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Bảng 2.8. Hiện trạng cơ sở vật chất 

Khối trƣờng Mã trƣờng 

Địa 

điểm 

đặt 

TV 

Kinh phí 

hoạt động 

trung bình 

2014-2017 

(triệu đồng) 

Mức độ sử dụng trang thiết bị 

Kệ 

sách, 

báo 

Tủ 

trƣng 

bày 

Mục 

lục 

Máy 

tính 

Phần mềm 

quản lý TV 

 

 

 

 

Khối trƣờng 

công lập 

TH-NoT-CL Trệt 31  

 
thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

 

 

 

 

 

 

Không 

sử 

dụng 

 

Thƣờng 

xuyên 
Không sử dụng 

(không có) 

THCS-NoT-CL Lầu 1 29 Ít sử 

dụng 

Ít sử 

dụng THCS-NgT-CL Lầu 2 18 

THPT-NgT-CL Lầu 2 20 Thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên TH-NgT-CL Lầu 1 21 

THPT-NoT-CL Trệt 36 Thƣờng xuyên 

(phần mềm 

QLTV miễn phí) 

Khối trƣờng 

ngoài công lập 

có yếu tố nƣớc 

ngoài 

TH-NoT-NN Lầu 3 550 Thƣờng 

xuyên 

Thƣờng xuyên 

TH-NgT-NN Trệt 225 

THCS-NoT-NN Lầu 1 198 

Khối trƣờng 

ngoài công lập 

Việt Nam 

THPT-NoT-TT Lầu 2 17 Ít sử 

dụng 

Ít sử dụng (phần 

mềm mua từ 

trƣớc, đã hết hạn 

bảo hành) 

* Địa điểm đặt thư viện trong nhà trường 

1 trong các tiêu chí đánh giá TVTPT hiện nay đƣợc Bộ GD&ĐT ban hành là 

địa điểm đặt TV trong nhà trƣờng. Theo đó, TV phải đƣợc đặt ở trung tâm (trệt hoặc 

lầu 1) trong nhà trƣờng để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tìm và sử dụng TV. 

Khảo sát địa điểm đặt TV trong các trƣờng, tác giả nhận thấy: tỉ lệ địa điểm đặt TV 

ở khối trƣờng công lập thƣờng tập trung ở tầng trệt, lầu 1, lầu 2 của trƣờng (mỗi địa 

điểm chiếm khoảng 33,3%) ; trong khi đó, khối trƣờng công lập lại có xu hƣớng đặt TV 

dàn trải khắp các địa điểm trong nhà trƣờng (tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3). Tuy nhiên, ý 

kiến đánh giá của GVTV về sự hợp lý của địa điểm đặt TV giữa các khối trƣờng có sự 

khác nhau. Các GVTV khối trƣờng ngoài công lập cho rằng địa điểm đặt TV hiện nay 

trong trƣờng là hợp lý, không cần thay đổi vì dù địa điểm đặt TV có hơi cao, nhƣng TV 

đƣợc đặt cùng tầng học với HS nên vẫn rất thuận tiện cho việc HS sử dụng TV vào giờ 

ra chơi. Trong khi đó, 33,3 % GVTV ở khối trƣờng công lập có TV đặt ở lầu 1, lầu 2 

cho rằng địa điểm đặt TV nhƣ vậy chƣa hợp lý. Họ mong muốn TV sẽ đƣợc đặt ở tầng 

trệt, nơi trung tâm trong trƣờng để thuận tiện cho việc ngƣời sử dụng đến TV. 

Kết quả thống kê cho thấy có sự tƣơng đồng giữa ý kiến của CBQL với GVTV 

trong cùng khối trƣờng về địa điểm đặt TV. Cụ thể: trong khối trƣờng công lập, CBQL 

cho rằng TV nên đƣợc đặt ở địa điểm thuận tiện cho việc tiếp cận sử dụng TV (50% ý 

kiến cho rằng TV nên đặt ở lầu 1, 50% ý kiến TV nên đặt ở tầng trệt). Trong khi đó, 
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CBQL ở khối trƣờng ngoài công lập lại đƣa ra ý kiến: 25% ý kiến chia đều cho các 

phƣơng án đặt TV ở tầng trệt, lầu 1, lầu 2 và lầu 3.  

Biểu đồ 2.2. Ý kiến của GV về nơi nên địa điểm đặt TV trong trƣờng 

 

Nhìn vào biểu đồ 2.2., có thể thấy sự khác biệt giữa nhóm GV khối trƣờng công 

lập và GV khối trƣờng ngoài công lập về địa điểm đặt TV trong trƣờng. Theo đó, 

nhóm GV khối trƣờng công lập có cùng ý kiến với nhóm GVTV và CBQL trong cùng 

khối trƣờng khi cho rằng TV nên đƣợc đặt trung tâm trƣờng ( 50.4% ý kiến cho rằng 

nên đặt TV ở lầu 1, 32% ý kiến cho rằng TV nên đặt ở tầng trệt hoặc trung tâm nhà 

trƣờng). Trong khi đó, chỉ có khoảng 40.4% GV khối trƣờng ngoài công lập cho rằng 

nên đặt TV ở lầu 1, phần đa ý kiến còn lại cho rằng TV có thể đặt ở lầu 2, 3 hoặc bất 

kỳ địa điểm nào thuận tiện cho GV và HS trong trƣờng sử dụng. Điều này cũng tƣơng 

đối đồng nhất với ý kiến của nhóm GVTV và CBQL khối trƣờng ngoài công lập. 

Nhƣ vậy, qua số liệu thống kê ý kiến của các nhóm GVTV, CBQL và GV về địa 

điểm đặt TV trong nhà trƣờng, có thể thấy có sự tƣơng đồng trong ý kiến của các nhóm 

trong từng khối trƣờng. Điều này cho thấy, địa điểm đặt TV trong nhà trƣờng hiện nay ở 

các trƣờng phổ thông tƣơng đối hợp lý. Sự hợp lý này đƣợc tính dựa trên việc sắp xếp vị 

trí giữa TV với phòng học, phòng làm việc của GV tạo sự thuận tiện cho GV và HS đến 

TV chứ không hoàn toàn dựa vào nơi đặt TV càng thấp (tầng trệt, lầu 1) càng tốt. Điều 

này có vẻ mâu thuẫn với cách đánh giá địa điểm đặt TV hiện nay mà Sở GD&ĐT Tp. 

HCM đƣa ra (TV đặt ở tầng trệt, lầu 1: 2 điểm ; lầu 2: 1 điểm ; lầu 3: 0 điểm).    

Tóm lại, tuy có ý kiến khác nhau về địa điểm đặt TV giữa các nhóm ngƣời 

(GVTV, CBQL, GVTV) và giữa các nhóm trƣờng nhƣng giữa các nhóm đều có chung 

mục đích là TV trƣờng phải đƣợc đặt ở trung tâm nhà trƣờng, tạo thuận lợi cho GV và HS 

đều biết đến và dễ dàng đến TV.  
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* Không gian thư viện  

Không gian TV là nơi giúp ngƣời sử dụng có cơ hội tiếp cận, tìm kiếm và sử 

dụng các sản phẩm, dịch vụ của TV. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngƣời sử 

dụng, xu hƣớng chung là các TV phải tạo lập nhiều không gian để đáp ứng nhiều mục 

đích sử dụng của từng nhóm ngƣời sử dụng khác nhau. Biểu đồ 2.3. thể hiện số liệu 

thống kê các không gian TV của 10 TVTPT trên địa bàn Tp. HCM.  

Biểu đồ 2.3. Các không gian hiện có của TVTPT trên địa bàn Tp. HCM 

 

Nhìn vào biểu đồ, có thể thấy các loại không gian thƣờng thấy trong TVTPT 

bao gồm: không gian lƣu trữ tài liệu (100%), không gian đọc (cho HS và GV), không 

gian trƣng bày tài liệu. Tuy nhiên, theo quan sát của tác giả, hiện không gian đọc 

thƣờng đƣợc sử dụng chung cho GV và HS, chứ chƣa đƣợc tạo lập thành các không 

gian riêng. Các loại không gian chƣa đƣợc chú trọng tạo lập trong TVTPT bao gồm: 

không gian để ngƣời sử dụng tìm kiếm tài liệu bằng máy tính (50%), không gian làm 

việc nhóm (40%), không gian tập huấn cho ngƣời sử dụng (20%). Ngoài các không 

gian kể trên, còn có không gian TV xanh (ở 1 trƣờng công lập, ngoại thành), không 

gian tự học và không gian sử dụng internet (ở 1 trƣờng ngoài công lập, nội thành).  

Biểu đồ 2.4. Tƣơng quan các không gian hiện có của TVTPT theo khối trƣờng 
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Nhìn vào biểu đồ, có thể thấy sự khác biệt trong xu hƣớng tạo lập không gian cho 

TV ở 3 khối trƣờng. Cụ thể: 

- Khối trƣờng công lập có xu hƣớng chú trọng các không gian trƣng bày tài liệu và 

không gian đọc cho GV, HS.  

- Khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam có xu hƣớng chú trọng không gian đọc cho 

HS và không gian tìm kiếm tài liệu nhƣng lại chƣa chú trọng đến các không gian làm việc 

nhóm và không gian tập huấn ngƣời sử dụng. 

- Khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài vừa đảm bảo không gian trƣng 

bày tài liệu, không gian đọc cho ngƣời sử dụng mà còn có xu hƣớng tạo lập không gian làm 

việc nhóm, không gian tập huấn cho ngƣời sử dụng. 

Điều này phần nào cho thấy sự khác biệt trong hƣớng phục vụ của 2 khối trƣờng: 

khối trƣờng công lập chú trọng vào việc sử dụng tài liệu tại TV, còn khối trƣờng ngoài công 

lập (bao gồm cả khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam và khối trƣờng ngoài công lập có yếu 

tố nƣớc ngoài) lại chú trọng tới việc cung cấp nguồn tài liệu cũng nhƣ kỹ năng khai thác 

nguồn tài liệu cho ngƣời sử dụng. 

Đánh giá về sự hợp lý trong không gian TV: đƣợc thể hiện qua bảng 2.9. 

Bảng 2.9. Đánh giá sự hợp lý của không gian thƣ viện từ các nhóm khảo sát  

theo khối trƣờng 

Khối trƣờng 

Nhóm đối 

tƣợng khảo 

sát 

Kết quả đánh giá (%) 

Đề xuất Hợp 

lý 

Chƣa 

hợp lý 

Ý kiến 

khác 

Khối trƣờng 

công lập 

GVTV 50 50  

 CBQL 83.3 16.7  Cần trang trí TV 

GV 70.2 29.8 

 Cần tách không gian đọc của GV, HS ; 

thêm không gian cho ngƣời sử dụng 

Khối trƣờng 

ngoài công 

lập có yếu tố 

nƣớc ngoài 

GVTV 66.7   Mở rộng không gian lƣu trữ tài liệu 

CBQL 66.7   Mở rộng không gian TV  

GV 68.8 18.8 

12.4 Mở rộng không gian, thêm các không 

gian sử dụng máy tính, làm việc nhóm 

Khối trƣờng 

ngoài công 

lập Việt Nam 

GVTV 100 

 

 Thêm không gian giải trí cho HS 

CBQL 100 

 

 

 

GV 88 

 

12 Thêm không gian tự học, không gian tra 

cứu tài liệu 
 

- Ở khối trƣờng công lập: 50% GVTV, 83.3 % CBQL, 70.2 % GV cho rằng không 

gian hiện tại của TV đã hợp lý. Tuy nhiên, khi đƣợc hỏi ý kiến đề xuất thêm không gian 

cho TV, các nhóm khác nhau có xu hƣớng đề xuất khác nhau. Nhóm GVTV cho rằng TV 

nên tạo lập không gian làm việc nhóm cho ngƣời sử dụng, ngoài ra cần tách riêng không 
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gian lƣu trữ tài liệu và không gian đọc của GV, HS. Nhóm CBQL lại cho rằng không gian 

TV đã tƣơng đối hợp lý, chỉ cần GVTV trang trí TV để thu hút ngƣời sử dụng. Nhóm GV 

có xu hƣớng đề xuất nên mở rộng không gian TV (thoáng mát, cách âm), trang trí không 

gian TV bắt mắt, thân thiện hơn (bằng cây xanh, bình hoa…), tách biệt các không gian 

đọc của GV, HS với kho sách. Bên cạnh đó, có thể tạo lập không gian giao lƣu, trao đổi 

thông tin giữa ngƣời sử dụng. 

- Ở khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam: 100% GVTV và CBQL, 88% GV 

cho rằng không gian hiện có tại TV đã hợp lý. Tuy nhiên, GVTV và GV đề xuất TV 

cần tạo lập thêm các không gian thƣ giãn cho HS, không gian tự học ; mở rộng không 

gian tra cứu tài liệu. 

- Ở khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài: có sự tƣơng đồng giữa ý kiến 

đánh giá của các nhóm khảo sát (66.7 % GVTV và CBQL, 68.8 % GV) về sự hợp lý của 

các không gian TV. Bên cạnh đó, ý kiến đề xuất cũng tƣơng đồng khi cả 3 nhóm đối 

tƣợng đƣợc khảo sát đều cho rằng TV cần mở rộng thêm không gian TV, tăng cƣờng 

không gian làm việc nhóm, không gian sử dụng máy tính. 

Nhƣ vậy, từ số liệu đánh giá về sự hợp lý của không gian TV giữa các nhóm đối 

tƣợng đƣợc khảo sát theo nhóm trƣờng có thể thấy: ở khối trƣờng công lập, tỉ lệ hài lòng 

của nhóm CBQL và GV về không gian TV tƣơng đối cao nhƣng lại có sự không tƣơng 

đồng với ý kiến từ phía GVTV ; ở khối trƣờng ngoài công lập, tỉ lệ hài lòng của các nhóm 

đối tƣợng khảo sát về không gian TV tuy thấp hơn khối trƣờng công lập nhƣng lại có sự 

tƣơng đồng về tỷ lệ đánh giá cũng nhƣ ý kiến đề xuất giữa 3 nhóm đƣợc khảo sát. 

Tóm lại, việc xây dựng các không gian của TVTPT nhằm mục đích giúp ngƣời 

sử dụng TV có nhiều khoảng không tiện lợi cho mục đích sử dụng TV của mình. Tuy 

nhiên, theo quan sát thực tế tại các TVTPT đƣợc khảo sát, tác giả nhận thấy hầu hết 

không gian TV chƣa đƣợc tách biệt - sử dụng chung 1 phòng (với diện tích vài chục m
2
), 

đƣợc chia nhỏ thành từng góc. Với không gian và diện tích nhƣ vậy, TVTPT (đặc biệt là 

khối trƣờng công lập với số HS khoảng 1000-2000 ngƣời) khó có thể phục vụ đƣợc 

đông đảo ngƣời sử dụng. Vì vậy, bên cạnh không gian chính tại TV trƣờng, thiết nghĩ 

các trƣờng nên mở rộng không gian để ngƣời sử dụng tiếp cận với tài liệu nhƣ: tủ sách 

lớp học, TV sân trƣờng, TV hành lang,… 

* Kinh phí cấp cho hoạt động Thư viện 

Kinh phí cấp cho hoạt động TV là 1 trong những tiêu chí đánh giá sự quan tâm, 

đầu tƣ của các cấp lãnh đạo đối với hoạt động TV. Biểu đồ 2.5. thống kê kinh phí 

trung bình mà 3 khối trƣờng đƣợc nhận trong 3 năm học 2014-2017. 
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Biểu đồ 2.5. Thống kê kinh phí trung bình cấp cho hoạt động TV theo khối trƣờng 

 

Nhìn vào biểu đồ 2.5, có thể nhận thấy: kinh phí cấp cho khối trƣờng ngoài 

công lập có yếu tố nƣớc ngoài luôn cao nhất trong 3 khối trƣờng. Cụ thể, trong thời 

gian 2014-2017, mức kinh phí trung bình mỗi TVTPT khối trƣờng ngoài công lập có 

yếu tố nƣớc ngoài nhận đƣợc là 348 triệu đồng/ năm, gấp khoảng 14 lần so với kinh 

phí trung bình cấp cho TVTPT khối trƣờng công lập (khoảng 26 triệu đồng/năm), và 

gấp khoảng 29 lần so với kinh phí trung bình cấp cho TVTPT khối trƣờng ngoài công 

lập Việt Nam (khoảng 12 triệu đồng/ năm). 

Kinh phí cấp cho TVTPT bao gồm các khoản: bổ sung tài liệu, tổ chức các hoạt 

động, khen thƣởng ngƣời sử dụng cuối năm học. Do vậy, khi xem xét kinh phí cấp cho 

TV cần quan tâm tới số lƣợng ngƣời sử dụng của TV. Bảng 2.10. thể hiện mức bình 

quân kinh phí TV/ ngƣời sử dụng theo khối trƣờng năm học 2016-2017. 

Bảng 2.10. Bình quân kinh phí thƣ viện/ngƣời sử dụng theo khối trƣờng năm học 

2016-2017 

Khối trƣờng Kinh phí 

(triệu đồng) 
Ngƣời sử dụng 

TV (ngƣời) 
Bình quân kinh phí/ 

ngƣời sử dụng 

(ngàn đồng) 

Khối trƣờng công lập 26 1.500 17 

Khối trƣờng ngoài công lập 

có yếu tố nƣớc ngoài 

348 400 870 

Khối trƣờng ngoài công lập 

Việt Nam 

12 700 17 

Nhìn vào bảng 2.10. có thể thấy, năm học 2016-2017, ở khối trƣờng ngoài công 

lập có yếu tố nƣớc ngoài, kinh phí cấp cho TV cao nhất trong 3 khối trƣờng (348 triệu 

đồng) nhƣng số lƣợng ngƣời sử dụng TV (GV, HS) lại thấp nhất trong 3 khối trƣờng. 

Do vậy mức kinh phí bình quân theo đầu ngƣời ở khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố 
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nƣớc ngoài khoảng 870 ngàn đồng trên 1 ngƣời sử dụng (GV, HS), gấp khoảng 50 lần 

mức kinh phí bình quân theo đầu ngƣời so với khối trƣờng công lập và khối trƣờng 

ngoài công lập Việt Nam.  

Trong khi đó, mặc dù kinh phí cấp cho TVTPT khối trƣờng công lập tuy cao 

gấp 2 lần số kinh phí cấp cho TVTPT khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam nhƣng số 

ngƣời sử dụng TV lại cao gấp đôi nên bình quân kinh phí trên đầu ngƣời ở khối 

trƣờng công lập và khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam là bằng nhau (khoảng 17 

ngàn đồng/ ngƣời). 

Đánh giá về sự hợp lý của kinh phí cấp cho hoạt động TV, GVTV ở 3 khối 

trƣờng cũng cho ý kiến khác nhau: 

- Ở khối trƣờng công lập, 2 trong 6 ý kiến (1 GVTV không đánh giá) cho rằng 

mức kinh phí cấp cho hoạt động TV hiện nay ở trƣờng mình là chƣa hợp lý. Mức kinh 

phí đƣợc đề xuất khoảng 50 triệu đồng/ năm. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng: ngoài mức 

kinh phí cấp cho TV hàng năm, trƣờng cần cấp kinh phí để trang bị máy tính và phần 

mềm quản lý TV để phục vụ cho hoạt động TV. 

- Ở khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam: GVTV cho rằng mức kinh phí cấp 

cho hoạt động hiện tại quá thấp, cần phải tăng gấp đôi (khoảng 35 triệu/ năm) để TV có 

thể tổ chức các hoạt động nhƣ khen thƣởng cho HS các lớp tham gia tốt hoạt động TV. 

- Ở khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài: 100% GVTV cho rằng 

mức kinh phí cấp cho hoạt động TV hiện tại là hợp lý. 

Nhƣ vậy, nhìn chung ý kiến đánh giá của GVTV ở các khối trƣờng về mức độ hợp 

lý của kinh phí cấp cho hoạt động TV tƣơng đối phù hợp với kết quả khảo sát thu đƣợc. 

 Phương tiện kỹ thuật và hiệu quả sử dụng CSVC trong TV 

Phƣơng tiện kỹ thuật, trang thiết bị đƣợc coi là phƣơng tiện, công cụ giúp GVTV 

thực hiện công việc. Với hiện trạng của các TVTPT ở Tp. HCM hiện nay, vai trò của các 

phƣơng tiện kỹ thuật, trang thiết bị TV càng trở nên cần thiết. Bởi lẽ, nhân sự TV ít (chỉ 

có 1 GVTV), ngƣời sử dụng TV nhiều, diện tích TV hạn chế, không gian TV chƣa đƣợc 

thiết kế phù hợp với mục đích ngƣời sử dụng ; trong khi hầu hết HS đều học cả ngày, chỉ 

có thể sử dụng TV vào giờ ra chơi (rất ngắn) hoặc cuối giờ. Do vậy, để tăng cơ hội tiếp 

cận tài liệu cho ngƣời sử dụng, các TVTPT cần tạo lập các không gian (ngoài TV trƣờng) 

sử dụng tài liệu nhƣ: tủ sách lớp học, TV xanh, TV điện tử, … Trong khi đó, GVTV chỉ 

có 1. Vì vậy, nếu muốn xây dựng các không gian TV nhƣ vậy, cần phải có sự hỗ trợ từ 

công nghệ giúp GVTV có thể quản lý, điều phối nhiều hoạt động TV cùng lúc.  

Theo thống kê, các trang thiết bị phổ biến đƣợc các TVTPT sử dụng bao gồm: 

kệ sách, kệ báo – tạp chí, kệ trƣng bày sách, tủ mục lục, máy tính và phần mềm quản 
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lý TV. Biểu đồ 2.6. thể hiện ý kiến đánh giá của GVTV về hiệu quả sử dụng trang thiết 

bị TV theo khối trƣờng. 

Biểu đồ 2.6. Hiệu quả sử dụng trang thiết bị TV theo khối trƣờng 

 

Cụ thể: 

- Kệ sách, kệ trƣng bày sách và máy tính là các trang thiết bị đƣợc GVTV cả 3 

khối trƣờng đánh giá là sử dụng thƣờng xuyên, hiệu quả. 

- Tủ mục lục là thiết bị đƣợc cho là hầu nhƣ không sử dụng, không có hiệu quả 

sử dụng.  

- Kệ đựng báo, tạp chí là trang thiết bị nhận đƣợc ý kiến đánh giá khác nhau giữa 

GVTV ở 3 khối trƣờng về hiệu quả sử dụng. Cụ thể, GVTV ở khối trƣờng công lập và 

ngoài công lập Việt Nam cho rằng đây là trang thiết bị sử dụng thƣờng xuyên, hiệu quả 

sử dụng cao ; tuy nhiên nhóm GVTV ở khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài 

lại cho rằng hiệu suất sử dụng của trang thiết bị này ở mức trung bình, ít sử dụng. 

- Phần mềm quản lý TV là trang thiết bị nhận đƣợc kết quả đánh giá khác nhau 

giữa 3 nhóm trƣờng. Cụ thể: nhóm GVTV khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc 

ngoài cho rằng đây là trang thiết bị có hiệu quả sử dụng cao và sử dụng thƣờng xuyên ; 

trong khi đó kết quả thống kê ý kiến của nhóm GVTV khối trƣờng công lập và khối 

trƣờng ngoài công lập Việt Nam cho thấy các TV hầu nhƣ không sử dụng. Sự khác 

biệt trong ý kiến đánh giá này có thể hiểu đƣợc bởi theo thống kê, cả 3 TV khối trƣờng 

ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài đều có phần mềm quản lý TV (do trƣờng đầu tƣ 

kinh phí mua phần mềm) thì chỉ có 1 trong 6 TV khối trƣờng công lập hiện đang sử 

dụng phần mềm quản lý TV do 1 công ty sách tặng kèm khi mua tài liệu (5 trong 6 TV 

trƣờng còn lại đã từng sử dụng phần mềm quản lý TV VEMIS do Sở GD&ĐT cung 

cấp miễn phí, nay đã bỏ sử dụng vì không hiệu quả), còn TVTPT khối trƣờng ngoài 

công lập Việt Nam trƣớc đây có mua phần mềm quản lý TV và sử dụng nhiều nhƣng 

nay đã hết thời gian bảo hành, trƣờng không cấp kinh phí mua lại. 
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Nhƣ vậy, cả 3 khối trƣờng đều có một số đặc điểm chung về tổ chức nhƣ: số 

lƣợng GVTV ít, chỉ 1-2 ngƣời/ TV ; hầu hết các TV đều là 1 bộ phận độc lập trực 

thuộc nhà trƣờng ; ý kiến đánh giá của GVTV về hiệu quả sử dụng các trang thiết bị 

TV tƣơng đối đồng nhất. Bên cạnh đó, giữa 3 khối trƣờng có nhiều sự khác biệt: 

-Trình độ GVTV (khối trƣờng ngoài công lập, trình độ 100% GVTV trình độ đại 

học, GVTV làm việc chuyên trách ; trong khi trình độ GVTV khối trƣờng công lập thấp 

hơn, chƣa đồng đều giữa các trƣờng, một số GV còn kiêm nhiệm các công việc khác). 

-Kinh phí dành cho hoạt động TV: bình quân kinh phí trên ngƣời sử dụng TV ở 

khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài cao hơn 2 khối trƣờng còn lại. 

-100% TV khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài đã và đang trang bị 

phần mềm quản lý TV trong khi hầu hết các TVTPT khối trƣờng công lập và khối 

trƣờng ngoài công lập Việt Nam chƣa có phần mềm quản lý TV. 

 Sự khác biệt này có thể ảnh hƣởng tới việc triển khai các hoạt động cũng nhƣ 

hiệu quả hoạt động của TVTPT ở các khối trƣờng. Do vậy, cần xem xét các yếu tố 

khác biệt này trong việc nghiên cứu mô hình TC&HĐ ở các khối trƣờng. 

2.3. Hoạt động thƣ viện trƣờng phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

2.3.1. Các hoạt động nghiệp vụ  

2.3.1.1. Hoạt động xây dựng vốn tài liệu 

Ở Việt Nam nói chung, ở Tp. HCM nói riêng, hoạt động tổ chức kho tài liệu 

cho TVTPT đƣợc hƣớng dẫn trong một số tài liệu nghiệp vụ và cụ thể hóa thành tiêu 

chí đánh giá TV do Bộ GD&ĐT ban hành. Theo đó, kho sách TVTPT phải có đủ 3 bộ 

phận: sách giáo khoa, sách nghiệp vụ của GV và sách tham khảo. Trong đó: 

- Sách giáo khoa: TV trƣờng phải có “tủ sách giáo khoa dùng chung” để phục 

vụ số HS không có điều kiện mua sách, đảm bảo cho mỗi em có 1 bộ sách giáo khoa 

(bằng hình thức thuê hoặc mƣợn). 

- Sách nghiệp vụ của GV: bao gồm: văn bản pháp quy của Đảng, Nhà nƣớc ; sách 

bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm ; sách nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, ... Mỗi tên sách 

nghiệp vụ của GV phải có đủ cho mỗi GV 1 bản và 3 bản lƣu tại TV [4]. 

- Sách tham khảo: gồm sách tra cứu, sách tham khảo của các môn học, sách mở 

rộng kiến thức, tài liệu các cuộc thi theo chủ đề. Các trƣờng phổ thông căn cứ vào 

danh mục sách dùng cho TVTPT do Bộ GD&ĐT hƣớng dẫn hàng năm (bắt đầu từ 

năm 2000) để có kế hoạch bổ sung sách tham khảo cho TV. Ngoài ra, TV cần bổ sung 
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các sách khác phù hợp với yêu cầu nghiên cứu của GV mỗi trƣờng (ví dụ: tủ sách 

“Giáo dục đạo đức”, “Tủ sách pháp luật”,...).  

Do vậy, việc xây dựng vốn tài liệu ở các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM hiện 

nay nhìn chung đƣợc thực hiện đảm bảo 3 bộ phận tài liệu nêu trên. 

Để hoạt động xây dựng vốn tài liệu ở TVTPT thực sự hỗ trợ đƣợc việc dạy và 

học của GV và HS trong nhà trƣờng, cần đảm bảo việc bổ sung tài liệu căn cứ vào nhu 

cầu tin của ngƣời sử dụng. Kết quả khảo sát cho thấy: 

- 90% GVTV cho rằng TV thƣờng xuyên điều tra nhu cầu tin của ngƣời sử dụng 

trong nhà trƣờng tuy tần suất thực hiện khác nhau: 1 lần/ năm (7 trƣờng), 2 lần/ năm (1 

trƣờng), 2 tháng/ lần (1trƣờng) hoặc khi cấp trên có yêu cầu (1 trƣờng).  

- Hình thức khảo sát nhu cầu tin mà các TV thực hiện đa phần là gửi thông tin dự 

kiến bổ sung tài liệu tới các tổ bộ môn để tổ bộ môn đề xuất các tài liệu cần mua (7 

trong 10 trƣờng). Ngoài ra, các TV còn thực hiện hình thức khảo sát bằng các cách sau: 

gửi phiếu khảo sát nhu cầu tin của GV và HS (2 trong 10 trƣờng) ; gửi form yêu cầu bổ 

sung tới GV, HS để lấy ý kiến đề xuất. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn 1 trong 10 

GVTV (ở khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài, chƣa đƣợc đào tạo kiến thức 

TV) cho biết hiện TV chƣa tiến hành khảo sát nhu cầu của ngƣời sử dụng vì cấp trên 

chƣa yêu cầu.  

Nhƣ vậy, nhìn chung có thể thấy công tác bổ sung vốn tài liệu ở các TVTPT về 

cơ bản đã đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ khi thực hiện khảo sát nhu cầu tin của 

ngƣời sử dụng. Tuy nhiên, tần suất khảo sát trung bình 1 lần/ năm là khá thấp bởi số 

lƣợng tài liệu mới nên đƣợc cập nhật thƣờng xuyên, bổ sung thƣờng xuyên mới có thể 

thu hút đƣợc ngƣời sử dụng.  

Ngoài việc đảm bảo quy trình bổ sung, TV cần phải đảm bảo độ phù hợp giữa 

tài liệu do TV cung cấp với nhu cầu tin của ngƣời sử dụng. Ở khối trƣờng phổ thông, 

việc dạy và học đƣợc tiến hành theo chƣơng trình khung của Bộ GD&ĐT, do vậy TV 

cần cung cấp tài liệu dạy và học cho GV, HS theo từng môn loại. Tuy nhiên, khi đƣợc 

yêu cầu thống kê số lƣợng tài liệu của TV theo môn loại, 50% TV (3 trong 6 TV khối 

trƣờng công lập, 1 TV khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài) không thể 

cung cấp thông tin vì hiện TV không quản lý tài liệu theo môn loại mà chỉ chia kho 

sách theo hƣớng dẫn của Bộ GD&ĐT (gồm 3 bộ phận: sách nghiệp vụ dành cho GV, 

sách giáo khoa và sách tham khảo). Cách thống kê này có thể gây khó khăn khi TV 

trong việc bổ sung cân đối các tài liệu phục vụ dạy và học cho từng môn học. 
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Biểu đồ 2.7. Số lƣợng tài liệu theo môn loại ở từng khối trƣờng 

 

Biểu đồ 2.7. thống kê số lƣợng tài liệu theo môn loại ở từng khối trƣờng. Nhìn 

vào biểu đồ, có thể thấy: ngoài sách tiếng Anh, còn lại tất cả số lƣợng tài liệu theo các 

môn loại khác ở khối trƣờng công lập đều nhiều hơn rất nhiều so với khối trƣờng 

ngoài công lập (bao gồm cả khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam và khối trƣờng 

ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài). Sự khác biệt này do các trƣờng công lập đều có 

bề dày lịch sử (đƣợc thành lập từ nhiều năm trƣớc, trong khi các trƣờng ngoài công lập 

mới đƣợc thành lập vài năm trở lại đây) và số lƣợng GV, HS (trung bình số GV, HS ở 

khối trƣờng công lập cao gấp 2 lần so với khối ngoài công lập Việt Nam, 3.8 lần so với 

khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài). 

Tuy số lƣợng tài liệu ở các TVTPT khối trƣờng công lập cao hơn nhiều so với 

khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam và ngoài công lập nƣớc ngoài nhƣng mức bình 

quân tài liệu/ GV, HS ở các khối trƣờng lại cho kết quả ngƣợc lại qua bảng số liệu sau: 

Bảng 2.11. Bình quân tài liệu/ ngƣời theo khối trƣờng 

Khối trƣờng Mã số trƣờng đƣợc 

khảo sát 

Số lƣợng 

tài liệu 

Tổng số 

GV, HS 

Bình quân tài 

liệu/ngƣời 

Khối trƣờng  

công lập 

TH-NoT-CL 2.138 1.486 1.5 

THPT-NoT-CL 3.650 837 4.5 

THPT-NgT-CL 10.900 1.667 6.5 

Khối trƣờng ngoài 

công lập có yếu tố nƣớc 

ngoài 

TH-NoT-NN 19.700 117 168 

THCS-NoT-NN 9.176 850 11 

Khối trƣờng ngoài 

công lập Việt Nam 

THPT-NoT-TT 2.970 722 4 
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 Nhìn vào bảng 2.11, có thể thấy: bình quân tài liệu/ ngƣời ở các trƣờng khối 

ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài cao nhất trong 3 khối (11 tài liệu/ ngƣời, 168 tài 

liệu/ ngƣời), trong khi đó bình quân tài liệu/ ngƣời ở 2 khối trƣờng công lập và ngoài 

công lập Việt Nam lại thấp hơn (khoảng 4-6/ tài liệu/ ngƣời), thậm chí có trƣờng chỉ 

có khoảng 1 tài liệu/ ngƣời. Nguyên nhân do số lƣợng GV, HS ở khối trƣờng ngoài 

công lập có yếu tố nƣớc ngoài thấp hơn nhiều lần số GV, HS ở 2 khối trƣờng kia. 

Ngoài ra, 1 trƣờng trong khối ngoài công lập nƣớc ngoài có số bình quân tài liệu/ 

ngƣời cao nhất (168 tài liệu/ ngƣời) do TV đã đƣa vào phục vụ các tài liệu điện tử. 

Mức độ đáp ứng nhu cầu tin của các nhóm sử dụng TV theo khối trƣờng đƣợc 

thể hiện ở bảng 2.12.  

Bảng 2.12. Mức độ đáp ứng nhu cầu tin của các nhóm đối tƣợng đƣợc khảo sát 

theo khối trƣờng 

Khối trƣờng Nhóm đối 

tƣợng đƣợc 

khảo sát 

Mức độ đáp ứng nhu cầu tin (%) 

Chƣa đáp 

ứng 

Đáp ứng 

1 phần 

Đáp ứng 

Khối trƣờng công lập CBQL 0 16.7 83.3 

GV 1.6 38.9 59.5 

HS 2.4 37.8 58.8 

Khối trƣờng ngoài công lập có 

yếu tố nƣớc ngoài 

CBQL 0 66.7 33.3 

GV 3.1 43.8 53.1 

HS 4.2 57.9 37.9 

Khối trƣờng ngoài công lập 

Việt Nam 

CBQL 0 0 100 

GV 4 40 56 

HS 4.1 42.9 53 

Nhìn vào bảng 2.12. có thể thấy:  

- Nhóm CBQL ở cả 3 khối trƣờng nhìn chung đều cho rằng vốn tài liệu trong 

các TV hiện nay về cơ bản đã đáp ứng đƣợc nhu cầu tin của họ. 

- 1 nhóm nhỏ GV, HS ở cả 3 khối trƣờng cho rằng vốn tài liệu trong TV 

trƣờng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu tin của họ. Tuy nhiên, tỉ lệ GV, HS cho rằng tài 

liệu trong TV chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu tin của mình ở khối trƣờng ngoài công lập 

Việt Nam và khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài lại cao hơn gấp 2 lần 

so với khối trƣờng công lập. 

Nhƣ vậy, có 1 nghịch lý: mặc dù bình quân tài liệu/ ngƣời ở khối trƣờng ngoài 

công lập có yếu tố nƣớc ngoài cao hơn nhiều lần (bảng 2.12) nhƣng tỉ lệ GV, HS cho 

rằng tài liệu TV chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu tin của ngƣời sử dụng ở khối trƣờng này 

lại cao gấp đôi so với khối trƣờng công lập (bảng 2.13). Ngoài ra, mức bình quân tài 
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liệu/ ngƣời ở khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam tuy bằng (thậm chí cao hơn một số 

trƣờng) các trƣờng khối công lập nhƣng tỉ lệ GV, HS cho rằng tài liệu TV chƣa đáp 

ứng nhu cầu tin của ngƣời sử dụng cũng cao gấp đôi so với khối trƣờng công lập. Lý 

giải nguyên nhân dẫn tới nghịch lý này, tác giả đã tìm hiểu về hoạt động đọc sách của 

GV và HS ở các khối trƣờng và nhận thấy rằng: trong khi các TVTPT thuộc khối 

trƣờng công lập, TV chỉ mở cửa phục vụ cho GV, HS có nhu cầu sử dụng TV thì ở 

100% TVTPT khối ngoài công lập ngoài việc phục vụ GV, HS khi có nhu cầu sử dụng 

TV thì nhà trƣờng có quy định tiết lên TV cho HS. Cụ thể, ở 1 TVTPT khối ngoài 

công lập Việt Nam, 2 trong 3 TVTPT khối ngoài công lập nƣớc ngoài có quy định tiết 

đọc sách cho từng lớp. Mỗi lớp sẽ có 1 tiết/ tuần GV chủ nhiệm dẫn HS lên TV đọc 

sách, giải trí hoặc sử dụng máy tính. 1 trong 3 TVTPT khối ngoài công lập nƣớc ngoài 

có thực hiện giờ đọc sách hàng ngày (15 phút đầu giờ), đồng thời mỗi tháng TV đều tổ 

chức luân chuyển sách giữa các lớp theo các chủ đề nhất định. Nhƣ vậy, có thể thấy 

rằng, việc tổ chức tiết TV hay các hoạt động đọc sách sẽ giúp GV và HS hình thành 

thói quen sử dụng TV đồng thời có thể giúp nâng cao nhu cầu tin cho ngƣời sử dụng. 

Ngoài việc đảm bảo phù hợp về nội dung tài liệu, TVTPT còn cần quan tâm đáp 

ứng nhu cầu tin của ngƣời sử dụng về loại hình tài liệu. Biểu đồ 2.8. thể hiện tỉ lệ các dạng 

tài liệu. Theo đó, 98% tài liệu trong các TVTPT hiện nay là sách. Số lƣợng báo – tạp chí 

và bản đồ tuy không đáng kể (mỗi loại 0.5%) nhƣng cũng đƣợc hầu hết các TV bổ sung 

(7/10 TV có báo- tạp chí, 6/10 có bản đồ). Số lƣợng tài liệu điện tử chỉ chiếm 1% và chỉ 

tập trung ở 3 TV, trong đó phần lớn (1300/1454 tài liệu là của 1 TV khối trƣờng ngoài 

công lập có yếu tố nƣớc ngoài), số còn lại (154/1154 tài liệu ở 2 TV khối trƣờng công lập 

có đƣợc dƣới hình thức GVTV mua quyền truy cập tài liệu điện tử theo Sở GD&ĐT). 

Biểu đồ 2.8: Tỷ lệ các dạng tài liệu ở các TVTPT  

 

98%

0.5% 0.5%
1%

Sách in

Báo, tạp chí

Bản đồ

Tài liệu điện tử



  94  

Theo số liệu khảo sát mức độ sử dụng dạng tài liệu theo khối trƣờng (bảng 

2.12), mỗi nhóm ngƣời sử dụng (GV, HS và CBQL) đƣợc khảo sát về mức độ sử dụng 

các dạng tài liệu (với 3 mức: không sử dụng, thỉnh thoảng, sử dụng thƣờng xuyên) của 

bản thân (kể cả tài liệu trong TV và ngoài TV). Kết quả khảo sát cho thấy: ở cả 3 

nhóm ngƣời sử dụng, mức độ sử dụng sách in có tỉ lệ cao nhất (trung bình 32.5 % 

ngƣời sử dụng sử dụng ở mức thỉnh thoảng, 43.8 % ngƣời sử dụng ở mức thƣờng 

xuyên) trong 4 dạng tài liệu. Trong các dạng tài liệu, bản đồ là loại tài liệu đƣợc các 

nhóm ngƣời sử dụng đánh giá có mức độ sử dụng thấp nhất (34.2 % không sử dụng, 

43.7 % sử dụng ở mức thỉnh thoảng, 9.3 % sử dụng ở mức thƣờng xuyên). Tỉ lệ này 

tƣơng đối phù hợp với tƣơng quan số lƣợng sách và bản đồ đƣợc thống kê ở các TV 

đƣợc khảo sát. Tuy nhiên, đáng lƣu ý là ngoài dạng tài liệu là sách in và báo – tạp chí, 

tài liệu điện tử cũng đƣợc các nhóm ngƣời sử dụng đánh giá sử dụng ở mức tƣơng đối 

cao (29.9 % sử dụng ở mức thỉnh thoảng, 38.1% sử dụng ở mức thƣờng xuyên) nhƣng 

lại chƣa đƣợc chú trọng bổ sung trong các TVTPT nhƣ đã phân tích ở trên. Do vậy, để 

thực sự đáp ứng nhu cầu của ngƣời sử dụng về nội dung cũng nhƣ loại hình tài liệu, 

các TVTPT cần quan tâm tới việc tạo lập, bổ sung các dạng tài liệu đáp ứng nhu cầu 

cũng nhƣ thói quen của từng nhóm ngƣời sử dụng. 

Bên cạnh việc đảm bảo cung cấp những tài liệu có nội dung và hình thức phù 

hợp với việc dạy và học trong nhà trƣờng, TV cần cung cấp các tài liệu phù hợp cho 

từng nhóm ngƣời sử dụng. Trong trƣờng học, có 3 nhóm ngƣời sử dụng TV chính là: 

GV, HS và CBQL. Theo lý thuyết, TV cần phân chia các loại tài liệu phục vụ riêng 

cho từng nhóm ngƣời sử dụng này. Tuy nhiên, trong thực tế, khi yêu cầu GVTV thống 

kê số lƣợng tài liệu phục vụ cho từng nhóm ngƣời sử dụng trong TV (bao gồm: GV, 

HS và CBQL), kết quả cho thấy 3 trong 10 TV không thể thống kê số lƣợng tài liệu cụ 

thể do hiện TV không phân chia tài liệu theo nhóm ngƣời sử dụng, mà chỉ tổ chức tài 

liệu thành 3 khu vực: sách giáo khoa, sách nghiệp vụ và sách tham khảo, phục vụ 

chung cho mọi đối tƣợng. Bên cạnh đó, có 8 trong 10 GVTV trả lời rằng hiện TV 

mình chƣa có tài liệu phục vụ cho CBQL mà chỉ có tài liệu phục vụ cho GV và HS 

trong trƣờng. Trong khi đó, CBQL là ngƣời trực tiếp lãnh đạo, ra quyết định các vấn 

đề liên quan tới TV nhƣ: phân bổ ngân sách, chỉ tiêu GVTV, thông qua các kế hoạch. 

Để làm đƣợc điều này, CBQL cần đƣợc cung cấp các tài liệu giúp họ hiểu hơn về TV 

cũng nhƣ giúp ích cho công việc quản lý trong nhà trƣờng để từ đó họ có thể hiểu hơn 

về vai trò của TV. Do vậy, việc bổ sung, cung cấp tài liệu cho từng nhóm ngƣời sử 

dụng, đặc biệt là CBQL cần đƣợc các TVTPT xem xét và thực hiện tốt hơn. 
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Bảng 2.13. Mức độ sử dụng các dạng tài liệu của các nhóm ngƣời sử dụng theo khối trƣờng 

 

 

 

 

Khối trƣờng 

 

Nhóm 

ngƣời 

sử 

dụng 

Tổng 

(phiếu) 

Mức độ sử dụng các dạng tài liệu 

(tỉ lệ: %) 

sách in Báo – tạp chí Bản đồ Tài liệu điện tử 

Không 

sử dụng 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

Không 

trả lời 

Không 

sử dụng 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

Không 

trả lời 

Không 

sử dụng 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

Không 

trả lời 

Không 

sử dụng 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

Không 

trả lời 

Khối trƣờng công 

lập 

GV 131 3.8 27.5 64.9 3.8 8.4 42.8 41.2 7.6 20.6 44.3 16 19.1 10.7 28.2 35.9 25.2 

HS 357 10.4 38.6 46.5 4.5 16.3 51 26.3 6.4 37.8 33.1 15.4 13.7 18.5 34.4 35.3 11.8 

CBQL 6 0 33.3 50 16.7 0 33.3 50 16.7 33.3 16.7 33.3 16.7 33.3 50 0 16.7 

Khối trƣờng ngoài 

công lập có yếu tố 

nƣớc ngoài 

GV 32 0 43.7 50 6.3 31.3 46.8 9.4 12.5 34.4 40.6 3.1 21.9 28.1 25 31.3 15.6 

HS 118 9.3 39 50 1.7 50 31.3 6.8 11.9 57.6 27.1 3.4 1.9 21.2 29.6 42.4 6.8 

CBQL 3 0 33.3 66.7 0 0 0 100 0 33.3 66.7 0 0 33.3 33.4 33.3 0 

Khối trƣờng ngoài 

công lập Việt Nam 

GV 25 0 40 44 16 12 16 60 12 44 28 4 24 8 40 20 32 

HS 86 34.7 36.7 22.4 6.1 24.5 49 20.4 6.1 46.9 36.7 8.2 8.2 24.5 28.6 44.9 2 

CBQL 1 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 100 0 

Tỉ lệ trung bình 6.5 32.5 43.8 17.2 15.9 30 46 8.1 35.2 43.7 9.4 11.7 19.7 29.9 38.2 12.2 
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2.3.1.2. Hoạt động xử lý nghiệp vụ 

 Hoạt động xử lý tài liệu TV đƣợc thực hiện sau khi bổ sung tài liệu và trƣớc khi 

đƣa tài liệu ra phục vụ ngƣời sử dụng. Hoạt động xử lý tài liệu bao gồm: xử lý kỹ thuật, 

xử lý hình thức và xử lý nội dung. Biểu đồ 2.9 thống kê mức độ xử lý tài liệu trong các 

TVTPT theo khối trƣờng trên địa bàn Tp. HCM. 

 Nhìn vào biểu đồ, có thể thấy : 

- Các hoạt động xử lý kỹ thuật cho tài liệu gồm: đăng ký tổng quát, đăng ký cá 

biệt, dán nhãn, đóng dấu cho tài liệu đƣợc các TV ở cả 2 khối trƣờng công lập và 

ngoài công lập nƣớc ngoài thực hiện khá tốt. Riêng khối trƣờng ngoài công lập nƣớc 

ngoài không thực hiện các hoạt động nhƣ đóng dấu, dãn nhãn bởi năm học này kinh 

phí cấp cho hoạt động TV bị cắt giảm do thay đổi CBQL nên hầu nhƣ TV không bổ 

sung thêm tài liệu, GVTV tự liên hệ với các TV công cộng trên địa bàn để thuê hoặc 

mƣợn sách về phục vụ ngƣời sử dụng. 

Biểu đồ 2.9. Mức độ xử lý tài liệu trong TVTPT 

 

- Hoạt động xử lý hình thức (biên mục) cho tài liệu đƣợc thực hiện khác nhau 

giữa TV các khối trƣờng. Cụ thể: ở khối trƣờng công lập và ngoài công lập Việt Nam, 

việc biên mục tài liệu hầu nhƣ không đƣợc sử dụng (chỉ có 14% TV thực hiện). Trong 

khi đó, ở khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài có tới 33.3 % các TV thực 

hiện. Có thể lý giải sự khác biệt này do: kết quả của hoạt động biên mục tài liệu sẽ tạo 

ra các phích mục lục (dạng in hoặc dạng điện tử) giúp ngƣời sử dụng hình dung về tài 

liệu thông qua các dấu hiệu hình thức. Tuy nhiên, số liệu khảo sát cho thấy 100% TV 

đều không sử dụng tủ phích mục lục, trong khi đó phần lớn TV thuộc khối trƣờng 

công lập và ngoài công lập Việt Nam không sử dụng phần mềm quản lý TV (còn 
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100% TV thuộc khối trƣờng ngoài công lập sử dụng phần mềm quản lý TV). Do vậy, 

đây chính là lý do khiến mức độ hoạt động xử lý hình thức tài liệu đƣợc TV khối 

trƣờng ngoài công lập cao hơn so với các TV ở khối trƣờng công lập. 

- Các hoạt động xử lý nội dung tài liệu bao gồm: phân loại, định từ khóa, định 

chủ đề và tóm tắt tài liệu. Trong mảng xử lý nội dung tài liệu, chỉ riêng phân loại tài liệu 

hiện đƣợc các TV thực hiện tốt (100% TV tiến hành phân loại tài liệu). Còn các hình 

thức xử lý nội dung tài liệu khác nhƣ: định từ khóa, tóm tắt, định chủ đề hiện chƣa đƣợc 

các TV chú trọng thực hiện. Nguyên nhân do: hoạt động phân loại tài liệu là 1 tiêu chí 

bắt buộc, đƣợc tính điểm đánh giá TV (quy định tại biên bản kiểm tra TV do Sở 

GD&ĐT Tp. HCM ban hành) ; hơn nữa theo số liệu thống kê cho thấy 100% TV đƣợc 

khảo sát cho biết tài liệu trong kho TV đƣợc sắp xếp theo nội dung tài liệu (ký hiệu phân 

loại). Trong khi đó, các hình thức xử lý nội dung khác nhƣ: định từ khóa, định chủ đề, 

tóm tắt tài liệu không đƣợc đề cập, tính điểm khi kiểm tra, xếp loại TV hàng năm. Đây 

có thể là lý do khiến các hoạt động xử lý nội dung tài liệu này chƣa thực sự đƣợc chú 

trọng trong các TVTPT. Về lâu dài, khi vốn tài liệu tăng, nhu cầu tin của ngƣời dùng tin 

càng chuyên sâu, cụ thể thì việc xử lý nội dung tài liệu thực sự cần thiết để đáp ứng nhu 

cầu của ngƣời sử dụng. Do vậy, đây cũng là 1 vấn đề các TVTPT nên quan tâm hơn nữa 

để thu hút và nâng cao hiệu quả phục vụ ngƣời sử dụng TV. 

Kết quả của hoạt động xử lý nghiệp vụ là cơ sở để TV tổ chức bộ máy tra cứu, 

giúp ngƣời sử dụng có thể tra cứu dữ liệu trong TV. Tuy nhiên, kết quả khảo sát chỉ ra 

rằng: hệ thống phích mục lục hiện nay đã không còn tồn tại trong các TVTPT trên địa 

bàn Tp. HCM ; cơ sở dữ liệu thƣ mục hiện mới chỉ đƣợc thực hiện ở khối trƣờng ngoài 

công lập có yếu tố nƣớc ngoài (do các TV này đã có phần mềm quản lý TV). Riêng khối 

trƣờng công lập hiện mới chỉ có 1 trong 6 TV thực hiện công tác biên mục, còn 5 trong 

6 TV trong khối chƣa biên mục tài liệu do thiếu phần mềm quản lý TV. Khối trƣờng 

ngoài công lập Việt Nam, trƣớc đây có tiến hành biên mục tài liệu (do có phần mềm 

quản lý TV) nhƣng hiện nay không làm (vì phần mềm hết thời hạn bảo hành) hơn nữa 

do kinh phí đầu tƣ cho TV ít nên hầu nhƣ năm học này không bổ sung tài liệu mới, 

GVTV hầu hết chỉ mƣợn hoặc thuê tài liệu từ TV quận để phục vụ HS, do vậy hoạt 

động biên mục hầu nhƣ không đƣợc thực hiện. Theo quan sát của tác giả, việc tra cứu tài 

liệu trong TVTPT trên địa bàn Tp. HCM hầu hết đƣợc thực hiện bằng cách ngƣời sử 

dụng trực tiếp vào kho tìm tài liệu, số khác ngƣời sử dụng tra cứu tài liệu bằng cách thƣ 

mục do TV cung cấp. Trong trƣờng hợp ngƣời sử dụng có sẵn tên tài liệu cần tìm có thể 

hỏi trực tiếp GVTV và đƣợc GVTV tra bằng file excel (GVTV ở các trƣờng chƣa có 

phần mềm quản lý TV thƣờng quản lý danh mục tài liệu bằng excel). 
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 Trƣớc sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc ứng dụng công 

nghệ thông tin vào các hoạt động TV nói chung, các hoạt động xử lý nghiệp vụ TV 

nói riêng sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của TV. Theo đó, có 2 trong 10 GVTV 

(20%) thuộc khối trƣờng công lập cho biết hiện tại TV chƣa ứng dụng công nghệ thông 

tin vào hoạt động xử lý tài liệu. Trong 80 % (8 trong 10 TV) cho biết có ứng dụng công 

nghệ thông tin vào xử lý tài liệu thì chỉ có 5 TV dùng phần mềm quản lý TV (trong đó 

có 4 trong 5 TV thuộc khối trƣờng ngoài công lập), còn lại 3 TV mới chỉ sử dụng các 

ứng dụng của phần mềm Microsoft Office (bao gồm word và exel) trong xử lý tài liệu. 

Điều này cho thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động TVTPT ở khối 

trƣờng công lập còn rất hạn chế. Đã nhiều lần Sở GD&ĐT Tp. HCM đƣa ra giải pháp 

bắt buộc các TV sử dụng phần mềm quản lý TV miễn phí do Sở lựa chọn nhƣng những 

bất cập gặp phải trong quá trình sử dụng phần mềm không đƣợc giải quyết khiến cho 

GVTV mất thời gian, công sức nhập dữ liệu nhƣng lại hiệu quả sử dụng không có. Đây 

là vấn đề cấp bách cần giải quyết bởi với việc sử dụng phần mềm quản lý TV sẽ giúp 

GVTV tận dụng đƣợc ích lợi của công nghệ thông tin trong các hoạt động xử lý tài liệu 

cũng nhƣ tạo lập các sản phẩm, dịch vụ TV, phục vụ ngƣời sử dụng hiệu quả hơn. 

2.3.1.3. Hoạt động tổ chức – bảo quản vốn tài liệu 

Hoạt động tổ chức kho tài liệu đƣợc hiểu là hoạt động phân chia, sắp xếp tài 

liệu giúp ngƣời sử dụng dễ dàng tìm kiếm tài liệu. Kết quả khảo sát cho thấy, 100% 

TV hiện đang tổ chức kho tài liệu theo hình thức kho mở, trong đó có 3 trong 10 TV 

thuộc khối trƣờng công lập tổ chức kho tài liệu theo kiểu kết hợp (vừa kho đóng vừa 

kho mở). Việc tổ chức kho tài liệu với hình thức kho mở nhƣ vậy có ƣu điểm là giúp 

ngƣời sử dụng đƣợc tự tìm kiếm, lựa chọn tài liệu, đồng thời có thể nảy sinh nhu cầu 

tin trong quá trình tiếp xúc với kho tài liệu. Tuy nhiên, để kho tài liệu hình thức kho 

mở phát huy đƣợc tác dụng, yêu cầu TV cần có các phƣơng thức hƣớng dẫn, đào tạo 

ngƣời sử dụng cách thức tìm kiếm tài liệu. 

Biểu đồ 2.10. thống kê các phƣơng thức hƣớng dẫn sử dụng mà các TV đã thực 

hiện theo khối trƣờng. Theo đó, ngoại trừ phƣơng thức chỉ dẫn trên kệ sách (phần lớn 

các TV đều thực hiện), còn lại nhìn chung các phƣơng thức hƣớng dẫn sử dụng TV ở 

khối trƣờng công lập có tỉ lệ thực hiện cao hơn so với 2 khối trƣờng ngoài công lập. 

Tuy nhiên, theo quan sát của tác giả, hiện cách thức tổ chức tài liệu ở các TVTPT đều 

khá đơn giản: hầu hết các TV đều bó hẹp trong không gian 1 phòng, sử dụng chung 

cho các hoạt động: nơi làm việc của GVTV, phòng đọc chung của GV và HS, kệ sách 

xếp ở 1 góc hoặc xung quanh phòng.  
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Biểu đồ 2.10. Thống kê các phƣơng thức hƣớng dẫn sử dụng TV theo khối trƣờng 

 

Mục đích của hoạt động tổ chức kho tài liệu là phục vụ việc tìm kiếm tài liệu cho 

ngƣời sử dụng TV. Do vậy ý kiến đánh giá của ngƣời sử dụng TV sẽ là thƣớc đo khách 

quan đánh giá hiệu quả của hoạt động tổ chức kho tài liệu. Biểu đồ 2.11 thống kê tỉ lệ 

ngƣời sử dụng (GV, HS, CBQL) gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu ở TV. 

Biểu đồ 2.11. Tỉ lệ ngƣời sử dụng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu ở TV 

 

Theo đó, hầu hết các nhóm ngƣời sử dụng đều gặp khó khăn trong việc tìm 

kiếm tài liệu TV. Trong đó, HS là nhóm gặp nhiều khó khăn hơn cả (67.7 % khối 

trƣờng công lập, 45.5 % khối trƣờng ngoài công lập nƣớc ngoài, 32.7% khối ngoài 

công lập Việt Nam) trả lời rằng mình gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm tài liệu 

tại TV. Tuy nhiên, trong 3 khối trƣờng, tỉ lệ gặp khó khăn trong tìm kiếm tài liệu TV 
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ở nhóm GV, HS khối trƣờng công lập lại cao hơn so với khối trƣờng ngoài công lập 

nƣớc ngoài. Những khó khăn cụ thể mà từng nhóm ngƣời sử dụng TV gặp phải trong 

tìm kiếm tài liệu TV đƣợc thể hiện ở biểu đồ sau: 

Biểu đồ 2.12. Các khó khăn ngƣời sử dụng gặp phải trong quá trình tìm kiếm tài 

liệu TV theo khối trƣờng 

 

Nhìn vào biểu đồ, ta có thể thấy: phần lớn các nhóm ngƣời sử dụng TV gặp khó 

khăn trong việc không biết TV có tài liệu mình cần tìm và không biết cách tìm tài liệu. 

Kết quả này cho thấy các TVTPT cần quan tâm hơn nữa tới việc giới thiệu tài liệu 

cũng nhƣ có các biện pháp hƣớng dẫn ngƣời sử dụng trong quá trình tìm kiếm tài liệu. 

Việc kiểm kê và thanh lý tài liệu cũng đƣợc các TVTPT tiến hành khá tốt. Kết 

quả khảo sát cho thấy: 100% TV đƣợc khảo sát đều tiến hành kiểm kê tài liệu (trong 

đó 6 trong 10 TV kiểm kê định kỳ 1 lần/ năm, 4 trong 10 TV định kỳ kiểm kê 2 lần/ 

năm). Sau mỗi lần kiểm kê, các TV đều tiến hành hoạt động thanh lý các tài liệu rách, 

nát, không phù hợp với nhu cầu tin của ngƣời sử dụng.  

Nhƣ vậy, trong hoạt động tổ chức, bảo quản tài liệu, nhìn chung các TV đã làm 

khá tốt phần bảo quản (kiểm kê, thanh lý) tài liệu. Tuy nhiên, trong hoạt động tổ chức 

kho tài liệu vẫn còn nhiều bất cập trong việc thực hiện các phƣơng thức hƣớng dẫn bạn 

đọc sử dụng TV. Điều này đƣợc thể hiện ở tỉ lệ thống kê những khó khăn mà từng 

nhóm ngƣời sử dụng gặp phải. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả của hoạt động tổ chức 

kho tài liệu, các TV cần chú trọng hơn nữa trong việc tạo lập các sản phẩm, dịch vụ 

giúp tra cứu tài liệu cũng nhƣ hƣớng dẫn, tập huấn để ngƣời sử dụng biết cách tìm 

kiếm tài liệu trong TV. 
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2.3.2. Hoạt động phục vụ 

* Về thời gian phục vụ 

 Bảng 2.14 thể hiện mức độ hài lòng của các nhóm ngƣời sử dụng (GV, HS và 

CBQL) về thời gian phục vụ của TVTPT theo khối trƣờng. Theo đó, phần lớn ý kiến 

của ngƣời sử dụng cho rằng thời gian phục vụ ở TV hiện đã tƣơng đối phù hợp với 

thời gian sử dụng TV của ngƣời sử dụng. Cụ thể: 100% CBQL (khối trƣờng ngoài 

công lập), 83.3% CBQL (khối trƣờng công lập) ; phần lớn GV ở cả 3 khối trƣờng cảm 

thấy thời gian phục vụ của TV là tƣơng đối phù hợp. Trong 3 nhóm đối tƣợng đƣợc 

khảo sát, nhóm HS có tỉ lệ cao nhất trong việc đánh giá thời gian phục vụ của TV là 

chƣa hợp lý. Cụ thể: 2% HS khối trƣờng công lập, 1.7% HS khối trƣờng ngoài công 

lập nƣớc ngoài và 10.2% HS khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam cho rằng thời gian 

phục vụ của TV là không hợp lý. Nguyên nhân là do trong 3 nhóm đối tƣợng đƣợc 

khảo sát, thời gian của nhóm CBQL và nhóm GV là tƣơng đối linh hoạt, trong khi đó 

HS thƣờng có lịch học kín cả ngày, chỉ có thời gian nghỉ giữa giờ hoặc cuối giờ mới 

lên TV nên các em cảm thấy thời gian phục vụ chƣa phù hợp là điều dễ hiểu.  

Bảng 2.14. Đánh giá của các nhóm sử dụng thƣ viện về thời gian phục vụ của thƣ 

viện theo khối trƣờng 

Khối trƣờng 
Nhóm đối tƣợng 

đƣợc khảo sát 

Đánh giá về thời gian phục vụ của TV (%) 

Tổng Không 

phù hợp 

Hơi phù 

hợp 
Phù hợp Không trả lời 

Khối trƣờng 

công lập 

CBQL 0 16.7 66.6 16.7 100 

GV 2.3 10.7 83.2 3.8 100 

HS 2 30.3 62.7 5 100 

Khối trƣờng 

ngoài công lập 

có yếu tố nƣớc 

ngoài 

CBQL 0 0 100 0 100 

GV 0 21.9 75 3.1 100 

HS 1.7 43.2 55.1 

 

100 

Khối trƣờng 

ngoài công lập 

Việt Nam 

CBQL 0 0 100 0 100 

GV  24 72 4 100 

HS 10.2 34.7 53.1 2 100 

* Về hình thức phục vụ của thư viện 

 Các hình thức phục vụ trong TVTPT bao gồm: đọc tại chỗ, mƣợn về nhà, tủ 

sách lớp học, tủ sách ở sân trƣờng, tủ sách ở hành lang, đọc to nghe chung. Biểu đồ 

2.13 thống kê các hình thức phục vụ bạn đọc tại TVTPT theo khối trƣờng.  
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Biểu đồ 2.13. Các hình thức phục vụ bạn đọc tại TVTPT theo khối trƣờng 

 

Nhìn vào biểu đồ, ta có thể thấy: các hình thức phục vụ tập trung tại TV (bao gồm: 

đọc tại chỗ, mƣợn về nhà) đƣợc các TV chú trọng phát triển. Cụ thể: 100% TV phục vụ 

ngƣời sử dụng đọc tại chỗ, 100% TV khối trƣờng ngoài công lập và 83.3 % TV khối 

trƣờng công lập phục vụ ngƣời sử dụng mƣợn tài liệu về nhà. Ngoài ra, còn 1 GVTV tiểu 

học khối trƣờng công lập cho biết TV mình có tổ chức hình thức đọc to nghe chung cho 

HS lớp 1 vào học kỳ 1 mỗi năm học. 

Bên cạnh các hình thức phục vụ tập trung tại TV, một số TV còn chú trọng phát 

triển các hình thức phục vụ hƣớng tới tính thuận tiện trong tiếp xúc, sử dụng tài liệu 

TV nhƣ: tủ sách lớp học, tủ sách ở sân trƣờng và tủ sách ở hành lang. Cụ thể: có 100% 

TV khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam, 66.7% TV khối trƣờng ngoài công lập có 

yếu tố nƣớc ngoài và 50% TV khối trƣờng công lập có tổ chức các tủ sách lớp học ; 1 

TV khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam, 1 trong 3 TV khối trƣờng ngoài công lập có 

yếu tố nƣớc ngoài có tủ sách ở sân trƣờng ; 16.7% TV khối trƣờng công lập có tủ sách 

ở hành lang. Các hình thức phục vụ này có ƣu điểm tăng cƣờng cơ hội tiếp xúc, sử 

dụng tài liệu cho ngƣời sử dụng (đặc biệt là HS) bởi giờ ra chơi thƣờng rất ngắn, các 

em khó đến sử dụng TV. Do vậy, bên cạnh hình thức phục vụ tập trung, thiết nghĩ các 

TV nên quan tâm, chú trọng phát triển các hình thức phục vụ này. 

Các hình thức phục vụ của TV nhằm phục vụ nhu cầu của ngƣời sử dụng. Do vậy, 

ý kiến đánh giá của ngƣời sử dụng sẽ phản ánh khách quan hiệu quả hoạt động của các 

hình thức phục vụ. Bảng 2.15 thể hiện mức độ hài lòng của các nhóm ngƣời sử dụng TV 

về hình thức phục vụ theo khối trƣờng. 
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Bảng 2.15. Mức độ hài lòng của các nhóm sử dụng TV về hình thức phục vụ của 

TV theo khối trƣờng 

Khối trƣờng 

Nhóm đối 

tƣợng đƣợc 

khảo sát 

Đánh giá về hình thức phục vụ của TV (%) 

Không 

hài lòng 

Hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

Không 

trả lời 
Tổng 

Khối trƣờng công 

lập 

CBQL 0 16.7 66.6 16.7 100 

GV 0 32.8 65.6 1.6 100 

HS 3.1 42 50.4 4.5 100 

Khối trƣờng ngoài 

công lập có yếu tố 

nƣớc ngoài 

CBQL 0 33.3 66.7 0 100 

GV 0 37.5 59.4 3.1 100 

HS 0 42.4 56.8 0.8 100 

Khối trƣờng ngoài 

công lập Việt Nam 

CBQL 0 0 100 0 100 

GV 0 48 52 0 100 

HS 18.4 42.9 36.7 2 100 

Số liệu khảo sát cho thấy: đa phần các nhóm ngƣời sử dụng đều tƣơng đối hài 

lòng với các hình thức phục vụ của TV. Cụ thể: 100% GV và CBQL khối trƣờng ngoài 

công lập của 3 khối trƣờng đều hài lòng về hình thức phục vụ hiện nay của TV. Tuy 

nhiên, có sự khác biệt về tỉ lệ không hài lòng của HS về hình thức phục vụ của TV: 

3.1% HS khối trƣờng công lập, 18.4% HS khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam cho 

biết mình không hài lòng ; trong khi đó HS khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc 

ngoài lại hoàn toàn hài lòng (100%) với hình thức phục vụ của TV.  

* Về thái độ phục vụ  

Thái độ phục vụ của GVTV là 1 trong những yếu tố tạo nên sự gắn kết giữa TV 

và ngƣời sử dụng. Sự hài lòng về thái độ phục vụ của GVTV là 1 trong những yếu tố 

khiến ngƣời sử dụng đến TV. Bảng 2.16. thể hiện mức độ hài lòng của các nhóm 

ngƣời sử dụng TV theo khối trƣờng về thái độ phục vụ của TVTV. 

Bảng 2.16. Mức độ hài lòng của các nhóm sử dụng TV về thái độ phục vụ của 

GVTV theo khối trƣờng 

Khối trƣờng 

Nhóm đối 

tƣợng đƣợc 

khảo sát 

Đánh giá về thái độ phục vụ của GVTV (%) 

Không hài 

lòng 

Hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

Không 

trả lời 
Tổng 

Khối trƣờng công lập 
GV 0 26 70.2 3.8 100 

HS 5.3 40.9 49 4.8 100 

Khối trƣờng ngoài công 

lập có yếu tố nƣớc ngoài 

GV 0 28.1 65.6 6.3 100 

HS 1.7 28 70.3 0 100 

Khối trƣờng ngoài công 

lập Việt Nam 

GV 0 40 60 0 100 

HS 12.2 38.9 46.9 2 100 

Nhìn vào bảng 2.16, ta có thể thấy: 100% GV ở cả 3 khối trƣờng đều cảm thấy 

hài lòng và rất hài lòng với thái độ phục vụ của GVTV. Tuy nhiên, số ít HS ở cả 3 

khối trƣờng (5.3 % HS ở khối trƣờng công lập, 12.2% HS ở khối trƣờng ngoài công 
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lập Việt Nam, 1.7% HS ở khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài) còn cảm 

thấy chƣa hài lòng với thái độ phục vụ của GVTV.  

Nhƣ vậy, qua kết quả khảo sát ý kiến ngƣời sử dụng về thời gian, hình thức và 

thái độ phục vụ của GVTV có thể nhận thấy: 

- Đa phần CBQL và GV ở 3 khối trƣờng đều hài lòng về thời gian, hình thức 

phục vụ của TV và thái độ phục vụ của GVTV (chỉ có 2.3% GV khối trƣờng công lập 

chƣa hài lòng về thời gian phục vụ của TV). 

- 1 nhóm nhỏ HS ở cả 3 khối trƣờng vẫn chƣa cảm thấy hài lòng về thời gian, 

hình thức và thái độ phục vụ của GVTV. Tuy nhiên, trong 3 khối trƣờng, nhóm HS ở 

khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam có tỉ lệ HS chƣa hài lòng nhiều nhất: (10.2% 

không hài lòng về thời gian phục vụ, 18.4% không hài lòng về hình thức phục vụ và 

12.2% không hài lòng về thái độ phục vụ). Nhóm HS khối trƣờng ngoài công lập có 

yếu tố nƣớc ngoài có tỉ lệ HS không hài lòng về thời gian, hình thức và thái độ phục 

vụ ít nhất trong 3 khối. 

Tuy nhiên, tỉ lệ HS chƣa hài lòng này không quá lớn, có thể chấp nhận đƣợc bởi 

trong mỗi trƣờng số lƣợng HS rất lớn, GVTV khó có khả năng tiếp cận với các em nên 

việc các em hài lòng hoàn toàn là rất khó. Tuy nhiên, số liệu khảo sát cho thấy GVTV 

ở TVTPT (đặc biệt là khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam) cần quan tâm hơn nữa tới 

việc xem xét nhu cầu, nguyện vọng của HS để có thể giải đáp vƣớng mắc cũng nhƣ 

tìm ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu của các em.   

 Hiệu quả phục vụ của TV có thể đo đƣợc bằng các thông số nhƣ: lƣợt bạn đọc 

sử dụng dịch vụ, lƣợt luân chuyển tài liệu TV. Tuy nhiên, khi đƣợc yêu cầu thống kê 

số lƣợt bạn đọc đến TV, số lƣợt bạn đọc sử dụng TV, số lƣợt luân chuyển sách báo 

trong 3 năm học 2014 – 2017, đa phần các TV ( cả 4 TV khối trƣờng ngoài công lập, 5 

trong 6 TV khối trƣờng công lập) chỉ thống kê đƣợc số lƣợt bạn đọc sử dụng TV. Còn 

2 thông số còn lại là số lƣợt bạn đọc đến TV, đặc biệt là số lƣợt luân chuyển sách báo, 

nhiều TV không thể thống kê đƣợc. Điều này cho thấy các TVTPT hiện nay còn chƣa 

chú ý nhiều đến xem xét hiệu quả phục vụ của chính TV mình. 

2.3.3. Hoạt động quản lý thư viện 

* Lập kế hoạch 

TVTPT là 1 bộ phận trong nhà trƣờng, vì vậy GVTV cần căn cứ vào các kế 

hoạch để lập kế hoạch hoạt động của TV cho phù hợp. Theo kết quả khảo sát, 100% 

CBQL cho biết nhà trƣờng có yêu cầu GVTV lập kế hoạch hoạt động TV. Tuy nhiên, 

chỉ có 9 trong 10 GVTV trả lời rằng TV có lập kế hoạch hoạt động TV. 
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Biểu đồ 2.14 thể hiện tỉ lệ lập kế hoạch hoạt động của TVTPT theo khối trƣờng. 

Theo đó, các loại kế hoạch trong TVTPT bao gồm: kế hoạch hoạt động theo năm học, kế 

hoạch theo từng hoạt động, kế hoạch tháng, kế hoạch hoạt động với chi đoàn trƣờng. 

Trong đó, tỉ lệ các TV lập kế hoạch hoạt động theo năm học và kế hoạch theo từng hoạt 

động tuy chƣa đầy đủ nhƣng cũng tƣơng đối cao. Còn các loại kế hoạch khác nhƣ: kế 

hoạch tháng và kế hoạch phối hợp với chi đoàn trƣờng còn chiếm tỉ lệ khá ít. 

Biểu đồ 2.14. Các loại kế hoạch hoạt động đƣợc lập trong TVTPT theo khối trƣờng 

 
* Báo cáo việc thực hiện kế hoạch của TV đến lãnh đạo nhà trường 

Hoạt động quản lý trong 1 tổ chức luôn yêu cầu đảm bảo nguồn thông tin 2 

chiều: chiều thông tin từ cấp dƣới lên cấp quản lý và chiều thông tin từ cấp quản lý 

xuống. Do vậy, để đảm bảo công tác quản lý TV, GVTV phải thực hiện báo cáo việc 

thực hiện các kế hoạch TV lên CBQL trong nhà trƣờng. Bảng 2.17. so sánh tỉ lệ báo 

cáo do GVTV gửi đi (tới CBQL) với tỉ lệ báo cáo CBQL nhận đƣợc (do GVTV gửi). 

Bảng 2.17. so sánh tỉ lệ báo cáo do GVTV gửi đi (tới CBQL) với tỉ lệ báo cáo CBQL 

nhận đƣợc (do GVTV gửi). 

 

 

 

Loại báo cáo 

Tỉ lệ GVTV gửi báo cáo đi (tới CBQL) và tỉ lệ CBQL nhận được báo 

cáo (từ GVTV) theo khối trường (%) 

Khối trường công lập Khối trường ngoài công 

lập có yếu tố nước ngoài 

Khối trường ngoài 

công lập Việt Nam 

GVTV 

gửi đi 

CBQL nhận 

đƣợc 

GVTV 

gửi đi 

CBQL nhận 

đƣợc 

GVTV 

gửi đi 

CBQL 

nhận đƣợc 

Lƣợt đến TV 50 50 33 67 0 100 
Lƣợt sử dụng TV 33.3 50 33 67 0 100 
Lƣợt luân chuyển tài liệu 16.7 50 0 67 100 100 
Các hoạt động kèm theo 

số liệu thống kê 
83.3 83.3 33 67 100 100 

Báo cáo thuận lợi, khó 

khăn của TV 
100 66.7 100 100 0 100 
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Khảo sát về hoạt động quản lý TV, tác giả dùng 2 phiếu điều tra bằng bảng hỏi 

dành riêng cho 2 đối tƣợng là GVTV và CBQL. Trong đó, GVTV đƣợc yêu cầu kể tên 

các loại báo cáo mà TV gửi lên lãnh đạo phụ trách công tác TV trong trƣờng ; CBQL kể 

tên các loại báo cáo nhận đƣợc từ phía TV. Về lý thuyết, số báo cáo mà GVTV gửi đi (tới 

CBQL) sẽ trùng với số báo cáo mà CBQL nhận đƣợc (từ GVTV). Tuy nhiên, thống kê kết 

quả khảo sát, tác giả nhận thấy có sự không thống nhất giữa số lƣợng báo cáo mà TV gửi 

lên và CBQL nhận đƣợc ở cả 3 khối trƣờng. Cụ thể, trong mỗi khối trƣờng, chỉ có 1 hoặc 

2 loại báo cáo có sự trùng khớp giữa số lƣợng báo cáo mà GVTV gửi đi và số lƣợng báo 

cáo mà CBQL nhận đƣợc, phần lớn số báo cáo còn lại số lƣợng báo cáo mà GVTV gửi đi 

luôn ít hơn số lƣợng báo cáo mà CBQL nhận đƣợc. Sự không thống nhất về số liệu khảo 

sát cho thấy công tác quản lý hoạt động TV chƣa thực sự chặt chẽ.  

 Bên cạnh đó, có 6 trong 10 GVTV cho rằng TV thƣờng xuyên nhận đƣợc sự 

quan tâm, chỉ đạo từ CBQL phục trách hoạt động TV trong trƣờng ; 3 trong 10 GVTV 

cho rằng sự quan tâm của lãnh đạo trƣờng ở mức độ thỉnh thoảng. Bên cạnh đó, có 1 

GVTV (thuộc khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam) cho rằng TV hiếm khi nhận đƣợc 

sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trƣờng.  

Nhƣ vậy, trong hoạt động quản lý TV, việc dữ liệu không khớp trong số lƣợng 

báo cáo hoạt động TV giữa CBQL và GVTV (phân tích ở trên) cùng với việc một số 

GVTV cho rằng sự quan tâm của CBQL trƣờng tới TV chƣa nhiều cho thấy hoạt động 

quản lý ở TVTPT chƣa thực sự sát sao. 

* Hoạt động đánh giá thư viện 

Việc đánh giá hoạt động sẽ giúp TV nhìn nhận những ƣu, khuyết điểm của 

mình trong tổ chức và hoạt động, từ đó có biện pháp phù hợp để nâng cao hoạt động. 

Theo kết quả khảo sát, GVTV cho biết ngoài đợt kiểm tra do Sở GD&ĐT tổ chức hàng 

năm, TV còn đƣợc Ban Giám hiệu trƣờng kiểm tra. Tuy nhiên, sự kiểm tra của Ban 

Giám hiệu này nằm trong yêu cầu của đợt kiểm tra hàng năm do Sở GD&ĐT: “trƣớc 

khi kiểm tra chéo, Ban Giám hiệu nhà trƣờng phải tiến hành tự kiểm tra nội bộ TV và 

gửi kết quả lên cấp quản lý” [4]. Bên cạnh đó, có 1 trong 10 GVTV cho rằng việc 

kiểm tra của Ban Giám hiệu chỉ là làm cho có, chứ thực sự không đem lại hiệu quả gì. 

Nhƣ vậy, mỗi năm TVTPT đƣợc kiểm tra, đánh giá 1 lần theo quy định của Sở 

GD&ĐT. Dƣới đây là bảng số liệu thống kê số lƣợng các trƣờng tiểu học, THCS, 

THPT xếp theo danh hiệu TV trong năm học từ 2014 – 2015:  
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Bảng 2.18. Thống kê xếp loại TV theo cấp học ở Tp. HCM năm học 2014 – 2015 

Cấp học 
 

Xếp loại 

Tiểu học THCS THPT Tổng 

Số 

trƣờng 

Tỉ lệ % Số 

trƣờng 

Tỉ lệ % Số 

trƣờng 

Tỉ lệ % Số 

trƣờng 

Tỉ lệ % 

Xuất sắc 159 35 74 27 54 32 287 31.4 

Tiên tiến 221 47 155 57 55 38 431 47.2 

Đạt chuẩn 85 18 44 16 66 38 195 21.4 

Tổng 465 100 273 100 175 100 913 100 

[Nguồn: tổng hợp số liệu báo cáo của Sở GD&ĐT Tp. HCM] 

Khi tiến hành khảo sát, tác giả lựa chọn ngẫu nhiên các trƣờng theo cấp học và 

khu vực mà không phụ thuộc vào kết quả xếp loại TV của Sở GD&ĐT Tp. HCM. Tuy 

nhiên, sau khi khảo sát, tác giả đã thống kê xếp loại TV theo quyết định công nhận của 

Sở GD&ĐT Tp. HCM ban hành năm học 2016-2017 trong bảng 2.19 sau: 

Bảng 2.19. Xếp loại danh hiệu cho các TV trƣờng đƣợc khảo sát năm học 

2016-2017 theo khối trƣờng 

Khối trƣờng Mã số tên trƣờng Xếp loại 

Khối trƣờng 

công lập 

TH-NoT-CL Tiên tiến 

THCS-NgT-CL Xuất sắc 

THPT-NoT-CL Xuất sắc 

TH-NgT-CL Xuất sắc 

THCS-NoT-CL Xuất sắc 

THPT-NgT-CL Tiên tiến 

Khối trƣờng 

ngoài công lập 

có yếu tố nƣớc 

ngoài 

TH-NoT-NN Không chịu sự quản lý của Sở GD&ĐT, 

không xếp loại 

TH-NgT-NN Không chịu sự quản lý của Sở GD&ĐT, 

không xếp loại 

THCS-NoT-NN Xuất sắc 

Khối trƣờng 

ngoài công lập 

Việt Nam 

THPT-NoT-TT Đạt chuẩn 

  

 Nhìn vào bảng 2.19, có thể thấy: có 2 trong 10 TV (thuộc khối trƣờng ngoài công 

lập có yếu tố nƣớc ngoài) hiện không thực hiện các cuộc đánh giá hàng năm do không 

chịu sự quản lý của Sở GD&ĐT Tp. HCM. 

Bên cạnh số lƣợng lần kiểm tra, cần phải quan tâm tới tính toàn diện trong đánh 

giá TV. Do mục đích tồn tại của TV là đáp ứng nhu cầu của ngƣời sử dụng, vì vậy kết 
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quả đánh giá TV chỉ thực sự khách quan khi kết hợp kết quả đánh giá công tác nghiệp 

vụ của GVTV và ý kiến đánh giá của ngƣời sử dụng. Tuy nhiên, trong đợt đánh giá 

TV hàng năm do Sở GD&ĐT thực hiện, kết quả đánh giá mới chỉ tập trung vào đánh 

giá kết quả công tác nghiệp vụ do GVTV thực hiện, mà chƣa đánh giá ý kiến của 

ngƣời sử dụng TV. Ngoài đợt khảo sát này, một số TV có tiến hành khảo sát, lấy ý 

kiến đánh giá từ phía ngƣời sử dụng. Biểu đồ 2.15 thể hiện tỉ lệ TV lấy ý kiến của 

ngƣời sử dụng theo khối trƣờng. 

Biểu đồ 2.15. Tỉ lệ TV tiến hành lấy ý kiến đánh giá từ phía ngƣời sử dụng theo 

khối trƣờng    

        
 

Theo đó, tỉ lệ TV ở khối trƣờng công lập lấy ý kiến khảo sát của ngƣời sử dụng 

cao hơn rất nhiều so với trƣờng ngoài công lập. Tuy nhiên, chất lƣợng của các cuộc 

khảo sát này cũng là 1 vấn đề cần xem xét, bởi trong tổng số 83.3 % TV khối trƣờng 

công lập thực hiện lấy ý kiến của ngƣời sử dụng, nhƣng không có TV nào tiến hành 

khảo sát cả GV và HS. Cụ thể, các TV lấy ý kiến ngƣời sử dụng bằng các cách: xây 

dựng cây góp ý để HS nào có ý kiến thì viết, dán lên cây ; GV đóng góp ý kiến về TV 

trong buổi họp hội đồng sƣ phạm hàng tháng của trƣờng, phát phiếu khảo sát HS,… 

Những biện pháp này tuy có thể thu thập ý kiến của ngƣời sử dụng nhƣng chƣa bao 

quát toàn bộ ngƣời sử dụng, do vậy kết quả đánh giá sẽ khó phản ánh khách quan hiệu 

quả của TV. Để kết quả khảo sát phản ánh toàn diện, khách quan cần đảm bảo từ khâu 

làm phiếu khảo sát, chọn mẫu khảo sát.   

2.3.4. Hoạt động hợp tác với các bên liên quan 

Hoạt động hợp tác trong TVTPT có thể bao gồm: hợp tác trong trƣờng (với cá 

nhân, bộ phận/ phòng, ban) ; hợp tác ngoài trƣờng (cá nhân hoặc tổ chức). Theo khảo 

sát, tất cả GVTV đều cho rằng TV mình có hoạt động hợp tác với các cá nhân và tổ 

chức trong, ngoài trƣờng (xem bảng 2.20.). 
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Bảng 2.20. Hoạt động hợp tác với các bên liên quan của các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM 

Khối 

trƣờng 
Mã trƣờng Phạm vi Đối tƣợng hợp tác 

Hình thức 

hợp tác 
Nội dung hợp tác 

Khối 

trƣờng 

công 

lập 

THCS-NgT-CL Trong trƣờng -HS, GV chủ nhiệm, cán bộ 

Đoàn, Đội 

- Tổ chuyên môn 

Thƣờng xuyên -Gửi thông báo để GV chủ nhiệm triển khai, yêu cầu HS 

tham dự 

Ngoài trƣờng TV Khoa học Tổng hợp 

HCM 

Theo sự việc Dự án bánh xe tri thức 

THCS-NoT-CL Trong trƣờng - GV, HS 

- Tổ Mỹ thuật, tổ Văn 

Thƣờng xuyên -Gửi thông báo tới GV chủ nhiệm, yêu cầu HS tham dự 

 

Ngoài trƣờng Diễn giả Theo sự việc Nói chuyện chuyên đề 
TH-NoT-CL Trong trƣờng -GV, HS 

- Tổ bộ môn 

Thƣờng xuyên - gửi thông báo để GV chủ nhiệm, yêu cầu HS tham dự 

- Thành lập mạng lƣới TV 

- Bổ sung tài liệu 

Ngoài trƣờng Diễn giả Theo sự việc Mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề với HS, kết hợp với 

trƣng bày sách theo chủ đề 
THPT-NoT-CL Trong trƣờng - GV, HS 

-Tổ chuyên môn 

Thƣờng xuyên -Gửi thông báo tới GV chủ nhiệm, yêu cầu HS tham dự 

 
TH-NgT-CL Trong trƣờng -GV, HS Thƣờng xuyên -Tổ chức các hoạt động chuyên đề, hội thi nhƣ: kể chuyện 

theo sách, cánh thiệp ơn thầy 

-Giới thiệu tài liệu mới 
THPT-NgT-CL Trong trƣờng Tổ chuyên môn Thƣờng xuyên Làm các hoạt động ngoại khóa 

Ngoài trƣờng Nhà xuất bản Theo sự việc Mƣợn tài liệu giới thiệu sách đến HS 

Khối 

trƣờng 

ngoài 

TH-NoT-NN Trong trƣờng -GV, HS, phụ huynh HS 

-Ngƣời quản lý chƣơng 

trình học online 

Thƣờng xuyên -Tìm tài liệu 

- bổ sung tài liệu cho TV 
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công 

lập có 

yếu tố 

nƣớc 

ngoài 

Ngoài trƣờng Công ty sách  Theo sự việc Tổ chức hội sách tại trƣờng 

THCS-NoT-NN Trong trƣờng - GV chủ nhiệm, cán sự TV  

và thành viên câu lạc bộ 

TV (HS), trợ lý công tác 

thanh niên 

- Bộ môn Văn, Sinh, Địa 

Thƣờng xuyên - Thông báo các hoạt động tới HS thông qua GV chủ nhiệm 

- Luân chuyển sách giữa các lớp (TV cung cấp sách theo 

từng chủ đề hàng tháng cho các lớp) 

- Tổ chức các hoạt động: thi giới thiệu sách, vẽ tranh theo sách 

- Thành viên câu lạc bộ TV tham gia hỗ trợ các hoạt động 

TV: trang trí TV, dán mã màu cho sách. 

- Hƣớng dẫn thành viên câu lạc bộ TV (HS) cách đọc sách 

và thành viên câu lạc bộ sẽ hƣớng dẫn lại các HS trong lớp 

Ngoài trƣờng - các nhà xuất bản, công ty 

phát hành sách 

- Diễn giả 

Theo sự việc - Tổ chức hội sách tại trƣờng 

- Nói chuyện chuyên đề 

TH-NgT-NN Trong trƣờng 1 số GV nƣớc ngoài Thƣờng xuyên  

Khối 

trƣờng 

ngoài 

công 

lập 

Việt 

Nam 

THPT-NoT-TT Trong trƣờng - GV chủ nhiệm, cán bộ 

Đoàn trƣờng 

- các bộ môn 

Thƣờng xuyên -Triển khai các hoạt động do TV tổ chức: triển lãm, cuộc thi 

- bổ sung tài liệu, triển khai hoạt động ngoại khóa 

Ngoài trƣờng -TV quận, các trƣờng trên 

địa bàn quận 

- Các nhà xuất bản, công ty 

phát hành sách 

Theo sự việc -Mƣợn/ thuê tài liệu để phục vụ HS và GV trong trƣờng 

- Tổ chức triển lãm sách 

 

Tuy nhiên, khi đƣợc yêu cầu ghi rõ các hoạt động hợp tác giữa TV với các cá nhân/ tổ chức trong và ngoài trƣờng, tác giả 

nhận thấy có 1 sự khác biệt lớn giữa TV ở hai khối trƣờng. Cụ thể: 

- Hoạt động hợp tác giữa TV với cá nhân trong trường:  

+ Ở khối trƣờng công lập: mặc dù có 4 trong 6 GVTV cho rằng TV có phối hợp với cá nhân trong trƣờng trong các hoạt động 

TV. Tuy nhiên, sự phối hợp này đơn thuần ở việc TV tổ chức các hoạt động nhƣ giới thiệu sách, triển lãm,… có GV, HS tham gia ; 

hoặc thành lập mạng lƣới TV (theo hƣớng dẫn kiểm tra của Sở GD&ĐT) có thành phần GV, HS các lớp.  
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+ Ở khối trƣờng ngoài công lập: sự phối hợp giữa TV với cá nhân trong trƣờng 

đƣợc thực hiện ở 100% TV. Các hoạt động hợp tác không dừng lại ở việc TV tổ chức 

các hoạt động, yêu cầu GV, HS tham gia, mà còn hợp tác ở mức độ sâu hơn. Cụ thể: 

GVTV phối hợp với một số GV chủ nhiệm, cán sự TV (HS) ở mỗi lớp, thành viên câu 

lạc bộ TV, trợ lý công tác thanh niên, đoàn trƣờng, … để cùng TV tổ chức các hoạt 

động ; phối hợp với GV, HS và phụ huynh HS (ở khối tiểu học) để tìm tài liệu trong 

TV ; phối hợp với GV chủ nhiệm trong các tiết đọc sách tại TV (mỗi lớp đƣợc xếp tiết 

đọc sách, GV chủ nhiệm có nhiệm vụ dẫn HS lên TV và cùng GVTV quản lý, hƣớng 

dẫn các em tham gia hoạt động).  

- Hoạt động hợp tác giữa TV với các bộ phận/ phòng trong nhà trường: nhìn 

chung, các GVTV đều cho rằng hiện TV đã có các hoạt động hợp tác với phòng/ ban 

trong nhà trƣờng. Sự hợp tác này đƣợc thực hiện ở 2 mảng: TV thông qua các tổ 

trƣởng bộ môn để thu thập ý kiến, đề xuất bổ sung tài liệu từ GV ; TV thông qua các 

tổ bộ môn để giới thiệu sách mới tới GV. 

- Hoạt động hợp tác giữa TV với các cá nhân/ tổ chức ngoài trường: 

+ Ở khối trƣờng công lập: có 4 trong 6 GVTV trả lời rằng TV có hợp tác với các 

cá nhân/ tổ chức ngoài trƣờng. Cụ thể: 2 trong 4 GVTV cho biết hàng năm trƣờng có mời 

diễn giả về nói chuyện, giao lƣu với GV, HS. Khi đó, TV sẽ phối hợp tìm các tài liệu có 

liên quan để giới thiệu trong buổi nói chuyện đó. 1 trong 4 GVTV cho biết TV có phối 

hợp với  nhà xuất bản Trẻ để mƣợn nguồn tài liệu mới, giới thiệu tới GV, HS. 1 trong 4 

TV có phối hợp với TV Khoa học Tổng hợp Tp. HCM trong việc thực hiện dự án bánh xe 

tri thức (dự án TV lƣu động do TV Khoa học Tổng hợp Tp. HCM phối hợp với quỹ của 

nƣớc ngoài, đem sách tới phục vụ một số TV trƣờng học ở ngoại thành). 

+ Ở khối trƣờng ngoài công lập: có 3 trong 4 GVTV cho rằng TV đã phối hợp 

với các cá nhân/ tổ chức ngoài trƣờng trong việc tổ chức các hoạt động TV. Đa phần 

hoạt động phối hợp này đều tập trung vào các nhà sách, nhà xuất bản, nhà cung cấp, 

TV trong địa bàn trong việc tổ chức triển lãm, giới thiệu sách mới tại trƣờng. Bên cạnh 

đó, nhiều TV đứng ra mời nhà văn, nhà giáo ƣu tú đến trƣờng để tổ chức giao lƣu, nói 

chuyện về sách với GV, HS. Điều đặc biệt, sự hợp tác này đƣợc các TV thực hiện liên 

tục, thƣờng xuyên qua các năm học. Đặc biệt, GVTV khối trƣờng ngoài công lập Việt 

Nam cho biết mình có hợp tác với một số TV khác trong quận để mƣợn, thuê tài liệu 

đem về cho HS mƣợn, thuê lại để tạo thu nguồn thu nhập chi phí cho các hoạt động 

TV (do năm học 2016-2017, nhà trƣờng cắt giảm số kinh phí bổ sung tài liệu). 

Trong nhà trƣờng, GV vừa là nhóm ngƣời sử dụng, vừa là đối tác mà GVTV 

cần hợp tác trong việc thực hiện sứ mệnh hỗ trợ hoạt động dạy và học trong nhà 
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trƣờng. Kết quả khảo sát cho thấy, 84% GV (ở cả 2 khối trƣờng) trả lời rằng mình đã 

hợp tác với GVTV. Nội dung cụ thể sự hợp tác giữa GV và GVTV đƣợc thể hiện qua 

biểu đồ 2.16 dƣới đây: 

Biểu đồ 2.16. Tỉ lệ hợp tác giữa GV và GVTV trong trƣờng phổ thông 

 

Nhìn vào biểu đồ, ta có thể thấy: sự hợp tác giữa GV và GVTV trong TVTPT 

thƣờng tập trung vào 3 mảng chính: hƣớng dẫn HS lên TV tìm tài liệu, hƣớng dẫn HS 

đọc sách, hƣớng dẫn HS tham gia các hoạt động do TV tổ chức. Trong 3 khối trƣờng, 

khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài có tỉ lệ hợp tác giữa GVTV và GV 

cao nhất ở tất cả các nội dung hợp tác. Tỉ lệ này tƣơng đối khớp với những biện pháp 

hợp tác mà GVTV đã liệt kê ở phần trên. 

TV là 1 bộ phận trong nhà trƣờng, vì vậy, để GVTV có thể hợp tác với các cá 

nhân/ tổ chức trong và ngoài trƣờng, rất cần có sự quan tâm, hỗ trợ từ phía nhà trƣờng. 

Khi đƣợc hỏi: “nhà trường đã có những hoạt động gì trong việc hỗ trợ TV hợp tác với 

nhân, tổ chức trong và ngoài nhà trường ? ”, hầu hết CBQL (90%) không thể nêu ra các 

biện pháp hỗ trợ TV hợp tác với phòng/ ban trong trƣờng và các tổ chức/ cá nhân ngoài 

trƣờng. Ngay trong phần hợp tác với các cá nhân trong trƣờng, vẫn có 2 trong 10 CBQL 

thuộc khối trƣờng công lập không thể nêu rõ (trong khi GVTV trả lời có hợp tác), điều 

này cho thấy rõ ràng CBQL trƣờng chƣa thực sự nắm đƣợc các hoạt động của TV. 8 

trong 10 CBQL nêu rõ đƣợc sự hỗ trợ của nhà trƣờng trong việc giúp GVTV phối hợp 

với các cá nhân trong nhà trƣờng thƣờng tập trung vào các hƣớng: giáo dục HS ý thức 

đọc sách ; vận động GV, HS tham gia các hoạt động do TV tổ chức ; cho phép TV tổ 
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chức các hoạt động phong trào nhƣ: giới thiệu sách, trƣng bày sách,… ; đề nghị GV nêu 

rõ yêu cầu tin để TV bổ sung ; thành lập câu lạc bộ TV ;… 

Hiệu quả hợp tác: kết nối với các dữ liệu về sự hài lòng từ các nhóm ngƣời sử 

dụng về thời gian, hình thức và thái độ phục vụ của GVTV ở phần trên, ta thấy giữa các 

dữ liệu có mối liên hệ với nhau. Cụ thể, ở khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc 

ngoài, tỉ lệ hợp tác giữa GVTV và GV cao nhất trong 3 khối trƣờng (59.4%) phù hợp 

với số liệu thấp nhất trong 3 khối trƣờng về sự không hài lòng của GV, HS với thời 

gian, hình thức, và thái độ phục vụ. Kết quả này phần nào cho thấy hiệu quả của sự hợp 

tác giữa GVTV và GV đem lại là nâng cao mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng TV.  

Tóm lại, hoạt động TV ở hai khối trƣờng công lập và ngoài công lập có một số 

đặc điểm chung: hầu hết các TV đều triển khai đầy đủ các hoạt động bổ sung tài liệu – 

xử lý tài liệu – tổ chức, bảo quản tài liệu – phục vụ bạn đọc – quản lý TV – hợp tác giữa 

GVTV với các bên liên quan. Tuy nhiên, ở từng hoạt động, mức độ thực hiện khác nhau 

giữa các khối trƣờng. Cụ thể, nhu cầu bổ sung tài liệu của ngƣời sử dụng ở 2 khối 

trƣờng khác nhau ; 75% TV khối trƣờng ngoài công lập tiến hành hoạt động xử lý hình 

thức tài liệu (trong khi nhóm TV khối trƣờng công lập chƣa thực hiện hoạt động này) ; 

các hình thức phục vụ bạn đọc tại chỗ và ngoài TV đa dạng hơn ở khối trƣờng ngoài 

công lập ; hoạt động hợp tác giữa GVTV ở khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc 

ngoài đƣợc tiến hành nhiều hơn (với cả GV, HS trong trƣờng và các tổ chức ngoài nhà 

trƣờng),… Sự khác biệt này có thể là những dấu hiệu để nhận dạng mô hình TC&HĐ 

hiện nay của TVTPT hai khối trƣờng. Đồng thời, cần xem xét sự khác biệt này trong 

việc nghiên cứu đề xuất mô hình TC&HĐ TVTPT cho phù hợp với các khối trƣờng. 

2.4. Nhận dạng mô hình tổ chức và hoạt động của thƣ viện trƣờng phổ 

thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Đánh giá chung việc tổ chức, hoạt động ở TVTPT theo nhóm trường trên địa 

bàn Tp. HCM 

Về tổ chức: nhìn chung cả 3 khối TVTPT trƣờng công lập, khối trƣờng ngoài 

công lập Việt Nam và khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài trên địa bàn 

Tp. HCM đều có chung đặc điểm về tổ chức: TV đều chỉ có khoảng 1 GVTV phụ 

trách mọi hoạt động. Tuy nhiên, giữa 3 nhóm trƣờng có một số điểm khác biệt. Cụ thể:  

-Cùng với quy mô 1 GVTV/ TV nhƣng số lƣợng HS, GV ở khối trƣờng công 

lập rất lớn (trung bình khoảng 1500 ngƣời/ TV), gấp 2 lần số lƣợng GV, HS ở khối 
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trƣờng ngoài công lập Việt Nam và gấp 3.6 lần số lƣợng GV, HS ở khối trƣờng ngoài 

công lập có yếu tố nƣớc ngoài.  

-Trình độ GVTV ở khối trƣờng ngoài công lập đồng nhất hơn (100% GVTV 

trình độ đại học) so với khối trƣờng công lập (57.1% GVTV có trình độ đại học, 42.9 

% GVTV có trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp). Tuy nhiên, 100% GVTV ở khối 

trƣờng ngoài công lập làm việc chuyên trách thì một số GVTV ở khối trƣờng công lập 

phải kiêm nhiệm thêm các công việc khác, thậm chí 1 GVTV phụ trách TV ở cả 2 cơ 

sở của trƣờng. 

- Mức độ hài lòng của GVTV khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài 

cao (100% GVTV hài lòng) hơn so với nhóm trƣờng công lập và ngoài công lập Việt 

Nam (2/7 GVTV chƣa hài lòng với công việc hiện tại). 

- CSVC và kinh phí dành cho hoạt động TV ở khối trƣờng ngoài công lập có yếu 

tố nƣớc ngoài nhìn chung đƣợc đầu tƣ hơn so với khối trƣờng công lập và khối trƣờng 

ngoài công lập Việt Nam. Cụ thể, số kinh phí trung bình cấp cho hoạt động TV trong 1 

năm học giai đoạn 2014-2017 của khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài là 

348 triệu/ năm, trong khi khối trƣờng công lập là 26 triệu/ năm, khối trƣờng ngoài công 

lập Việt Nam là 12 triệu/ năm. Hơn nữa, do kinh phí cấp cho hoạt động TV cao trong 

khi số GV, HS lại ít nên bình quân số kinh phí cấp cho hoạt động TV/ ngƣời ở khối 

trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài là 870 ngàn đồng/ ngƣời, gấp khoảng 50 lần 

mức bình quân kinh phí/ ngƣời ở 2 khối trƣờng công lập và ngoài công lập Việt Nam. 

- Bên cạnh các không gian TV cơ bản (không gian lƣu trữ, không gian đọc 

sách) nhìn chung nhóm TVTPT khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài còn 

đầu tƣ các không gian khác nhƣ: không gian tập huấn ngƣời sử dụng, không gian làm 

việc nhóm… 

Nhƣ vậy, tuy cùng cách tổ chức, cùng số lƣợng nhân sự nhƣng nhìn chung 

nhóm TVTPT trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài có 1 số ƣu thế về kinh phí, 

CSVC, trình độ GVTV. Ngoài ra, số lƣợng GV, HS ở nhóm trƣờng ngoài công lập có 

yếu tố nƣớc ngoài cũng ít hơn rất nhiều (khoảng 1/3) so với nhóm TVTPT trƣờng công 

lập và ngoài công lập Việt Nam. Điều này có thể tạo nên áp lực cũng nhƣ khối lƣợng 

công việc đối với GVTV nhóm trƣờng công lập và ngoài công lập Việt Nam, nhất là 

đối với các trƣờng GVTV phải kiêm nhiệm các công việc khác. 

Về hoạt động: theo ý kiến trả lời của GVTV, có thể nhận thấy các hoạt động ở 

nhóm TVTPT công lập đƣợc thực hiện bài bản hơn, theo đúng nghiệp vụ TV nhƣ:  
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- Tỉ lệ các TV thực hiện nhiều hoạt động xử lý tài liệu nhƣ: đăng ký cá biệt, 

định từ khóa, tóm tắt cao hơn so với nhóm trƣờng ngoài công lập. 

- Tỉ lệ các TV thực hiện các biện pháp tổ chức tài liệu TV nhƣ: bảng giới thiệu 

TV, bảng hƣớng dẫn sử dụng TV cao hơn so với nhóm trƣờng ngoài công lập.  

- Tỉ lệ GVTV lập kế hoạch TV theo năm học ở nhóm trƣờng công lập cao hơn 

nhóm ngoài công lập. 

- Tỉ lệ TV lấy ý kiến đánh giá từ phía ngƣời sử dụng ở nhóm trƣờng công lập là 

83.3%, cao hơn 2 khối trƣờng ngoài công lập. 

Nhƣ vậy, nhìn chung các hoạt động TV đƣợc các TVTPT nhóm trƣờng công 

lập đƣợc thực hiện đầy đủ theo hƣớng dẫn nghiệp vụ TV so với nhóm TVTPT ngoài 

công lập. Tuy nhiên, khảo sát ý kiến đánh giá từ phía ngƣời sử dụng lại cho kết quả 

ngƣợc lại:  

- Tổng số lƣợng tài liệu trong các TV thuộc khối trƣờng công lập cao hơn rất 

nhiều so với 2 khối còn lại, nhƣng bình quân số tài liệu/ ngƣời sử dụng ở khối trƣờng 

công lập lại rất thấp (dao động 1-7 tài liệu/ ngƣời) tƣơng đƣơng với khối trƣờng ngoài 

công lập Việt Nam, trong khi bình quân tài liệu/ ngƣời ở khối trƣờng ngoài công lập 

có yếu tố nƣớc ngoài lại rất cao (10 tài liệu/ ngƣời, thậm chí có trƣờng lên tới 168 tài 

liệu/ ngƣời do có tài liệu điện tử). Tuy nhiên, khảo sát mức độ hài lòng của ngƣời sử 

dụng về tài liệu TV đáp ứng nhu cầu tin, tác giả nhận thấy mặc dù bình quân tài liệu/ 

ngƣời ở khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài cao nhất, nhƣng tỉ lệ ngƣời 

sử dụng chƣa hài lòng về tài liệu lại cao (tƣơng đƣơng với khối trƣờng ngoài công lập 

Việt Nam – có bình quân tài liệu/ ngƣời bằng với khối trƣờng công lập nhƣng tỉ lệ 

ngƣời sử dụng chƣa hài lòng về tài liệu lại cao hơn). Nguyên nhân là do ở 2 khối 

trƣờng ngoài công lập Việt Nam và ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài có thực hiện 

tiết đọc sách, các hoạt động đọc sách nên nhu cầu đọc của HS đƣợc nâng cao.  

-Tuy GVTV nhóm trƣờng công lập cho rằng TV thực hiện nhiều biện pháp 

hƣớng dẫn ngƣời sử dụng tìm kiếm tài liệu, nhƣng tỉ lệ ngƣời sử dụng cho rằng mình 

gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm tài liệu TV ở nhóm trƣờng công lập (lại cao 

hơn so với nhóm trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài. 

- Tỉ lệ ngƣời sử dụng không hài lòng về thời gian, hình thức phục vụ của TV và 

thái độ phục vụ của GVTV ở nhóm trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài là thấp 

nhất trong 3 khối trƣờng. 
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- Ngoài các hình thức phục vụ cơ bản nhƣ: đọc tại chỗ, mƣợn về nhà thì các 

TV nhóm trƣờng ngoài công lập tổ chức nhiều hình thức phục vụ nhƣ: tủ sách lớp 

học, tủ sách sân trƣờng,… 

- Tỉ lệ TV khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài có sự hợp tác giữa 

GVTV và GV cao nhất trong 3 khối trƣờng. Hơn nữa, mục đích hợp tác cũng khác 

nhau: nhóm TV công lập hợp tác giữa GVTV và GV chủ yếu để thông báo HS tham 

dự các hoạt động do TV tổ chức ; nhóm TV ngoài công lập hợp tác giữa GVTV với 

GV, phụ huynh HS nhằm hƣớng dẫn HS đọc sách, hợp tác với cá nhân/ tổ chức bên 

ngoài để giới thiệu sách cho HS, hợp tác với HS để thực hiện các hoạt động hỗ trợ 

TV,… Nhƣ vậy, kể cả số lƣợng và chất lƣợng của việc hợp tác ở nhóm trƣờng ngoài 

công lập có nhỉnh hơn so với khối công lập. 

Đánh giá chung về hiệu quả của tổ chức 

Mục tiêu hoạt động của TVTPT ở Việt Nam nói chung, trên địa bàn Tp. HCM 

nói riêng đƣợc quy định tại Quy chế TC&HĐ TVTPT. Theo đó, mục tiêu chính của 

TVTPT là cung cấp tài liệu TV. Ngoài ra, TVTPT còn có nhiệm vụ tổ chức các phong 

trào để thu hút ngƣời sử dụng đến TV. 

Trong thực tế, nhƣ đã phân tích ở trên, nhóm TV trƣờng công lập tuy có điểm 

mạnh trong việc GVTV cho rằng TV tổ chức các hoạt động tƣơng đối bài bản theo 

nghiệp vụ TV nhƣng nhìn chung công tác tổ chức cũng nhƣ hoạt động của khối TV 

trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài có phần hiệu quả hơn. Điều này đƣợc 

minh chứng bằng các số liệu khảo sát ngƣời sử dụng nhƣ: tỉ lệ ngƣời sử dụng gặp khó 

khăn trong tìm kiếm tài liệu TV ; tỉ lệ ngƣời sử dụng không hài lòng về hình thức, thời 

gian phục vụ của TV và thái độ phục vụ của GVTV nêu trên. Ngoài ra, thống kê lƣợt 

đến TV, lƣợt sử dụng TV, lƣợt luân chuyển tài liệu theo nhóm trƣờng đƣợc thể hiện ở 

bảng 2.21. dƣới đây:  

Bảng 2.21. Số liệu sử dụng TV theo khối trƣờng năm học 2016-2017 

Khối trƣờng  Lƣợt đến TV  

(lƣợt/ ngƣời) 
Lƣợt sử dụng TV 

(lƣợt/ ngƣời) 
Lƣợt luân 

chuyển tài liệu 

(lƣợt/ ngƣời) 

Khối trƣờng công lập 5 4 2 

Khối trƣờng ngoài công 

lập có yếu tố nƣớc ngoài 

8 6.2 4 

Khối trƣờng ngoài công 

lập Việt Nam 

7 5 2 
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Để đánh giá hiệu quả hoạt động của TV, trong phiếu khảo sát dành cho GVTV 

có yêu cầu GVTV thống kê lƣợt đến TV, lƣợt sử dụng TV và lƣợt luân chuyển tài liệu ở 

TV mình. Tuy nhiên, dữ liệu tác giả nhận lại không đầy đủ do nhiều GVTV chỉ cung 

cấp đƣợc lƣợt sử dụng TV, lƣợt luân chuyển tài liệu chứ không cung cấp đƣợc lƣợt đến 

TV hoặc số liệu cung cấp không đầy đủ giữa các năm. Do vậy, số liệu trung bình các 

lƣợt đến TV, lƣợt sử dụng TV và lƣợt luân chuyển tài liệu đƣợc tính bằng cách lấy trung 

bình cộng dữ liệu các TV cung cấp. Tuy không thực sự đầy đủ, nhƣng số liệu này cũng 

phần nào phản ánh đƣợc hiệu quả hoạt động của các TV theo khối trƣờng hiện nay. Cụ 

thể, trong 3 khối trƣờng, khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài có cả lƣợt 

đến, lƣợt sử dụng TV và lƣợt luân chuyển tài liệu cao nhất ; khối trƣờng công lập có số 

liệu thống kê thấp nhất. Riêng khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam tuy có số luân 

chuyển tài liệu thấp (tƣơng đƣơng với khối trƣờng công lập) nhƣng số lƣợt đến và sử 

dụng TV lại cao hơn khối trƣờng công lập do ở trƣờng thực hiện quy định tiết TV (mỗi 

lớp sẽ có 1 tiết TV/ tuần, GV chủ nhiệm và GVTV sẽ phụ trách tiết TV của lớp). 

Nhƣ vậy, so với mục tiêu ban đầu đề ra là cung cấp tài liệu cho ngƣời sử dụng 

và thu hút ngƣời sử dụng đến TV, có thể thấy ở nhóm TVTPT khối trƣờng ngoài công 

lập (đặc biệt là khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài) nhìn chung hoạt 

động hiệu quả hơn bởi tỉ lệ hài lòng của ngƣời sử dụng về TV, số lƣợt đến, số lƣợt sử 

dụng, số lƣợt luân chuyển tài liệu đều cao hơn so với khối trƣờng công lập. Ngoài ra, ở 

khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài còn có nhiều hình thức phục vụ giúp 

ngƣời sử dụng tiếp cận tài liệu dễ dàng hơn nhƣ: tủ sách lớp học, tủ sách sân trƣờng… 

Từ những điểm này, có thể nhận định hiện các TVTPT nhóm ngoài công lập có yếu tố 

nƣớc ngoài ở Tp.HCM hoạt động hiệu quả hơn so với nhóm TVTPT khối công lập. 

Nguyên nhân sự khác biệt về hiệu quả hoạt động của 3 nhóm trƣờng này có do: 

mức độ đầu tƣ về CSVC, kinh phí, số lƣợng HS/ GVTV, hình thức phục vụ, số lƣợng 

và chất lƣợng sự hợp tác giữa GVTV và các bên liên quan. 

Nhƣ đã phân tích ở mục 1.5 có thể thấy hiện có 3 dạng mô hình: mô hình 

TVTPT hƣớng tới xây dựng và hoàn thiện các yếu tố cấu thành TV ; mô hình TVTPT 

hƣớng tới mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu của ngƣời sử dụng ; và mô hình TVTPT 

hƣớng tới sự hợp tác.  

Dựa vào kết quả phân tích thực trạng công tác TC&HĐ của các TVTPT (mục 

2.1 và 2.2), có thể nhận thấy giữa 3 khối trƣờng công lập, khối trƣờng ngoài công lập 

Việt Nam và khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài có những điểm khác 

biệt. Chính sự khác biệt này sẽ là đặc điểm để nhận dạng mô hình tổ chức và hoạt 

động hiện nay của các TVTPT. Cụ thể:  
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- Nhóm TVTPT khối trƣờng công lập và TVTPT ngoài công lập Việt Nam có 

các đặc điểm: kinh phí hoạt động của TV thấp ; không gian TV chủ yếu phục vụ mục 

đích xử lý, lƣu giữ và sử dụng tài liệu ; thiếu các trang thiết bị (đặc biệt là chƣa có 

phần mềm quản lý TV) ; một số GVTV chƣa hài lòng với công việc. Dễ dàng nhận 

thấy các đặc điểm kể trên đều thuộc về các yếu tố cấu thành TV. Ý kiến của GVTV, 

CBQL và GV ở các khối trƣờng này hầu hết đều cho rằng để TV hoạt động hiệu quả 

cần tăng cƣờng kinh phí hoạt động, trang bị thêm các trang thiết bị cho TV, bổ sung 

thêm tài liệu,… Điều này cho thấy các mô hình mà các TV ở nhóm trƣờng này hƣớng 

tới là mô hình hƣớng tới hoàn thiện các yếu tố cấu thành TV.  

- Nhóm TVTPT khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài có các đặc 

điểm: kinh phí hoạt động cấp cho TV khá cao (gấp khoảng 13 lần so với khối trƣờng 

công lập và gấp 29 lần so với khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam) ; TV đƣợc đầu tƣ 

trang thiết bị, đặc biệt là 100% TV có phần mềm quản lý TV ; không gian TV hƣớng 

tới từng nhóm ngƣời sử dụng (không gian tập huấn, không gian làm việc nhóm) ; 

GVTV có trình độ đại học, hài lòng với công việc và môi trƣờng làm việc ; ngoài hình 

thức phục vụ tại TV, còn có các hình thức phục vụ giúp ngƣời sử dụng dễ tiếp cận với 

tài liệu nhƣ: TV lớp học, TV ở sân trƣờng ; hoạt động hợp tác giữa GVTV với các cá 

nhân trong trƣờng (với GV và HS) và ngoài trƣờng (nhà xuất bản, nhà cung cấp tài 

liệu, diễn giả,…) cũng bắt đầu đƣợc một số TV chú trọng. Nhƣ vậy, có thể thấy, ở 

nhóm trƣờng này, các yếu tố cấu thành TV nhƣ: CSVC, GVTV, kinh phí, vốn tài liệu 

về cơ bản đã đảm bảo. Các TV trong nhóm này đang cố gắng tăng khả năng tiếp cận 

tài liệu cho ngƣời sử dụng (bằng các hình thức phục vụ) nhƣng vẫn chƣa thực sự đáp 

ứng nhu cầu của ngƣời sử dụng (kết quả khảo sát cho thấy ngƣời sử dụng có nhu cầu 

rất cao về sử dụng dạng tài liệu điện tử nhƣng mới chỉ có 1/3 TV thuộc khối trƣờng 

này có tài liệu điện tử). Điều này cho thấy các TV ở nhóm này tƣơng đối giống với mô 

hình hƣớng tới mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu của ngƣời sử dụng.  

Tóm lại, các TVTPT thuộc 3 khối trƣờng trên địa bàn Tp. HCM hiện có 2 dạng 

mô hình TC&HĐ khác nhau: khối trƣờng công lập và ngoài công lập Việt Nam đang ở 

mô hình hƣớng tới xây dựng và hoàn thiện các yếu tố cấu thành TV ; khối trƣờng 

ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài có dạng mô hình hƣớng tới mở rộng khả năng 

tiếp cận tài liệu cho ngƣời sử dụng. Hiệu quả tổ chức, hoạt động và hiệu quả chung 

của 3 khối trƣờng đều khác nhau. Điều này có thể thấy mô hình TC&HĐ chính là yếu 

tố ảnh hƣởng tới hiệu quả hoạt động của các TVTPT. Chính vì vậy, cần xem xét, xây 

dựng mô hình TC&HĐ cho phù hợp với từng nhóm TVTPT để các TVTPT có thể hoạt 

động hiệu quả, phục vụ tốt hoạt động giáo dục trong nhà trƣờng. 
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Tiểu kết 

Qua tổng hợp khảo sát thực trạng TC&HĐ của TVTPT trên địa bàn Tp. HCM, 

có đối chứng giữa các khối trƣờng: khối trƣờng công lập, khối trƣờng ngoài công lập 

Việt Nam và khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài, luận án rút ra một số 

kết luận sau: 

GVTV và các bên liên quan (lãnh đạo trƣờng, GV và HS) ở cả 3 khối trƣờng đều 

cho rằng nhiệm vụ của TVTPT là cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động dạy và học. Tuy 

nhiên, nhiệm vụ đào tạo kiến thức thông tin đƣợc các nhóm đối tƣợng đƣợc khảo sát ở 

khối trƣờng ngoài công lập (GVTV, GV, HS, lãnh đạo trƣờng) nhận thức tốt hơn so với 

khối trƣờng công lập. Đây vừa là yêu cầu (đối với TV) vừa là động lực để TVTPT khối 

trƣờng ngoài công lập thực hiện nhiệm vụ đào tạo kiến thức thông tin cho ngƣời sử dụng. 

Trung bình số GVTV làm việc trong TVTPT là 1 ngƣời/ TV, riêng khối trƣờng 

tiểu học, có nơi 1 GVTV phải kiêm nhiệm cả 2 cơ sở. Số liệu này nhìn chung phù hợp 

với các quy định về định mức GVTV làm việc trong TVTPT hiện nay. Tuy nhiên, 

khác với nhiều nƣớc trên thế giới (TVTPT thƣờng có cộng tác viên), hầu hết các 

TVTPT trên địa bàn Tp. HCM hiện chƣa xây dựng đội ngũ cộng tác viên, công việc 

thƣờng do 1 mình GVTV đảm nhiệm.  

Trình độ của GVTV ở các trƣờng khảo sát nhìn chung đã đáp ứng yêu cầu của 

Bộ GD&ĐT đề ra (đều đƣợc đào tạo nghiệp vụ TV). Tuy nhiên, nhìn chung trình độ 

GVTV ở khối trƣờng ngoài công lập cao hơn so với khối trƣờng công lập. Bên cạnh 

đó, hầu hết GVTV đều không đƣợc đào tạo nghiệp vụ sƣ phạm theo quy định của các 

văn bản pháp quy.   

CSVC ở các khối trƣờng cơ bản đã đảm bảo điều kiện về không gian và trang 

thiết bị cho các hoạt động của TV. Tuy nhiên, nhìn chung các TV trong khối trƣờng 

ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài đƣợc đầu tƣ nhiều hơn về các không gian học tập 

hƣớng tới ngƣời sử dụng (tra cứu, học nhóm), trang thiết bị (máy tính, phần mềm quản 

lý TV) và kinh phí so với các TV thuộc khối trƣờng công lập và khối trƣờng ngoài 

công lập Việt Nam. Đây là nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt về hiệu quả hoạt động 

giữa các khối trƣờng. 

Các hoạt động cơ bản của TVTPT (bao gồm hoạt động nghiệp vụ, hoạt động 

quản lý và hoạt động hợp tác) nhìn chung đều đƣợc thực hiện ở các TV khảo sát. Tuy 

nhiên, giữa các khối trƣờng có nhiều điểm khác biệt sau: 

- Bình quân tài liệu theo đầu ngƣời ở khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc 

ngoài cao nhất trong 3 khối trƣờng nhƣng tỉ lệ đánh giá tài liệu TV chƣa đáp ứng nhu 

cầu của ngƣời sử dụng lại cao nhất. Nghịch lý này là do ở khối trƣờng này, bên cạnh 

việc TV mở cửa tự do, nhà trƣờng quy định tiết TV (HS lên TV đọc sách theo thời khóa 
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biểu). Trong khi đó, ở khối trƣờng công lập, bình quân tài liệu theo đầu ngƣời thấp 

nhƣng tỉ lệ GV, HS đánh giá tài liệu TV đã phần nào đáp ứng nhu cầu của ngƣời sử 

dụng. Điều này cho thấy thói quen đọc sách sẽ thúc đẩy nhu cầu tin của ngƣời sử dụng.  

- Nhu cầu sử dụng tài liệu điện tử ở các nhóm ngƣời sử dụng (GV, HS, lãnh đạo 

trƣờng) khá cao, gần tƣơng đƣơng với nhu cầu sử dụng sách. Tuy nhiên, hầu hết các 

TV đƣợc khảo sát đều chƣa tạo lập đƣợc nguồn tài liệu điện tử. Do vậy, để đáp ứng 

nhu cầu của ngƣời sử dụng, các TV cần chú trọng bổ sung dạng tài liệu này. 

- Hoạt động xử lý tài liệu về cơ bản đều đƣợc các TV thực hiện. Tuy nhiên, việc 

ứng dụng công nghệ thông tin vào TV nhìn chung chƣa đƣợc chú trọng. Ở khối trƣờng 

công lập và khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam, do thiếu phần mềm quản lý TV nên 

các hoạt động biên mục, xử lý nội dung tài liệu chƣa đƣợc chú trọng bằng khối trƣờng 

ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài. Trong khi đó, hệ thống mục lục đã không còn 

đƣợc sử dụng. Do vậy, việc tra cứu tài liệu ở các TV đƣợc khảo sát (đặc biệt là khối 

trƣờng công lập và khối ngoài công lập Việt Nam) vẫn đang còn bỏ ngỏ. Điều này sẽ 

ảnh hƣởng trực tiếp tới việc sử dụng TV của ngƣời sử dụng. 

- Hoạt động quản lý nhìn chung đều đƣợc thực hiện. Hoạt động đánh giá 

TVTPT đƣợc tiến hành hàng năm theo quy định của Bộ GD&ĐT với 5 tiêu chuẩn. 

Tuy nhiên, 5 tiêu chuẩn này mới chỉ tập trung đánh giá từ phía TV mà chƣa phản ánh 

đƣợc ý kiến đánh giá từ ngƣời sử dụng TV. Bên cạnh đó, do phân cấp quản lý nên vẫn 

còn 1 vài lỗ hổng nhƣ một số trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài hiện TV 

không chịu sự quản lý của cơ quan nào.  

- Hoạt động hợp tác tuy đều đƣợc các TV thực hiện nhƣng quy mô và mục đích 

lại khác nhau giữa các khối trƣờng. Khối trƣờng công lập mới tuy đã có hợp tác với 

GV và HS trong trƣờng nhƣng mới chỉ dừng lại ở mục đích thu hút GV, HS đến tham 

dự các hoạt động do TV tổ chức. Trong khi đó, ở khối trƣờng ngoài công lập (bao gồm 

cả khối ngoài công lập Việt Nam và khối ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài) hoạt 

động hợp tác mở rộng về đối tƣợng (trong và ngoài trƣờng) và về mục đích (tham gia, 

tổ chức hoạt động cùng GVTV).  

Trên cơ sở phân tích số liệu khảo sát về từng vấn đề nội hàm của TC&HĐ 

cũng nhƣ đánh giá về hiệu quả hoạt động, luận án đã nhận dạng đƣợc mô hình hiện 

tại của từng khối trƣờng: khối trƣờng công lập và ngoài công lập Việt Nam có dạng 

mô hình hƣớng tới hoàn thiện các yếu tố cấu thành TV ; khối trƣờng ngoài công lập 

có yếu tố nƣớc ngoài có dạng mô hình hƣớng tới mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu 

cho ngƣời sử dụng. Bên cạnh đó, tác giả cũng nhận dạng đƣợc một số yếu tố ảnh 

hƣớng tới dạng mô hình đã đƣợc trình bày ở chƣơng 1 gồm: hình thức làm việc của 

GVTV, kinh phí, CSVC, số lƣợng GV và HS, hoạt động đọc. 
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Chƣơng 3 

ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THƢ VIỆN 

TRƢỜNG PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

3.1. Những căn cứ đề xuất hoàn thiện mô hình 

Mục tiêu của việc đề xuất hoàn thiện mô hình TC&HĐ TVTPT phải vừa đảm 

bảo tính khoa học của nguyên lý/ nguyên tắc TC&HĐ của TVTPT, vừa đảm bảo tính 

khả thi, phù hợp với thực tiễn hiện nay của các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM. 

Để lựa chọn và đề xuất mô hình TC&HĐ cho các TVTPT trên địa bàn Tp. 

HCM, tác giả dựa trên những căn cứ sau: 

Căn cứ vào xu hướng phát triển của Thư viện trường phổ thông trên thế giới 

Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng mô hình TVTPT trên thế giới, tác giả tổng 

hợp và nhận dạng thành 3 dạng mô hình: mô hình hƣớng tới xây dựng và hoàn thiện 

các yếu tố cấu thành TV ; mô hình hƣớng tới mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu cho 

ngƣời sử dụng ; mô hình hƣớng tới hợp tác giữa GVTV và các bên liên quan. Theo 

nhận định của tác giả: ba dạng mô hình TC&HĐ này cũng chính là ba giai đoạn trong 

chặng đƣờng xây dựng và phát triển của TVTPT. Điểm khởi đầu của các TVTPT là 

phải xây dựng và hoàn thiện các yếu tố cấu thành TV, nhƣng đích mà các TV hƣớng 

tới là GVTV phải hợp tác với các bên liên quan để có thể tận dụng sự hỗ trợ từ bên 

ngoài để tổ chức các hoạt động nhằm hoàn thành mục tiêu của TV, đồng thời có thể hỗ 

trợ sâu tới từng đối tƣợng ngƣời sử dụng. Nhƣ vậy, trên cơ sở nắm rõ xu hƣớng phát 

triển của TVTPT trên thế giới, nếu tìm ra phƣơng pháp tổ chức thích hợp, các TVTPT 

trên địa bàn Tp. HCM có thể tận dụng đƣợc các lợi thế trong quá trình TC&HĐ, từ đó 

có đƣợc những bứt phá thành công, theo kịp các TVTPT trên thế giới.  

Căn cứ trên thực trạng TC&HĐ của nhóm TVTPT khối trường công lập và 

ngoài công lập Việt Nam 

Đối với nhóm TVTPT khối trường công lập và TVTPT trường ngoài công lập 

Nam: kết quả khảo sát cho thấy các TV trong nhóm có chung các đặc điểm: thiếu thốn 

về CSVC (hầu hết chƣa có phần mềm quản lý TV); vốn tài liệu còn nghèo nàn (bình 

quân tài liệu/ ngƣời thấp) ; kinh phí dành cho hoạt động TV thấp (trung bình khoảng 26 

triệu/ năm/ TV khối công lập, 12 triệu/ năm/TV khối ngoài công lập Việt Nam) ; trình 

độ của GVTV tƣơng đối thấp, chƣa đồng nhất giữa các trƣờng (trong 7 GVTV thì 



  122  

57.1% trình độ đại học, 42.9% trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp) và còn kiêm nhiệm 

các công việc khác trong trƣờng. Bên cạnh đó, các ý kiến của GV và CBQL trong nhóm 

trƣờng này cũng cho kết quả tƣơng đƣơng khi phần lớn các ý kiến đều cho rằng để TV 

hoạt động hiệu quả, cần tăng cƣờng đầu tƣ trang thiết bị, vốn tài liệu và bỏ các công tác 

kiêm nhiệm cho GVTV để dành thời gian làm công tác TV. Điều này cho thấy: hiện các 

TV thuộc nhóm trƣờng này vẫn đang trong giai đoạn tập trung hoàn thiện các yếu tố cấu 

thành TV. Do vậy, có thể xếp mô hình TC&HĐ hiện tại của các TV trong nhóm này vào 

dạng mô hình hƣớng tới xây dựng và hoàn thiện các yếu tố cấu thành TV. 

Đối với nhóm TVTPT khối trường ngoài công lập có yếu tố nước ngoài: kết quả 

khảo sát cho thấy các TV thuộc nhóm này có chung đặc điểm: CSVC và trang thiết bị 

TV tƣơng đối đầy đủ (100% TV có phần mềm quản lý) ; kinh phí dành cho hoạt động 

TV tƣơng đối lớn (trung bình khoảng 348 triệu đồng/ năm/TV, bình quân kinh phí/ 

ngƣời sử dụng khoảng 800 ngàn đồng/ ngƣời, gấp 47 lần so với nhóm trƣờng công lập 

và ngoài công lập Việt Nam) ; trình độ GVTV tƣơng đối cao và đồng đều (3/3 GVTV 

đều có trình độ đại học), GVTV làm việc chuyên trách, không phải kiêm nhiệm các 

công việc khác. Điều này cho thấy: các yếu tố cấu thành TV ở các TV này về cơ bản 

đã đƣợc hoàn thiện. Mặt khác, ở các TV này đã và đang chú trọng đến phát triển các 

hình thức phục vụ ngƣời sử dụng nhƣ: TV lớp học, thực hiện giờ đọc sách tại TV cho 

các lớp, TV điện tử,… Nhƣ vậy, có thể thấy hiện các TV trong nhóm này đã hoàn 

thành giai đoạn 1 (xây dựng và hoàn thiện các yếu tố cấu thành TV) và đang ở trong 

giai đoạn 2 (hƣớng tới mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu cho ngƣời sử dụng). Do vậy, 

mô hình TC&HĐ hiện tại của các TVTPT nhóm trƣờng ngoài công lập (có yếu tố 

nƣớc ngoài) có thể xếp vào mô hình hƣớng tới mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu cho 

ngƣời sử dụng. 

Căn cứ vào ý kiến của các chuyên gia trong ngành giáo dục 

Trong các trƣờng phổ thông, lãnh đạo nhà trƣờng đƣợc xem là ngƣời am hiểu 

về ngành giáo dục. Những ý kiến của lãnh đạo nhà trƣờng sẽ là cơ sở để xem xét nhu 

cầu của ngành giáo dục đối với ngành TV.  

Theo kết quả khảo sát, có 66.7% CBQL khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố 

nƣớc ngoài (trong khi không có CBQL khối công lập nào) cho rằng TV có vai trò đào 

tạo năng lực thông tin cho ngƣời sử dụng. Số liệu này tƣơng đối phù hợp với dữ liệu 

thu đƣợc từ GVTV: 100% GVTV khối ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài (trong khi 
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chỉ có 66.7% GVTV khối công lập) cho rằng TV có thể thực hiện vai trò đào tạo năng 

lực thông tin cho ngƣời sử dụng. 

Bên cạnh đó, khi hỏi về đề xuất giúp TV trƣờng hoạt động hiệu quả hơn, tác giả 

nhận thấy có sự khác biệt giữa nhóm CBQL hai khối trƣờng. Cụ thể: phần lớn ý kiến 

đề xuất của nhóm CBQL khối trƣờng công lập đều hƣớng tới việc tăng cƣờng kinh phí 

và trang thiết bị cho TV, GVTV cần trình độ và thái độ đúng mực ; tăng cƣờng các 

hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách. Trong khi đó, phần lớn ý kiến đề xuất của 

nhóm CBQL khối trƣờng ngoài công lập lại hƣớng tới việc GVTV cần nâng cao kiến 

thức về các môn học, đồng thời GVTV phải hợp tác chặt chẽ với GV để hỗ trợ hoạt 

động dạy và học. Sự khác biệt trong ý kiến đề xuất của nhóm CBQL hai khối trƣờng 

cho thấy điều mà nhà trƣờng kỳ vọng vào TV là khác nhau. Nhóm trƣờng công lập kỳ 

vọng TV sẽ đƣợc hoàn thiện về các yếu tố cấu thành để thực hiện tốt vai trò cung cấp 

tài liệu cho ngƣời sử dụng. Ngƣợc lại, nhóm trƣờng ngoài công lập lại cho rằng việc 

GVTV hợp tác với GV sẽ giúp hỗ trợ việc dạy và học đạt hiệu quả.  

Căn cứ vào đặc thù nguồn nhân sự ở TVTPT trên địa bàn Tp. HCM 

Là 1 bộ phận trong nhà trƣờng, TVTPT có nhiệm vụ cung cấp tài liệu hỗ trợ 

việc dạy và học của GV và HS trong nhà trƣờng. Ngoài ra, TV còn có nhiệm vụ tổ 

chức các hoạt động để tạo lập và phát triển phong trào đọc sách, giúp hình thành thói 

quen đọc sách cho GV và HS trong nhà trƣờng. Bên cạnh đó, việc đổi mới giáo dục 

trong trƣờng phổ thông hiện nay cũng đòi hỏi TVTPT phải trở thành 1 nhân tố thúc 

đẩy đổi mới phƣơng pháp dạy và học của GV, HS. Khi đó, ngoài việc cung cấp tài 

liệu, GVTV phải hiểu biết về từng nội dung giảng dạy để cung cấp tài liệu, hỗ trợ hoặc 

tham gia giảng dạy cùng GV ; dạy kỹ năng thông tin cho GV, HS. Nhƣ vậy, cùng với 

sự phát triển của giáo dục, mục tiêu hoạt động của TVTPT ngày càng đƣợc đòi hỏi 

phải nâng cao, nhiệm vụ của GVTV cũng ngày càng nặng nề hơn. 

Nhƣ vậy, mục tiêu đặt ra cho các TVTPT là rất lớn (cung cấp tài liệu, rèn 

luyện thói quen đọc sách cho ngƣời sử dụng, đào tạo kỹ năng thông tin,…) trong 

khi nhân sự thực hiện lại quá ít (1 GVTV/TV). Do vậy, nếu muốn hoàn thành mục 

tiêu đề ra, 1 trong những giải pháp đƣa ra là nhà trƣờng cần tăng thêm số lƣợng 

GVTV làm việc trong các TVTPT. Tuy nhiên, giải pháp này sẽ không khả thi bởi 

những lý do sau: 

Theo Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở 

dục phổ thông công lập giữa Bộ GD&ĐT với Bộ Nội vụ ban hành năm 2006 có quy 
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định rõ: ở khối THCS và THPT, mỗi trƣờng có 1 GVTV ; tuy nhiên ở khối tiểu học, 

đối với các trƣờng hạng II, III (từ 27 lớp đối với trung du, đồng bằng, thành phố ; dƣới 

18 lớp đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo) có 1 GVTV nhƣng phải kiêm nhiệm cả 

công tác thiết bị trƣờng học và công nghệ thông tin. Do vậy, nếu các TVTPT trên địa 

bàn Tp.HCM muốn tăng thêm biên chế cho TVTPT thì cần chờ đợi sự thay đổi chính 

sách từ các cơ quan quản lý cấp Bộ. 

Ngoài việc phải kiêm nhiệm công tác thiết bị trƣờng học đối với GVTV ở bậc 

tiểu học, GVTV ở một số trƣờng đƣợc khảo sát cho biết hiện mình vẫn phải kiêm 

nhiệm nhiều công tác khác trong nhà trƣờng nhƣ: văn thƣ lƣu trữ, bí thƣ, bộ phận 

tuyển sinh, … Lý do của việc GVTV phải kiêm nhiệm chủ yếu từ việc nhà trƣờng tận 

dụng nguồn nhân sự, tiết kiệm ngân sách so với việc tuyển dụng các nhân sự làm việc 

trong các vị trí còn thiếu. 

Ngoài ra, nhiều tài liệu cho thấy ở nhiều nƣớc trên thế giới, trung bình mỗi trƣờng 

học cũng chỉ có 1-2 GVTV. Để giải quyết vấn đề nhân sự của TVTPT, nhà trƣờng thƣờng 

áp dụng chính sách tuyển nhân viên làm việc bán thời gian, cộng tác viên, tình nguyện 

viên,… làm việc trong TV. Do vậy, nếu đề xuất tăng số lƣợng GVTV làm việc trong các 

trƣờng phổ thông ở Tp. HCM trong điều kiện hiện nay là không khả thi.  

Từ năm 2017, Tp. HCM là 1 trong các địa phƣơng đi đầu trong cả nƣớc về việc 

tự chủ tài chính đối với tất cả các tổ chức giáo dục và trình tự đến năm 2020 sẽ thực 

hiện tự chủ tài chính với 24 trƣờng THPT. Theo đó, các đơn vị đƣợc phép tự chủ về 

chuyên môn, tài chính và nhân sự. Do vậy, để có thể tăng định mức biên chế cho 

GVTV thì trƣớc hết các TVTPT cần chứng minh đƣợc hiệu quả mà TV đem lại cho 

nhà trƣờng (điều này cần thời gian dài). 

Nhƣ vậy, mục tiêu đặt ra cho TVTPT là rất lớn, nhân sự thực hiện lại quá ít, 

giải pháp tăng số lƣợng nhân sự là không khả thi. Do vậy, TVTPT hoạt động hiệu quả, 

đạt mục tiêu đề ra chỉ có 2 cách: 1 là giảm mục tiêu đặt ra, 2 là GVTV phải liên kết 

với các bên liên quan để tận dụng sự hỗ trợ. Tuy nhiên, việc giảm mục tiêu hoạt động 

của TVTPT là không thể, bởi giáo dục ngày càng phát triển, đòi hỏi sự hỗ trợ ngày 

càng cao của TV ; nếu TVTPT giảm mục tiêu hoạt động đồng nghĩa với việc TV sẽ 

không hoặc ít hỗ trợ hoạt động của nhà trƣờng, vị trí của TVTPT sẽ dần mất đi. Do 

vậy, giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề là GVTV phải liên kết với các cá nhân/ bộ 
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phận trong nhà trƣờng để tận dụng sự hỗ trợ từ bên ngoài, thực hiện các mục tiêu do 

TV đề ra. Nhƣ vậy, liên kết là việc tất yếu các TVTPT cần thực hiện nếu muốn nâng 

cao hiệu quả hoạt động của TV. 

Tóm lại, TVTPT trên thế giới có xu hƣớng hƣớng tới xây dựng mô hình hợp tác 

giữa GVTV và các bên liên quan (sau khi đã hoàn thành 2 mô hình: xây dựng và hoàn 

thiện yếu tố cấu thành TV ; mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu của ngƣời sử dụng). Kết 

quả khảo sát có thể xác định dạng mô hình hiện tại của các TVTPT trên địa bàn Tp. 

HCM: nhóm trƣờng khối công lập và ngoài công lập Việt Nam hiện đang ở mô hình 

xây dựng và hoàn thiện các yếu tố cấu thành TV ; nhóm trƣờng khối ngoài công lập 

nƣớc ngoài đang có mô hình mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu cho ngƣời sử dụng. 

Tuy nhiên, vì xuất phát điểm của 2 nhóm TVTPT trên địa bàn Tp. HCM là khác nhau, 

do vậy trình tự hoạt động, giải pháp đề ra với 2 nhóm là khác nhau. Do vậy, trong 

phạm vi luận án này, tác giả sẽ đề xuất mô hình TC&HĐ chung cho cả 2 nhóm trƣờng 

là mô hình hƣớng tới hợp tác giữa GVTV và các bên liên quan nhƣng sẽ đề xuất 2 

nhóm giải pháp riêng cho từng khối trƣờng để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều 

kiện của từng khối trƣờng. 

3.2. Đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động cho các thƣ viện 

trƣờng phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Hoàn thiện mô hình TC&HĐ cho các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM đƣợc đề 

xuất trong sơ đồ 3.1 

 Do đặc thù của TVTPT là chỉ có 1-2 GVTV nên việc hoàn thiện mô hình tổ chức 

cho TVTPT đƣợc đề xuất theo hƣớng cơ cấu tổ chức “ảo” hay còn gọi mà cơ cấu tổ chức 

mạng lƣới. Từ “ảo” ở đây là muốn nói đến 1 cơ cấu chỉ có ban điều hành (GVTV) là 

chính, còn toàn bộ các hoạt động đƣợc thực hiện trên cơ sở hợp tác với các bên liên quan. 

Trong mô hình này, GVTV sẽ đóng vai trò trung tâm, điều phối các hoạt động đồng thời 

hợp tác với từng bên có liên quan để đồng thực hiện các mảng hoạt động của TV.  

 Ƣu điểm của cơ cấu tổ chức ảo là tính linh động, nó giúp cho 1 tổ chức tuy bị 

hạn chế về số nhân sự nhƣng có nhiều ý tƣởng/ kế hoạch vẫn có thể thực hiện đƣợc 

nhờ tận dụng nguồn nhân lực từ bên ngoài. Do đó, hƣớng hoàn thiện mô hình TVTPT 

theo tổ chức ảo là phù hợp với điều kiện nhân sự trong bối cảnh hiện nay của Tp. 

HCM. Tuy nhiên, bất lợi của mô hình này là rất khó để kiểm soát đƣợc các hoạt động 

bởi sự phụ thuộc vào các bên liên quan.  
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Sơ đồ 3.1. Mô hình hoàn thiện TC&HĐ của TVTPT trên địa bàn Tp. HCM 

    Mối quan hệ chỉ đạo, điều hành (quản lý) 

   Mối quan hệ nghiệp vụ 

 Mối quan hệ hợp tác hỗ trợ thực hiện mục tiêu 

Phụ huynh học sinh 

 

Học sinh 

 

Giáo viên 

 

- Thu thập tài 

liệu 

-Tham gia/hỗ 

trợ tổ chức 

các hoạt động 

-Cung cấp tài 

liệu/thông tin 

-Chuyển đổi 

thông tin 

- Hình thành 

kỹ năng thông 

tin 

 

Lãnh đạo trƣờng 

 

CBQL Phòng/ Sở 

GD&ĐT 

 

-Báo cáo 

- Quyết định/ điều 

hành 

 

Tổ chức/ Hội nghề 

nghiệp 

 
Chuyên gia 

 

GVTV trƣờng khác 

 

Nhà xuất bản/ đơn vị 

cung cấp tài liệu 

 
TV trƣờng đại học/ TV 

Công cộng 

 

- Hỗ trợ 

chuyên môn 

-Chia sẻ tài 

liệu 

-Hỗ trợ tổ 

chức các hoạt 

động 

- Hỗ trợ nhân 

sự 

 

Giáo viên 

thƣ viện 

 

- Hoạt động 

nghiệp vụ 

- Hoạt động 

quản lý 

- Hoạt động hợp 

tác 

Phòng/ ban 
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Trong mô hình này, TVTPT là 1 bộ phận trong trƣờng phổ thông, chịu sự quản 

lý theo sự phân cấp hiện nay: Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.  

Trong trƣờng học, TV là 1 bộ phận nằm trong tổ chuyên môn (cùng với GV và 

nhân viên thiết bị trƣờng học) trực thuộc sự quản lý của lãnh đạo trƣờng. 

Do đặc thù nhân sự làm công tác TVTPT trên thế giới cũng nhƣ Việt Nam chỉ có 

1-2 ngƣời nên trong TV không phân chia các bộ phận chức năng nhƣ các loại hình TV 

khác. GVTV sẽ phải thực hiện các hoạt động cơ bản của TVTPT bao gồm: hoạt động 

nghiệp vụ (xây dựng vốn tài liệu, xử lý nghiệp vụ, tổ chức – bảo quản tài liệu, phục vụ 

bạn đọc), hoạt động quản lý (lập kế hoạch, báo cáo) và hoạt động hợp tác với các bên có 

liên quan. Đặc điểm dẫn tới cơ cấu tổ chức của TVTPT ngƣợc so với các loại hình TV 

khác ở chỗ: mối quan hệ bên ngoài là chủ yếu. Các mối quan hệ này có thể chia thành 3 

loại: mối quan hệ chỉ đạo, điều hành (quản lý), mối quan hệ hợp tác hỗ trợ mục tiêu và 

mối quan hệ nghiệp vụ. Cụ thể: 

- Mối quan hệ chỉ đạo, điều hành là mối quan hệ mang tính chất quản lý, bắt buộc 

phải xây dựng. Mối quan hệ này bao gồm: quan hệ giữa lãnh đạo nhà trƣờng – GVTV và 

quan hệ giữa CBQL Phòng/ Sở GD&ĐT (phụ trách công tác TV). Đây là mối quan hệ 

tác động hai chiều: GVTV trực tiếp nhận sự quản lý, chỉ đạo từ lãnh đạo trƣờng, CBQL 

Phòng, Sở GD&ĐT ; đồng thời GVTV phải có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch, 

báo cáo tình hình hoạt động của TV tới lãnh đạo trƣờng, CBQL Phòng/ Sở GD&ĐT. 

- Mối quan hệ hợp tác hỗ trợ mục tiêu: mục tiêu của TVTPT là cung cấp tài liệu, 

gây dựng thói quen đọc sách, đào tạo kỹ năng thông tin cho ngƣời sử dụng. Do vậy, để 

thực hiện đƣợc các mục tiêu này, GVTV phải chú trọng xây dựng mối quan hệ hợp tác 

với các tổ chức/ cá nhân chủ yếu trong nhà trƣờng bao gồm: các phòng/ ban trong nhà 

trƣờng, GV, HS và phụ huynh HS. Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa GVTV với các 

tổ chức/ cá nhân trong nhà trƣờng sẽ giúp GVTV tận dụng đƣợc sự hỗ trợ từ các bên liên 

quan trong việc thực hiện các hoạt động sau: 

+ Hoạt động thu thập tài liệu: 1 trong những nhiệm vụ chính của TVTPT là 

cung cấp nguồn tài liệu có giá trị, phục vụ cho việc dạy và học trong nhà trƣờng. Do 

đó, để bổ sung đƣợc nguồn tài liệu có giá trị, GVTV cần phối hợp với GV, HS, nhân 

viên phòng/ ban để khảo sát nhu cầu tin hoặc thu thập ý kiến đề xuất mua tài liệu. 

Bên cạnh đó, thông qua GV chủ nhiệm và HS, GVTV có thể phối hợp với phụ huynh 

HS trong việc thu thập, quyên góp tài liệu trong việc tổ chức các tủ sách lớp học hay 

tổ chức các phong trào đọc sách của HS. 

+ Tham gia/ hỗ trợ tổ chức các hoạt động TV: thông qua GV (đặc biệt là GV chủ 

nhiệm), GVTV có thể thông báo việc tổ chức các hoạt động của TV để yêu cầu HS tham 
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dự hoặc yêu cầu sự hỗ trợ của HS trong việc tổ chức các hoạt động TV. Bên cạnh đó, 

GVTV có thể hợp tác với các cán bộ phòng/ ban khác trong nhà trƣờng nhƣ: ngƣời phụ 

trách công tác Đoàn/ Hội, phòng Thanh niên, … trong việc cùng tổ chức các hoạt động 

của TV hoặc phối hợp giữa TV với các phòng/ bộ môn trong việc tổ chức các cuộc thi. 

+ Hoạt động cung cấp tài liệu/ thông tin: đây là hoạt động giúp TV thể hiện vai 

trò cơ bản của mình. Để thực hiện hoạt động này, TV cần cung cấp: thông tin về 

nguồn lực thông tin của TV mình, hạ tầng công nghệ thông tin sử dụng để truy cập và 

sử dụng nguồn lực thông tin, nguồn lực thông tin của TV. Nghĩa là, TV phải cung cấp 

thông tin về nguồn lực thông tin và cách thức truy cập nguồn lực thông tin đó cho 

ngƣời sử dụng (GV, HS, cán bộ phòng/ ban trong trƣờng). Để làm đƣợc điều này, các 

TV cần đa dạng hóa các hình thức phục vụ giúp cho ngƣời sử dụng có thể thuận lợi 

truy cập và sử dụng nguồn tin của TV.  

+Hoạt động chuyển đổi thông tin: đƣợc hiểu là quá trình tác động của TV giúp 

ngƣời sử dụng tiếp nhận, sử dụng thông tin từ các nguồn tin. Điều này sẽ giúp thông 

tin đƣợc chuyển đổi từ nguồn cung cấp tới ngƣời sử dụng. Hoạt động chuyển đổi 

thông tin này có thể đƣợc thực hiện thông qua các cách: hƣớng dẫn và khuyến khích 

việc đọc ; đào tạo kỹ năng thông tin ; và tích hợp thông tin vào chƣơng trình giảng 

dạy. Cụ thể, GVTV phải phối hợp với GV và HS để thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Hƣớng dẫn và khuyến khích việc đọc: Hƣớng dẫn đọc là việc cung cấp các kỹ 

năng, cách thức và phƣơng pháp đọc sách/tài liệu hiệu quả. Khuyến khích việc đọc đƣợc 

hiểu là việc TV tổ chức các hoạt động, phong trào cũng nhƣ các chính sách giúp ngƣời sử 

dụng đọc sách nhiều hơn. Hƣớng dẫn và khuyến khích việc đọc là 1 hoạt động vừa giúp 

TV thu hút bạn đọc vừa là hoạt động giúp chuyển biến thông tin từ tác giả (tài liệu) tới 

ngƣời sử dụng. Để thực hiện hoạt động này, GVTV cần hợp tác với các GV, một số HS và 

các chuyên gia, tác giả viết sách,… nhằm giúp HS có kỹ năng và yêu thích việc đọc. 

Đào tạo kỹ năng định vị, tìm kiếm, lựa chọn và sử dụng thông tin cho ngƣời 

sử dụng: việc các TV đa dạng hóa các hình thức phục vụ cũng nhƣ các sản phẩm, 

dịch vụ TV giúp ngƣời sử dụng có thể tiếp cận với nguồn lực thông tin của TV ở 

mọi nơi, mọi lúc nhƣng đồng thời cũng khiến sự hỗ trợ trực tiếp của GVTV tới 

ngƣời sử dụng giảm đi đáng kể. Do vậy, để đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng 

tài liệu của ngƣời sử dụng ngay cả khi không có sự hỗ trợ trực tiếp của GVTV, cần 

phải đào tạo các kỹ năng thông tin cho ngƣời sử dụng. Ngƣời sử dụng cần đƣợc 

GVTV đào tạo các kỹ năng thông tin nhƣ: kỹ năng định vị, kỹ năng tìm kiếm, kỹ 

năng lựa chọn và kỹ năng sử dụng thông tin. Việc đào tạo này có thể đƣợc thực hiện 

bằng nhiều hình thức nhƣ: GVTV mở lớp tập huấn để dạy các kỹ năng thông tin cho 
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HS tại TV; GVTV phối hợp với GV để lồng ghép việc dạy kỹ năng thông tin vào 

bài giảng cho HS tại lớp; … 

Tích hợp thông tin vào chƣơng trình giảng dạy: hỗ trợ hoạt động dạy và học là 

mục tiêu cao nhất mà các TVTPT luôn mong muốn thực hiện. Để thực hiện mục tiêu 

này, ngoài việc xây dựng nguồn lực thông tin tại TV phù hợp với chƣơng trình giảng 

dạy, GVTV cần có kiến thức về chƣơng trình giảng dạy và khả năng tích hợp, kết nối 

giữa nguồn lực thông tin TV có với nội dung giảng dạy của GV. Theo đó, khi GV đƣa 

thông tin về nội dung giảng dạy, GVTV có thể cung cấp các nguồn lực thông tin hoặc 

thông tin về nguồn lực thông tin cho GV. Bên cạnh đó, GV và GVTV có thể hợp tác để 

phân chia đảm nhiệm từng yêu cầu trong nội dung bài học bằng việc GV giảng dạy nội 

dung cơ bản trên lớp, sau đó yêu cầu HS lên TV tìm kiếm thông tin để thực hiện bài tập 

theo yêu cầu (dƣới sự hƣớng dẫn của GVTV). Nếu hoạt động này đƣợc thực hiện, tất 

cả các bên tham gia đều đƣợc hƣởng lợi ích của sự hợp tác đem lại: GV có nhiều thông 

tin xây dựng bài giảng nên chất lƣợng giảng dạy đƣợc nâng cao ; HS đƣợc nâng cao 

hiệu quả học tập vì đƣợc trang bị các kỹ năng thông tin ; GVTV hiểu sâu các nhu cầu 

tin của GV để xây dựng kế hoạch bổ sung, phục vụ phù hợp. 

+ Hình thành kỹ năng thông tin: trình độ của HS là kết quả đầu ra đánh giá hiệu 

quả hoạt động của nhà trƣờng. Trình độ của HS đƣợc đo bằng các chỉ số: nhận thức, 

năng lực, kỹ năng,… TV có thể thể hiện vai trò của mình trong nhà trƣờng bằng cách tác 

động đến trình độ của HS thông qua việc hình thành kỹ năng thông tin cho HS. TV có 

thể xây dựng và giúp hình thành các thói quen và kỹ năng cho HS nhƣ: thói quen đọc 

sách, kỹ năng định vị, tìm kiếm, lựa chọn và sử dụng thông tin. Đặc thù của hoạt động 

TV rất khó để đo lƣờng sự tác động từ phía TV tới hiệu quả công việc của ngƣời sử 

dụng. Do vậy, việc xây dựng tiêu chí và thực hiện đo lƣờng tác động của TV tới hiệu quả 

học tập đầu ra của HS cũng là 1 hoạt động mà TVTPT cần quan tâm trong quá trình 

khẳng định vị trí của TV trong nhà trƣờng. 

Mối quan hệ nghiệp vụ: TVTPT là 1 bộ phận trong hệ thống TV, chịu ảnh hƣởng/ 

quản lý chuyên môn nghiệp vụ. Do vậy, ngoài việc am hiểu về giáo dục phổ thông, 

GVTV phải thƣờng xuyên tìm hiểu, cập nhật các kiến thức chuyên môn. Do vậy, GVTV 

có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức/ cá nhân (ngoài nhà trƣờng) để tận 

dụng sự hỗ trợ về mặt nghiệp vụ. Các tổ chức/ cá nhân này bao gồm: các tổ chức/ hội 

nghề nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực TV, GVTV các trƣờng khác, các nhà xuất 

bản/ đơn vị cung cấp tài liệu, TV trƣờng đại học/ TV Công cộng. Việc hợp tác giữa 

GVTV với các tổ chức/ cá nhân này nhằm tận dụng sự hỗ trợ từ bên ngoài vào việc thực 

hiện các hoạt động sau: 
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+Hỗ trợ chuyên môn: bằng việc tham gia các tổ chức/ hội nghề nghiệp hoặc xây 

dựng mối quan hệ với chuyên gia trong lĩnh vực TV, GVTV có thể cập nhật kiến thức/ 

chuẩn nghiệp vụ ; trao đổi ; xin tƣ vấn hoặc hỗ trợ các vấn đề nghiệp vụ để giải quyết 

những khó khăn trong TV mình. 

+Chia sẻ tài liệu: nhìn chung diện bổ sung trong các TVTPT tƣơng đối giống 

nhau (do cũng chƣơng trình đào tạo, độ tuổi HS giống nhau), trong khi vốn tài liệu của 

mỗi trƣờng lại hạn chế. Do vậy, các TVTPT trong cùng địa bàn (kể cả TV Công cộng) 

có thể tiến hành hợp tác, chia sẻ dữ liệu nhất là trong nền công nghiệp 4.0. Do vậy, 

GVTV cần xây dựng mối quan hệ hợp tác với GVTV các trƣờng khác, với TV Công 

cộng trong khu vực để tiến hành chia sẻ, dùng chung nguồn tài liệu, góp phần làm phong 

phú thêm nguồn tài liệu phục vụ bạn đọc. 

+Hỗ trợ tổ chức các hoạt động: tổ chức các hoạt động phong trào nhƣ: giới thiệu 

sách, trƣng bày sách, kể chuyện theo sách, vẽ tranh theo sách,… là 1 trong các hoạt động 

mà TVTPT rất chú trọng thực hiện. Để thực hiện tốt các hoạt động này, GVTV có thể 

phối hợp với các nhà xuất bản/ đơn vị cung cấp tài liệu để mƣợn các tài liệu mới/ có giá 

trị ; mời các diễn giả/ tác giả đến giao lƣu (phối hợp với chuyên gia), chia sẻ với bạn đọc 

; tƣ vấn hƣớng nghiệp (phối hợp với các trƣờng đại học ;…  

+Hỗ trợ nhân sự: kinh nghiệm một số TVTPT trên thế giới là bên cạnh GVTV 

làm việc chuyên trách, có thể tìm sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên, cộng tác viên TV. 

Do vậy, TVTPT trên địa bàn Tp. HCM có thể hợp tác với các trƣờng đại học (đặc biệt là 

các trƣờng có đào tạo ngành TV) trong việc tiếp nhận sinh viên thực tập/ công tác viên ; 

phối hợp với TV Công cộng trong đƣa cán bộ TV Công cộng về hỗ trợ nghiệp vụ cho 

TVTPT và giới thiệu TV Công cộng cho các GV, HS (đặc biệt trong thời gian hè). Mối 

quan hệ hợp tác này vừa giúp TVTPT có thêm nhân sự để tổ chức các hoạt động, đồng 

thời vừa giúp quảng bá, tạo lập mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo – đơn vị sử dụng lao 

động đối với TV trƣờng đại học/ TV Công cộng. 

Tóm lại, mô hình hoàn thiện TC&HĐ cho các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM vẫn 

thuộc sự quản lý của các cấp quản lý (Phòng/ Sở/ Bộ GD&ĐT) nhƣ hiện nay nhƣng chú 

trọng đến việc xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa GVTV với các tổ chức/ cá nhân trong 

và ngoài nhà trƣờng. Các mối quan hệ mà GVTV cần tạo lập bao gồm: mối quan hệ chỉ 

đạo, điều hành ; mối quan hệ hợp tác nghiệp vụ và mối quan hệ hợp tác hỗ trợ thực hiện 

mục tiêu. Việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp GVTV tận dụng đƣợc sự hỗ 

trợ từ bên ngoài (nhằm khắc phục hạn chế về nguồn nhân lực TV) để thực hiện các hoạt 

động cơ bản nhƣ: hoạt động nghiệp vụ, hoạt động quản lý để hƣớng tới hoạt động hợp tác 

nhằm hỗ trợ mạnh các hoạt động dạy và học, thực hiện các mục tiêu đề ra của TVTPT. 
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3.3. Trình tự, một số điều kiện và giải pháp triển khai mô hình tổ chức và 

hoạt động của từng khối thƣ viện trƣờng phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh 

3.3.1. Trình tự triển khai mô hình 

Hƣớng hoàn thiện mô hình chung dành cho các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM 

là mô hình hƣớng tới hợp tác giữa GVTV và các bên có liên quan. Tuy nhiên, kết quả 

nghiên cứu cho thấy hiện nhóm trƣờng công lập và ngoài công lập Việt Nam đang có 

mô hình hƣớng tới xây dựng và hoàn thiện các yếu tố cấu thành TV. Nếu theo đúng 

trình tự trong xu hƣớng phát triển của TVTPT trên thế giới thì nhóm TVTPT trƣờng 

công lập và ngoài công lập Việt Nam sẽ phải hoàn thành giai đoạn 1 (xây dựng và 

hoàn thiện các yếu tố cấu thành TV), bƣớc tiếp sang giai đoạn 2 là mở rộng khả năng 

tiếp cận tài liệu cho ngƣời sử dụng và tiến lên giai đoạn 3: tăng cƣờng hợp tác giữa 

GVTV và các bên liên quan. Tuy nhiên, việc hợp tác giữa GVTV và các bên liên 

quan đƣợc xem là giải pháp duy nhất giúp khắc phục hạn chế về nguồn nhân sự ở các 

TVTPT Tp. HCM. Do vậy, nếu giải pháp này đƣợc áp dụng thì các TVTPT sẽ tận 

dụng ngay đƣợc sự hỗ trợ từ bên ngoài trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động TV, 

đồng thời đây cũng là biện pháp giúp TVTPT khối trƣờng công lập và ngoài công lập 

Việt Nam có thể rút ngắn thời gian và khoảng cách thực hiện giai đoạn 2, tiến thẳng 

lên giai đoạn 3, theo kịp xu hƣớng phát triển của các TVTPT trên thế giới. Tuy nhiên, 

để làm đƣợc điều này, các TVTPT khối trƣờng công lập và ngoài công lập Việt Nam 

không thể đốt cháy giai đoạn hay bỏ qua giai đoạn mà cần tận dụng sức mạnh của 

ngoại lực để thực hiện tích hợp các giai đoạn theo lộ trình phát triển sau: 

Sơ đồ 3.2. Trình tự triển khai mô hình hoàn thiện TC&HĐ cho các khối TVTPT 

trên địa bàn Tp. HCM 
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Trình tự triển khai hoàn thiện mô hình TC&HĐ đƣợc đề xuất chung cho các khối 

trƣờng, nhƣng do xuất phát điểm các nhóm trƣờng khác nhau nên mỗi nhóm trƣờng sẽ 

có các giai đoạn triển khai khác nhau. Nhóm trƣờng công lập và ngoài công lập Việt 

Nam sẽ thực hiện trình tự gồm 2 giai đoạn (xong giai đoạn 1 sẽ chuyển sang giai đoạn 

2), nhƣng nhóm trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài chỉ thực hiện giai đoạn 2 

(bỏ qua giai đoạn 1). Nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn nhƣ sau: 

Giai đoạn 1: hoàn thiện các yếu tố cấu thành, hoàn thiện hoạt động nghiệp vụ 

để mở rộng cơ hội tiếp cận tài liệu cho người sử dụng (dành cho nhóm trường công 

lập và ngoài công lập Việt Nam) 

Các hoạt động nghiệp vụ của nhóm TVTPT công lập về cơ bản đã đƣợc các TV 

thực hiện. Tuy nhiên, trong từng hoạt động cụ thể vẫn còn những hạn chế. Do vậy, 

trong giai đoạn này, các TVTPT nhóm trƣờng này cần thực hiện các hoạt động sau: 

Hoàn thiện các yếu tố cấu thành TV bao gồm nhân sự (số lƣợng, trình độ) ; 

vốn tài liệu (số lƣợng, nội dung, loại hình) ; kinh phí ; đào tạo ngƣời sử dụng. 

+Nhân sự: cần đảm bảo GVTV làm việc chuyên trách trong các TVTPT và 

đƣợc đào tạo nghiệp vụ sƣ phạm. 

+Về kinh phí: kinh phí cấp cho hoạt động TV cần đƣợc tính toán dựa trên số 

lƣợng GV, HS đảm bảo TV có thể bổ sung nguồn tài liệu có giá trị và tổ chức các 

hoạt động hỗ trợ dạy và học. 

+Về đào tạo ngƣời sử dụng: cần tập huấn/ hƣớng dẫn sử dụng TV và thu hút 

ngƣời sử dụng đến TV. 

+Về vốn tài liệu: cần đảm bảo vốn tài liệu phong phú, đa dạng về nội dung và 

loại hình theo nhƣ đã phân tích ở chƣơng 2. Cụ thể: 

Nội dung tài liệu: bổ sung các tài liệu có giá trị, phù hợp với nhu cầu của ngƣời 

sử dụng: sách song ngữ Anh – Việt cho các môn học, sách bổ trợ môn học bằng tiếng 

Anh, sách chuyên đề theo môn học, sách giáo khoa đƣợc biên soạn theo chƣơng trình 

khung theo địa phƣơng, tài liệu phục vụ ôn thi, từ điển và sách tranh ảnh,…    

Loại hình tài liệu: chú trọng bổ sung nguồn tài liệu điện tử do nhu cầu sử dụng 

tài liệu điện tử của các nhóm ngƣời sử dụng đều cao (đứng thứ 2 sau tài liệu in). 

Bên cạnh các tài liệu phục vụ dạy và học, cần bổ sung thêm các tài liệu theo 

nhóm ngƣời sử dụng (đặc biệt là nhóm CBQL). 

Hoàn thiện các hoạt động nghiệp vụ để mở rộng cơ hội tiếp cận tài liệu cho 

ngƣời sử dụng.  



  133  

+ Hoạt động xử lý tài liệu: cần thực hiện biên mục (xử lý hình thức) cho tài 

liệu (hiện 85,7% các TV trong nhóm chƣa thực hiện) cũng nhƣ xử lý nội dung tài liệu 

để ngƣời sử dụng có thể dễ dàng tra cứu tài liệu TV. 

+Hoạt động tổ chức – bảo quản: cần chú trọng xây dựng các bộ máy tra cứu, 

hƣớng dẫn ngƣời sử dụng tìm kiếm tài liệu TV. 

+Hoạt động phục vụ: tập trung vào mục tiêu cung cấp tài liệu cho ngƣời sử 

dụng với nhiều hình thức phù hợp với ngƣời sử dụng.  

Tóm lại, trong giai đoạn 1, nhóm TVTPT công lập và ngoài công lập Việt 

Nam cần đƣợc đầu tƣ để hoàn thiện các yếu tố cấu thành TV, GVTV cần tăng cƣờng 

các hoạt động nghiệp vụ để tạo lập các sản phẩm, dịch vụ cũng nhƣ các công cụ tra 

cứu để giúp ngƣời sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng tài liệu TV. 

Giai đoạn 2: xây dựng TV điện tử, đào tạo kỹ năng thông tin để hỗ trợ sâu hoạt 

động dạy và học (dành cho nhóm trường ngoài công lập nước ngoài ; nhóm trường công 

lập và ngoài công lập Việt Nam sau khi đã hoàn thành giai đoạn 1) 

Giai đoạn 2 chỉ đƣợc thực hiện sau khi các TVTPT đã thực hiện xong giai đoạn 1. 

Do vậy, sau khi đã hoàn thành giai đoạn 1, nhóm TVTPT công lập và ngoài công lập 

Việt Nam có thể tiếp tục chuyển sang giai đoạn 2. Riêng nhóm trƣờng ngoài công lập có 

yếu tố nƣớc ngoài hiện nay đã cơ bản hoàn thiện giai đoạn 1, do vậy có thể trực tiếp thực 

hiện giai đoạn 2.  

Mục tiêu của giai đoạn 2 là các TV sẽ xây dựng TV điện tử (với nguồn tài liệu 

điện tử phong phú) nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận tài liệu cho ngƣời sử dụng, tiến tới hỗ 

trợ sâu các hoạt động dạy và học tới từng cá nhân ngƣời sử dụng. Do vậy, trình tự thực 

hiện của giai đoạn 2 này bao gồm 3 bƣớc: 

Bƣớc 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu thƣ mục và từng bƣớc thu thập/ tạo lập nguồn tài 

liệu số. 

Kết quả khảo sát (chƣơng 2) cho thấy hiện nay hệ thống tra cứu dữ liệu ở hầu 

hết 10 TVTPT đƣợc khảo sát trên địa bàn Tp. HCM vẫn đang bị bỏ ngõ. Hệ thống tra 

cứu thủ công (mục lục) đã không còn đƣợc duy trì trong khi cơ sở dữ liệu thƣ mục lại 

chƣa đƣợc chú trọng, việc tra cứu của ngƣời sử dụng chủ yếu đƣợc thực hiện thông 

qua thƣ mục và hỏi GVTV hoặc vào trực tiếp kho. Việc tra cứu tin nhƣ vậy ảnh 

hƣởng rất lớn đến việc tiếp cận và sử dụng tài liệu của GV, HS. Do vậy, việc đầu tiên 

các TVTPT phải thực hiện là xây dựng cơ sở dữ liệu thƣ mục phục vụ cho ngƣời sử 

dụng tra cứu tài liệu. Ngoài việc tra cứu cơ sở dữ liệu thƣ mục tại chỗ, TVTPT cũng 

xây dựng hệ thống tra cứu từ xa qua máy tính, điện thoại bằng cách đƣa lên website 
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nhằm tạo sự thuận tiện trong việc tra cứu đồng thời kích thích nhu cầu sử dụng tài 

liệu của ngƣời sử dụng trong trƣờng cũng nhƣ phụ huynh HS. 

Bên cạnh đó, TVTPT cần có kế hoạch thu thập hoặc tạo lập nguồn tài liệu điện tử 

phục vụ cho việc xây dựng TV điện tử ở bƣớc 2. Cụ thể, TVTPT có thể thu thập hoặc tạo 

tập nguồn tài liệu điện tử bằng các cách sau: 

+ Số hóa một phần tài liệu trong TV: để xây dựng nguồn tài liệu điện tử, mỗi 

TVTPT có thể lựa chọn một số loại hình tài liệu để số hóa phục vụ cho ngƣời sử dụng 

trong nhà trƣờng nhƣ: bản đồ, tranh ảnh, những tài liệu ít bản, tài liệu có nhu cầu sử dụng 

cao,… Việc số hóa tài liệu trong TV là 1 trong những cách giúp TVTPT tạo lập nguồn tài 

liệu số cho TV của mình. Bên cạnh đó, từ nguồn tài liệu số hóa này, các TVTPT có thể 

chia sẻ dùng chung với nhau. Việc số hóa tài liệu với mục đích sử dụng phi thƣơng mại 

trong phạm vi hạn chế của TV sẽ đƣợc coi là không vi phạm bản quyền. 

+ Thu thập tài liệu nội sinh bao gồm: bài giảng, kế hoạch giảng dạy, tài liệu tham 

khảo và các đề tài nghiên cứu từ GV ; các bài tập, sản phẩm dự án, bài thi đạt giải của HS ; 

tài liệu đào tạo, tài liệu dự án, tài liệu đào tạo trong các buổi tập huấn chuyên đề dành cho 

GV ; các văn bản pháp quy liên quan tới trƣờng phổ thông ; … 

+ Thu thập tài liệu điện tử ngoại sinh: do chi phí mua tài liệu điện tử khá cao, nên 

TVTPT có thể phối hợp với các đơn vị khác để chia sẻ/ dùng chung một số tài liệu điện tử. 

Cụ thể, TVTPT có thể liên hệ và hợp tác với TV Khoa học Tổng hợp Tp. HCM để chia sẻ/ 

dùng chung tài liệu điện tử. Bên cạnh đó, khi đã bƣớc đầu tạo lập đƣợc nguồn tài liệu điện 

tử, giữa các TVTPT có thể hợp tác để chia sẻ, dùng chung nguồn tài liệu này. 

+ Mua tài liệu điện tử: hiện có 1 trong 4 TVTPT khối trƣờng ngoài công lập có yếu 

tố nƣớc ngoài đã bổ sung tài liệu điện tử (chƣơng 2). Nguồn kinh phí này do TV tự bỏ ra. 

Nhƣ vậy, với các TVTPT có kinh phí lớn (khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc 

ngoài) thì có thể xem xét và bổ sung các tài liệu điện tử phục vụ ngƣời sử dụng TV. 

Bên cạnh đó, có 1 trong 6 TVTPT khối trƣờng công lập có mua tài liệu ebook 

để phục vụ GV và HS. Theo đó, nguồn kinh phí này đƣợc Ủy ban Nhân dân Quận hỗ 

trợ một phần bằng cách cung cấp phiếu mua sách ebook (500 ngàn đồng) cho các 

TVTPT trên địa bàn. GVTV sẽ sử dụng phiếu mua sách này để lựa chọn những đầu 

sách điện tử phù hợp với nhu cầu của GV và HS và đƣa lên website trƣờng, ngƣời sử 

dụng sẽ sử dụng account do TV cung cấp để đọc tài liệu. Trong quá trình tìm hiểu, tác 

giả cũng đã xem xét các nhà cung cấp ebook và giá thành thì nhận thấy hiện có nhiều 

nhà xuất bản đang cung cấp dịch vụ sách ebook (bên cạnh sách in) với giá khoảng 30 

- 40% giá sách in. Với mức giá này, TVTPT có thể cân nhắc để bổ sung tài liệu điện 
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tử phục vụ cho TV mình. Bên cạnh đó, căn cứ vào nhu cầu bổ sung ebook của các 

TV mà TVTPT có thể đàm phán để các nhà xuất bản cung cấp các gói thông tin phù 

hợp với từng độ tuổi, cấp học phù hợp với TVTPT các cấp. 

Bƣớc 2: xây dựng TV điện tử và mở rộng cơ hội tiếp cận tài liệu cho ngƣời sử dụng.  

Việc xây dựng TV điện tử là trình tự mà tất cả các loại hình TV khác đều thực 

hiện vì các ƣu điểm: tăng cƣờng vốn tài liệu (dùng chung, chia sẻ, kinh phí mua thấp hơn 

so với tài liệu in) ; thuận tiện cho ngƣời sử dụng (sử dụng mọi nơi, mọi lúc, không cần 

đến trực tiếp TV). Hơn thế nữa, kết quả khảo sát cho thấy tất cả các nhóm ngƣời sử dụng 

(CBQL, GV, HS) ở cả 3 khối trƣờng đều có nhu cầu sử dụng tài liệu điện tử cao (sau 

sách in). Do vậy, các TVTPT bị hạn chế về kinh phí, có thể xem xét phƣơng thức bổ 

sung này nhằm vừa có tài liệu điện tử phục vụ ngƣời sử dụng đồng thời có thể tiết kiệm 

đƣợc chi phí số hóa tài liệu. 

Bên cạnh việc xây dựng TV điện tử, phục vụ tại TV trƣờng (phòng TV), các TV 

cần chú trọng các hình thức phục vụ nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu cho ngƣời 

sử dụng nhƣ: tủ sách lớp học, tủ sách hành lang, tủ sách sân trƣờng, luân chuyển sách từ 

TV trƣờng tới các lớp/ nhóm thƣờng xuyên,… Mục đích của hoạt động này là mở rộng 

tối đa cơ hội tiếp cận và sử dụng tài liệu cho ngƣời sử dụng. 

Bƣớc 3: Đào tạo kỹ năng thông tin cho ngƣời sử dụng và tích hợp thông tin do 

TV cung cấp để hỗ trợ các hoạt động trong nhà trƣờng. Cụ thể: 

+ Đào tạo kỹ năng thông tin cho ngƣời sử dụng: để có thể tiếp cận và sử dụng 

nhiều dạng tài liệu do TV cung cấp, đòi hỏi ngƣời sử dụng cần có kỹ năng (định vị, 

tìm kiếm, kiểm định và sử dụng) thông tin. Do vậy, song song với việc mở rộng các 

hình thức phục vụ, TVTPT cần đào tạo kỹ năng thông tin cho ngƣời sử dụng. Cụ thể: 

Về hình thức đào tạo: TV tổ chức riêng các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng TV 

(hàng năm hoặc khi có hình thức phục vụ mới) hoặc lồng ghép vào các môn học.  

Về nội dung đào tạo: tùy vào cấp học mà nội dung và mức độ đào tạo kỹ năng 

thông tin cho HS có thể khác nhau. Tuy nhiên, các kỹ năng thông tin cơ bản hiện nay 

HS cần đƣợc trang bị bao gồm: kỹ năng định vị (xác định xem thông tin này có thể 

tìm ở đâu), kỹ năng tìm kiếm (tra cứu), kỹ năng phán đoán (thông tin liệu có đáng tin 

cậy) và kỹ năng sử dụng thông tin (đƣa thông tin vào giải các bài tập). 

Về ngƣời đào tạo: lý tƣởng nhất là GVTV có đủ trình độ để giảng dạy kỹ năng 

thông tin cho ngƣời sử dụng. Tuy nhiên, GVTV cũng có thể phối hợp với GV môn 

học (GV dạy môn nào sẽ cung cấp các nguồn tài liệu, thuật ngữ tìm kiếm, cách tìm 

trong môn đó) hoặc có thể mời chuyên gia về đào tạo cho ngƣời sử dụng. 
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Về kinh phí: lý tƣởng nhất là GVTV đƣợc tập huấn và về tập huấn lại cho 

ngƣời sử dụng của TV mình. Tuy nhiên, trong một số trƣờng hợp nhƣ mời GV, 

chuyên gia thì kinh phí đào tạo cần đƣợc trích từ kinh phí cấp cho hoạt động TV. 

+Gắn kết, tích hợp thông tin do TV cung cấp vào các chƣơng trình đào tạo của 

nhà trƣờng nhƣ: nội dung giảng dạy các môn học, bài tập các môn học, các dự án học 

tập của HS, hoạt động nghiên cứu khoa học của GV và HS, các cuộc thi,… 

Nhƣ vậy, giai đoạn 2 này các TVTPT cần tăng cƣờng tối đa sự hợp tác giữa 

GVTV với các thành viên có liên quan (đã trình bày ở mục 3.2) để tổ chức các hoạt 

động hƣớng tới hỗ trợ sâu các hoạt động của nhà trƣờng.  

Nhƣ vậy, mô hình hoàn thiện TC&HĐ đƣợc đề xuất chung cho các khối 

trƣờng là mô hình hƣớng tới mở rộng sự hợp tác giữa GVTV và các bên liên quan. 

Tuy nhiên, do xuất phát điểm (thực trạng) của TVTPT các nhóm trƣờng khác nhau 

nên trình tự triển khai mô hình ở mỗi nhóm trƣờng cũng khác nhau. Nhóm TVTPT 

ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài hiện đã hoàn thành các yếu tố cấu thành TV và 

đang ở dạng mô hình hƣớng tới mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu cho bạn đọc nên 

có thể bỏ qua giai đoạn 1, trực tiếp thực hiện giai đoạn 2 (cần tiếp tục triển khai xây 

dựng điện tử và các hình thức phục vụ để tiến tới thực hiện mô hình mở rộng sự hợp 

tác giữa GVTV và các bên liên quan). Nhóm TVTPT công lập và ngoài công lập Việt 

Nam do vẫn đang ở dạng mô hình hoàn thiện các yếu tố cấu thành TV nên cần thực 

hiện 2 giai đoạn (hoàn thiện giai đoạn 1 mới chuyển sang giai đoạn 2). 

3.3.2. Điều kiện triển khai mô hình 

3.3.2.1. Điều kiện tiên quyết 

Điều kiện chung cho các nhóm TVTPT là chính sách và phương thức giáo dục. 

Điều kiện này đƣợc tạo ra từ sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý giáo dục và lãnh đạo 

các trƣờng 

Mô hình này chỉ có thể phát huy hiệu quả khi Nhà nƣớc và các cơ quan giáo 

dục đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới giáo dục. Việc đổi mới giáo dục sẽ dẫn tới sự 

thay đổi trong phƣơng thức giáo dục từ chỗ chƣơng trình giáo dục tiếp cận nội dung 

sang tiếp cận năng lực cho ngƣời học, nghĩa là từ chỗ quan tâm xem HS học đƣợc cái 

gì đến chỗ quan tâm xem HS vận dụng đƣợc cái gì qua việc học. Do vậy, phƣơng 

thức giáo dục trong nhà trƣờng sẽ đƣợc chuyển từ phƣơng pháp truyền thụ kiến thức, 

đọc - chép sang phƣơng pháp giảng dạy gợi mở, dạy cách học, cách vận dụng kiến 

thức, rèn luyện kỹ năng. Điều này sẽ khiến GV và HS phải tìm kiếm, sử dụng thông 

tin trong quá trình giảng dạy và học tập. Sự thay đổi trong mục tiêu và phƣơng pháp 

giáo dục này sẽ đòi hỏi cũng nhƣ tạo động lực để các TVTPT thay đổi vai trò của 
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mình từ chỗ cung cấp tài liệu sang việc vừa cung cấp tài liệu, vừa đào tạo kỹ năng 

thông tin cho ngƣời sử dụng. 

Ở nhiều nƣớc trên thế giới, xu hƣớng đào tạo năng lực cho ngƣời học đã đƣợc 

thực hiện bằng việc ban hành các tiêu chuẩn đánh giá về chất lƣợng dạy và học, trong 

đó yêu cầu nhà trƣờng phải cung cấp các minh chứng về sự hỗ trợ của GV và GVTV 

đối với quá trình học tập để HS có thể phát triển các kỹ năng, ứng dụng vào thực tế. Tại 

Việt Nam, trong năm học 2016-2017, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tƣ 22 năm 2016 

(trên cơ sở sửa đổi một số điều của Thông tƣ 30) hƣớng dẫn đánh giá HS theo định 

hƣớng tiếp cận năng lực. Theo đó, HS sẽ đƣợc đánh giá ở mọi thời điểm của quá trình 

dạy học, chú trọng đánh giá trong khi học. Phối hợp đánh giá thƣờng xuyên với đánh 

giá định kỳ, giữa đánh giá của GV và tự đánh giá của HS, giữa đánh giá của nhà trƣờng 

với đánh giá của gia đình, cộng đồng. Nhƣ vậy, nội dung của thông tƣ 22 là tƣơng đối 

phù hợp với xu hƣớng đánh giá HS trên thế giới. Tuy nhiên, xem xét nội dung hƣớng 

dẫn đánh giá trong thông tƣ 22, tác giả nhận thấy nội dung đánh giá chủ yếu là từ GV, 

nhà trƣờng, từ HS nhƣng chƣa hề có sự tham gia đánh giá từ TV. Điều này là chƣa phù 

hợp bởi lẽ ngoài việc học trên lớp, TVTPT sẽ đóng vai trò nhƣ giảng đƣờng thứ 2 để 

đánh giá quá trình học tập, đặc biệt là tự học của HS. Do vậy, để đánh giá quá trình 

học, đặc biệt là kỹ năng tự học của HS, nhất thiết phải có sự tham gia đánh giá từ phía 

TV nhà trƣờng. Tuy nhiên, để làm đƣợc điều này, rất cần sự tƣ vấn, tham gia góp ý từ 

phía ngành TV đối với Bộ GD&ĐT trong việc ban hành các tiêu chuẩn đánh giá HS 

theo hƣớng tiếp cận năng lực, trong đó có sự tham gia đánh giá từ phía TVTPT. Có 

nhƣ vậy thì các TVTPT mới có thể thực sự tham gia vào quá trình hỗ trợ dạy và học 

của nhà trƣờng, GVTV mới có thể phối hợp với GV trong các hoạt động. 

- Điều kiện tiên quyết riêng cho từng nhóm trường 

Đối với nhóm TVTPT công lập và ngoài công lập Việt Nam, cần có chính sách 

tăng cường kinh phí hoạt động cho TVTPT. Mô hình hiện tại của các TVTPT nhóm trƣờng 

công lập và ngoài công lập Việt Nam hiện đang là mô hình hƣớng tới xây dựng và hoàn 

thiện các yếu tố cấu thành TV. Để tiến lên mô hình hợp tác, trƣớc hết các TV trong nhóm 

cần làm là tiếp tục hoàn thành các yếu tố cấu thành TV. Trong các yếu tố cấu thành TV, thì 

có 2 yếu tố liên quan tới kinh phí hoạt động dành cho TV là CSVC, vốn tài liệu. 

Đây là điều kiện tiên quyết dành riêng cho nhóm TVTPT công lập và ngoài công 

lập Việt Nam do hiện tại số kinh phí cấp cho TVTPT khối này rất thấp (trung bình 

TVTPT công lập là 26 triệu/ năm, khối ngoài công lập Việt Nam là 17 triệu/ năm, trong 

khi khối ngoài công lập nƣớc ngoài là 348 triệu/ năm). Bên cạnh đó, số HS và GV trong 

khối trƣờng này cũng gấp nhiều lần so với khối trƣờng ngoài công lập Việt Nam.  
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Bên cạnh đó, hầu hết các TVTPT trong nhóm đều chƣa có phần mềm quản lý TV 

(2/7 TV có phần lý quản lý TV nhƣng đã hết thời hạn bảo hành hoặc dùng miễn phí). 

Nguyên nhân do các phần mềm quản lý TV hiện nay giá thành khá cao, kinh phí cấp cho 

hoạt động TV lại quá ít, không đủ để đầu tƣ. Đây là khó khăn rất lớn mà GVTV gặp phải 

trong quá trình quản lý nghiệp vụ cũng nhƣ xây dựng TV điện tử. Do vậy, để hƣớng tới 

mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu của ngƣời sử dụng, các TV cần có kế hoạch kinh phí 

để đƣa vào sử dụng phần mềm quản lý TV, hỗ trợ GVTV trong các hoạt động. 

Ngoài ra, kết quả khảo sát ý kiến GV ở khối trƣờng công lập và ngoài công lập 

Việt Nam cho thấy: rất nhiều ý kiến cho rằng để thu hút bạn đọc, TV trƣờng cần trang 

bị đầy đủ hơn về CSVC nhƣ máy điều hòa nhiệt độ, máy tính, … 

Nhƣ vậy, kinh phí là 1 trong những yếu tố quan trọng cấu thành TV. Các 

TVTPT trong khối trƣờng công lập và ngoài công lập Việt Nam hiện đang còn khá 

hạn chế về kinh phí cấp cho hoạt động TV. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của TV 

và xây dựng mô hình đề xuất thì trƣớc hết phải đảm bảo tăng cƣờng hơn nữa về 

nguồn kinh phí cấp cho hoạt động TV. Hiện nay, theo quy định của Bộ GD&ĐT, 

ngân sách cấp cho hoạt động chiếm 6% tổng ngân sách của nhà trƣờng. Do vậy, để 

đảm bảo tăng cƣờng nguồn kinh phí cấp cho hoạt động TVTPT, rất cần có những 

chính sách của Nhà nƣớc cũng nhƣ Bộ GD&ĐT về việc tăng kinh phí cấp cho hoạt 

động TV. Theo đó, cần ban hành các chính sách cấp kinh phí cho hoạt động TV dựa 

trên số lƣợng GV và HS theo từng năm học. Bên cạnh đó, các cấp quản lý chuyên 

môn về TVTPT (ở Phòng/ Sở/ Bộ GD&ĐT) cần có chiến lƣợc và chính sách yêu cầu 

các trƣờng có trình tự xây dựng TV điện tử, trong đó cần đƣa tiêu chí có phần mềm 

quản lý TV vào 1 trong các tiêu chí đánh giá TVTPT, tạo động lực cho các trƣờng 

cấp kinh phí cho việc mua phần mềm. Trong giai đoạn tới, khi tự chủ tài chính đƣợc 

thực hiện ở nhiều các trƣờng phổ thông, giải pháp vận động kinh phí cho hoạt động 

TV các nguồn xã hội hóa cũng là 1 giải pháp cần xem xét. 

3.3.2.2. Điều kiện cần 

- Nhóm điều kiện chung cho hai nhóm trường bao gồm: nâng cao nhận thức 

của lãnh đạo nhà trƣờng về vai trò của TV, môi trƣờng giáo dục trong nhà trƣờng, 

trình độ và thời gian làm việc của GVTV, nhận thức của GV, HS về vai trò của 

TVTPT. Nâng cao nhận thức của lãnh đạo nhà trường về vai trò của TVTPT: Lãnh đạo 

nhà trƣờng là ngƣời quyết định các chính sách hoạt động của TVTPT nhƣ: kinh phí, 

quy mô nhân sự, thời gian làm việc, kế hoạch hoạt động,… Sự hỗ trợ của lãnh đạo 

nhà trƣờng là yếu tố sống còn để thiết lập và duy trì các chƣơng trình TV có chất 
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lƣợng. Sự hỗ trợ này chỉ có khi và chỉ khi lãnh đạo nhà trƣờng nhìn nhận đƣợc vai trò 

của TV trong mối liên hệ với kết quả đầu ra của HS.  

Tầm quan trọng của nhận thức lãnh đạo nhà trƣờng về vai trò TVTPT đƣợc 

nhiều tác giả trên thế giới nghiên cứu và khẳng định. Tuy nhiên, nhiều khảo sát ở các 

nƣớc cho thấy tỷ lệ lãnh đạo nhà trƣờng (hiệu trƣởng) hiểu về các chƣơng trình TV và 

vai trò của TV trong nhà trƣờng khá thấp (mục 1.3.3.1). Nguyên nhân khiến lãnh đạo 

nhà trƣờng ít hiểu về TVTPT bao gồm: đặc thù của hoạt động TV rất khó để đo lƣờng 

tác động của TV tới hiệu quả sử dụng của ngƣời sử dụng ; đặc thù thời gian làm việc 

của GVTV khiến cho họ khó xây dựng các mối quan hệ trong nhà trƣờng ; đặc thù 

nghề nghiệp của ngƣời lãnh đạo (nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng: đổi mới giáo dục mới 

đƣợc thực hiện trong những năm gần đây, do vậy với các hiệu trƣởng có độ tuổi 

khoảng 49 trở lên thì khoảng thời gian học tập khi là HS, sinh viên ; làm việc (khi là 

GV tập sự, đƣợc GV lớn tuổi hƣớng dẫn) của họ ít nhận đƣợc sự hỗ trợ của TV khiến 

cho họ có thể không nhận thấy đƣợc vai trò hỗ trợ của TV đem lại cho ngƣời sử dụng.  

Kết quả khảo sát cho thấy: độ tuổi lãnh đạo nhà trƣờng ở cả 2 nhóm trƣờng 

tƣơng đối cao (5 trong 7 ngƣời có độ tuổi trên 50). Độ tuổi này cũng tƣơng đƣơng với 

độ tuổi lãnh đạo trƣờng trên thế giới. Nhƣ vậy, với độ tuổi này, thì vai trò TVTPT ở 

các thời kỳ họ từng trải nghiệm nhƣ: giai đoạn học phổ thông, giai đoạn làm GV 

(trƣớc khi làm quản lý) đã rất khác so với mục tiêu của TVTPT hiện nay. Do vậy, rất 

có thể, nhận thức của lãnh đạo nhà trƣờng về vai trò của TVTPT chƣa thực sự đầy đủ. 

Việc nâng cao nhận thức của lãnh đạo nhà trƣờng về vai trò của TVTPT không 

phải là 1 việc có thể thực hiện trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc hiểu rõ những 

nguyên nhân tại sao lãnh đạo nhà trƣờng ít biết về vai trò của TVTPT kể trên sẽ giúp 

GVTV có các biện pháp giải quyết. Các giải pháp cụ thể có thể nhƣ: thu hút lãnh đạo 

nhà trƣờng tham dự các hội thảo TV ; GVTV chủ động và tích cực xây dựng các kế 

hoạch, báo cáo trình lãnh đạo nhà trƣờng, … Ngoài ra, GVTV cần kiên trì, nỗ lực 

trong việc chủ động thể hiện vai trò của TV trong việc hỗ trợ các hoạt động nhà 

trƣờng để hiệu trƣởng có thể thay đổi nhận thức về TV. 

Môi trường giáo dục trong nhà trường đƣợc tạo bởi ngƣời đứng đầu nhà 

trƣờng. Môi trƣờng nhà trƣờng đƣợc thể hiện qua các yếu tố nhƣ: chính sách, bầu 

không khí, văn hóa giữa những ngƣời trong nhà trƣờng. Môi trƣờng thân thiện, cởi 

mở, hợp tác sẽ giúp thành viên trong nhà trƣờng vui vẻ, tích cực làm việc và gắn bó 

với nhà trƣờng. Ngƣợc lại, nếu môi trƣờng giáo dục gò bó có thể khiến các thành viên 

trong nhà trƣờng có xu hƣớng không gắn bó lâu dài với nhà trƣờng. 
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Trong nhà trƣờng, GVTV phải xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với lãnh 

đạo nhà trƣờng, HS, phụ huynh HS, đặc biệt là GV. Để thực hiện các hoạt động nhằm 

mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu cho ngƣời sử dụng, GVTV có thể hợp tác với HS các 

lớp, phụ huynh HS và GV trong việc quyên góp tài liệu cũng nhƣ hỗ trợ các hoạt động 

do TV tổ chức nhƣ: TV thân thiện, tủ sách lớp học, các hoạt động giới thiệu sách,… Để 

thực hiện các hoạt động nhằm chuyển đổi thông tin, GVTV phải hợp tác chặt chẽ với 

GV để đào tạo kỹ năng thông tin cho HS, kết nối thông tin do TV cung cấp với bài giảng 

của GV,… Những hoạt động này chỉ đƣợc thực hiện hiệu quả trong môi trƣờng nhà 

trƣờng mà ở đó lãnh đạo nhà trƣờng cho phép và tạo điều kiện cho sự hợp tác. 

Bên cạnh việc hợp tác với các cá nhân trong nhà trƣờng, GVTV có thể xây 

dựng mối quan hệ hợp tác với các cá nhân/ tổ chức bên ngoài nhƣ: ngƣời phụ trách 

quản lý TV ở Phòng/ Sở GD&ĐT, GVTV trƣờng khác, các chuyên gia, các TV khác 

loại hình (TV trƣờng đại học, TV Khoa học Tổng hợp), các nhà xuất bản, nhà cung 

cấp tài liệu,… Mục tiêu của sự hợp tác này giúp TVTPT tổ chức các hoạt động giúp 

tăng cƣờng nguồn lực thông tin của TV (chia sẻ, trao đổi, dùng chung tài liệu giữa 

các TV) đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận tài liệu của ngƣời sử dụng (tổ chức triển 

lãm, giới thiệu tài liệu,…). Tuy nhiên, sự hợp tác giữa GVTV trong nhà trƣờng với 

các tổ chức/ cá nhân ngoài trƣờng kể trên chỉ có thể thực hiện đƣợc khi môi trƣờng 

trong nhà trƣờng cho phép và khuyến khích. Cụ thể, đó là sự cho phép của lãnh đạo 

nhà trƣờng, là cơ chế/ thủ tục hợp tác đơn giản. 

Trình độ và thời gian làm việc của GVTV là 2 trong những yếu tố quyết định 

tới hiệu quả hoạt động của TVTPT. Cụ thể: 

GVTV cần có trình độ để đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ TV đƣợc thực 

hiện đầy đủ. Theo đó, GVTV cần đƣợc đào tạo chuyên ngành TV, có khả năng thực 

hiện thành thạo và chuyên nghiệp các hoạt động nghiệp vụ của TVTPT. Ngoài ra, 

GVTV cần có kiến thức, hiểu biết về chƣơng trình đào tạo ở bậc học phổ thông. Điều 

này là cần thiết bởi có nhƣ vậy thì GVTV mới có thể bổ sung các tài liệu phù hợp, có 

chất lƣợng, đồng thời hỗ trợ đƣợc GV, HS trong việc cung cấp tài liệu.  

Nhận thức của GV, HS về vai trò của TVTPT. GV, HS là 2 nhóm ngƣời sử dụng 

chính và là 1 trong 4 yếu tố cấu thành TVTPT. Do vậy, để thực hiện thành công giai 

đoạn đầu tiên trong mô hình đề xuất (hƣớng tới xây dựng và hoàn thiện các yếu tố cấu 

thành TV), các TVTPT trong nhóm cần thu hút đông đảo GV, HS tới sử dụng TV. Tuy 

nhiên, để GV, HS chỉ tích cực, chủ động sử dụng TV trong hoạt động dạy và học khi họ 

nhận thức đƣợc lợi ích của việc sử dụng TVTPT. Bên cạnh đó, với đặc thù chỉ có 1 
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ngƣời nên khi tổ chức các hoạt động phong trào, GVTV rất cần sự hỗ trợ từ phía GV, 

HS. Tuy nhiên, việc tham gia hợp tác với GVTV có thể ảnh hƣởng tới thời gian cũng 

nhƣ kế hoạch hoạt động của GV, HS. Chính vì vậy, chỉ khi thực sự hiểu rõ vai trò của 

TV đối với nhà trƣờng, lợi ích của việc tham gia các hoạt động do TV tổ chức mới khiến 

GV, HS tích cực tham gia hợp tác với GVTV trong các hoạt động 

-Điều kiện riêng cho từng nhóm trường: 

Đối với nhóm TVTPT công lập và ngoài công lập Việt Nam: GVTV cần được 

dành toàn thời gian làm việc cho hoạt động TV. Theo khảo sát, hiện nay, ở khối 

trƣờng công lập, có hiện tƣợng 1 GVTV cùng lúc phải đảm nhận công tác TV ở 2 cơ 

sở (trƣờng có 2 cơ sở) ; nhiều GVTV còn bị phân công nhiều công việc kiêm nhiệm 

trong nhà trƣờng nhƣ: văn thƣ, bí thƣ Đoàn,… Điều này ảnh hƣởng không nhỏ tới 

hiệu quả hoạt động của TV bởi với quy mô 1 nhân sự nhƣ hiện nay, GVTV rất khó có 

thể vừa đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ TV vừa gây dựng các hoạt động phong 

trào. Do vậy, để TVTPT hoạt động hiệu quả, GVTV trong nhà trƣờng cần đƣợc phân 

công chuyên trách làm công tác TV. Đây cũng là ý kiến mà rất nhiều GV ở khối 

trƣờng công lập phản ánh khi đƣợc hỏi “Theo Thầy/ Cô, cần điều kiện gì để TV 

trƣờng hoạt động hiệu quả ?”. 

Đối với nhóm TVTPT ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài: năng lực của 

GVTV và nhận thức của GV về vai trò của TVTPT trong việc hỗ trợ giảng dạy và lợi 

ích của sự hợp tác. 

Năng lực của GVTV: để đảm bảo thực hiện các hoạt động: cung cấp thông tin, 

chuyển đổi thông tin, hình thành kỹ năng thông tin (để hỗ trợ cho ngƣời sử dụng) đòi 

hỏi ngƣời GVTV phải thể hiện vai trò vừa là chuyên gia thông tin vừa là GV hƣớng 

dẫn. Do vậy, ngoài trình độ chuyên môn, GVTV cần đƣợc trang bị kiến thức về giáo 

dục bao gồm sự hiểu biết về chƣơng trình giáo dục và phƣơng pháp giảng dạy. Có 

nhƣ vậy thì GVTV mới có thể hợp tác với GV trong việc cung cấp thông tin phục vụ 

môn học cũng nhƣ đảm nhận vai trò GV hƣớng dẫn giúp HS tìm kiếm, lựa chọn và sử 

dụng thông tin để giải quyết các bài tập do GV yêu cầu. GVTV cần ý thức đƣợc sự 

cần thiết của sự hợp tác. Do đặc thù của TVTPT chỉ có 1-2 GVTV. Hơn nữa, nhiệm 

vụ của TVTPT là hỗ trợ hoạt động dạy, học cho GV và HS trong nhà trƣờng. Do đó, 

nếu không hợp tác với các cá nhân/ tổ chức khác thì 1 mình GVTV khó thực hiện 

hiệu quả các hoạt động. Vì vậy, GVTV cần ý thức trong việc chủ động kết nối với 

các tổ chức/ cá nhân trong và ngoài nhà trƣờng. Ngoài ra, GVTV cần đƣợc trang bị 

các kỹ năng giao tiếp, ứng xử để xây dựng các mối quan hệ hợp tác. 
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Nhận thức của GV về vai trò của TVTPT trong việc hỗ trợ giảng dạy và lợi ích 

của sự hợp tác. GV là đối tác hợp tác quan trọng của GVTV. GV là ngƣời đảm nhận 

việc giảng dạy, đồng thời lại có tác động trực tiếp tới việc sử dụng TV của HS thông 

qua các hƣớng dẫn, yêu cầu học tập. Do vậy, chỉ khi GV nhận thức rõ ràng và đầy đủ 

về khả năng hỗ trợ hoạt động dạy và học, thì họ mới sử dụng các sản phẩm, dịch vụ 

của TV. Từ đó, họ mới hƣớng dẫn, yêu cầu HS sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do TV 

cung cấp để nâng cao chất lƣợng học tập. Một số nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra 

rằng: trong quá trình chuyển đổi từ vai trò cung cấp tài liệu sang vai trò đào tạo kỹ 

năng thông tin cho HS của TV có thể gặp phải sự phản đối từ rào cản là GV- những 

ngƣời có phƣơng pháp giảng dạy truyền thống. 

Các hoạt động của TV bao gồm: cung cấp thông tin, chuyển đổi thông tin, và 

hình thành kỹ năng thông tin cho ngƣời sử dụng chỉ thực sự có hiệu quả khi GVTV 

hợp tác đƣợc với GV. Hoạt động hợp tác chỉ thực sự có hiệu quả khi các bên liên 

quan đều nhận đƣợc lợi ích từ sự hợp tác. GV sẽ chỉ thực sự tích cực hợp tác với 

GVTV khi họ nhận thấy những tác động từ sự hợp tác đến chất lƣợng dạy và học.  

Bên cạnh đó, nhận thức của GV về mức độ hợp tác cũng là 1 vấn đề cần xem 

xét. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mâu thuẫn mà ngƣời GVTV gặp phải trong quá trình 

hợp tác với GV, đó là: GVTV nỗ lực để trở thành GV hƣớng dẫn, trong khi đó GV lại 

chỉ coi GVTV là ngƣời gác TV, cung cấp tài liệu. Điều này là do có sự khác biệt trong 

nhận thức giữa GVTV và GV về các mức độ của sự hợp tác. Chuyên nghiên cứu về sự 

hợp tác giữa GV và GVTV, Patricia Montiel-Overall và Patricia Jones (2011) cho rằng: 

GV đang nhận thức sự tƣơng tác giữa GV với GVTV theo cách truyền thống – ở đó, 

GVTV đƣợc xem nhƣ 1 nguồn chính để tƣ vấn bộ sƣu tập TV để hỗ trợ các chƣơng 

trình giảng dạy, chứ không đƣợc tham gia làm đối tác của GV trong việc lập kế hoạch 

và giảng dạy. Do vậy, để các hoạt động của mô hình đề xuất có thể thực hiện đƣợc, rất 

cần nâng cao nhận thức của GV về lợi ích cũng nhƣ mức độ hợp tác. 

3.3.2.3. Điều kiện đủ 

Điều kiện đủ để triển khai mô hình gồm: quyền tự chủ của hiệu trƣởng trƣờng 

phổ thông và môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh dựa trên tiêu chí hiệu quả đào tạo. 

Quyền tự chủ của hiệu trưởng trường phổ thông: từ năm học 2018-2019, Sở 

GD&ĐT Tp. HCM đã bắt đầu thực hiện chủ trƣơng tự chủ biên chế và tổ chức trong các 

trƣờng THPT trên địa bàn. Mục tiêu là hết năm 2020, 100% trƣờng THPT trên địa bàn 

tiến hành tự chủ tài chính. Bên cạnh tự chủ tài chính, hiệu trƣởng nhà trƣờng còn đƣợc 

xem xét giao quyền tự chủ tuyển dụng nhân sự. Khi đó, số lƣợng nhân sự, mức thu nhập 
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của nhân viên cũng nhƣ kinh phí đầu tƣ cho từng hoạt động sẽ đƣợc hiệu trƣởng quyết 

định dựa trên hiệu quả công việc. Do vậy, việc giao quyền tự chủ cho hiệu trƣởng trƣờng 

phổ thông sẽ các tác dụng tích cực theo hƣớng đảm bảo đƣợc các tiêu chí về CSVC, đội 

ngũ GV, chƣơng trình đào tạo. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai mô hình hƣớng 

tới hợp tác giữa GVTV với các bên có liên quan trong các TVTPT. Bởi lẽ, dƣới áp lực 

nâng cao chất lƣợng của chƣơng trình đào tạo cũng nhƣ chất lƣợng dạy và học, GV sẽ 

sẵn sàng hợp tác với GVTV. Bên cạnh đó, kinh phí hoạt động cho TVTPT khi đó sẽ do 

hiệu trƣởng trực tiếp quyết định dựa trên nhận thức của hiệu trƣởng về vai trò cũng nhƣ 

hiệu quả của TV. Đồng thời, khi đó, GVTV cũng sẽ nỗ lực hết sức để minh chứng cho 

hiệu quả hoạt động của TV cũng nhƣ năng lực của bản thân. Khi có đƣợc những điều 

kiện này, mô hình TC&HĐ của TVTPT theo hƣớng hợp tác giữa GVTV với các bên có 

liên quan sẽ có đủ điều kiện để triển khai trong thực tế. 

Môi trường cạnh tranh lành mạnh dựa trên tiêu chí hiệu quả đào tạo: toàn cầu 

hóa là xu thế tất yếu và cũng là cơ hội để Việt Nam nói chung, Tp. HCM nói riêng 

hội nhập, để nền giáo dục nƣớc nhà làm bạn với các nền giáo dục trên thế giới. Trong 

thời gian vừa qua, giáo dục phổ thông ở Tp. HCM đã có nhiều biến chuyển nhƣ: tỉ lệ 

các trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài tăng đều qua các năm ; cách tiếp cận 

đánh giá kết quả học tập của HS có nhiều thay đổi (chú trọng đến tiếp cận năng lực 

tích hợp, tƣ duy phản biện, kỹ năng giao tiếp quốc tế, kỹ năng thông tin). Những 

chuyển biến này đều nhằm đáp ứng những đòi hỏi trƣớc yêu cầu của việc hội nhập 

quốc tế - ngƣời học có đủ năng lực tham gia thị trƣờng lao động khu vực hoặc có đủ 

năng lực sáng tạo để tiếp tục học lên đại học trong bối cảnh mới mang tính quốc tế 

hóa cao. Do vậy, để hội nhập quốc tế, bắt buộc mỗi trƣờng phổ thông sẽ phải nỗ lực 

để đảm bảo hiệu quả đích thực (hiệu quả do ngƣời học đánh giá). Khi đó, TVTPT sẽ 

có cơ hội đƣợc đầu tƣ để đem lại hiệu quả thực sự trong việc hỗ trợ đạt mục tiêu của 

nhà trƣờng (thay vì đầu tƣ cầm chừng để đảm bảo về hình thức nhƣ hiện nay).  

3.3.3. Giải pháp triển khai mô hình 

Giải pháp chung cho cả 2 nhóm trường:  

Cần có các biện pháp từng bước nâng cao nhận thức của lãnh đạo nhà trường 

về vai trò của TVTPT nhƣ:  

+ Thu hút lãnh đạo trƣờng tham gia các hoạt động có liên quan tới TVTPT nhƣ: 

phối hợp giữa Sở/ Phòng GD&ĐT với các hội nghề nghiệp để tổ chức các hội thảo, tổng 

kết, tuyên dƣơng,… các TVTPT cũng nhƣ các GVTV trƣờng hoạt động có hiệu quả. 

Trong các hoạt động này, cần chú trọng mời các hiệu trƣởng trƣờng tham dự hoặc tham 
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gia tham luận. Việc tham gia các hoạt động này có thể giúp lãnh đạo nhà trƣờng dần hiểu 

hơn về vai trò của TV trong hỗ trợ các hoạt động dạy và học của nhà trƣờng. Khi nhận 

thức về vai trò của TVTPT của lãnh đạo nhà trƣờng đƣợc nâng cao, môi trƣờng giáo dục 

trong nhà trƣờng sẽ đƣợc cải thiện theo hƣớng khuyến khích sự hợp tác. 

+ GVTV cần nỗ lực và chủ động thực hiện các hoạt động của TV: để nâng cao 

nhận thức của lãnh đạo nhà trƣờng về vai trò của TVTPT, giải pháp có hiệu quả nhất 

chính là giúp hiệu trƣởng trực tiếp nhận thấy sự thể hiện của TV đối với các hoạt động 

dạy và học trong nhà trƣờng. Do vậy, bản thân mỗi GVTV không thể bị động chờ sự 

thay đổi trong nhận thức của lãnh đạo trƣờng mà phải luôn luôn chủ động và nỗ lực 

trong công việc để góp phần làm thay đổi nhận thức của lãnh đạo trƣờng về TV. Cụ 

thể, GVTV phải chủ động tiếp cận với lãnh đạo nhà trƣờng để trình bày các kế hoạch 

TV cũng nhƣ tham gia vào các hoạt động của các bộ phận khác trong nhà trƣờng, báo 

cáo tình hình TV và xin ý kiến của lãnh đạo. Việc chủ động trong công việc của GVTV 

lâu dần sẽ khiến lãnh đạo trƣờng hiểu về các công việc của TV, đồng thời nhìn nhận 

đƣợc tác động của TV đến các hoạt động khác trong nhà trƣờng, từ đó sẽ dần nhìn 

nhận đƣợc vai trò của TV. Làm đƣợc điều này, không những nhận thức của lãnh đạo 

trƣờng về TV thay đổi mà đánh giá của lãnh đạo trƣờng về GVTV cũng đƣợc thay đổi 

theo hƣớng tích cực. 

+ Quy định tiết TV hàng tuần cho HS các lớp: kết quả khảo sát (ở chƣơng 2) 

cho thấy, ở các TVTPT có quy định tiết TV hàng tuần cho HS và GV chủ nhiệm (khối 

trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài) thì nhu cầu sử dụng tài liệu của ngƣời sử 

dụng và nhận thức của các bên liên quan (GV, HS và CBQL) đều cao hơn so với 

những trƣờng không quy định tiết TV (khối trƣờng công lập). Do vậy, để nâng cao 

nhận thức của lãnh đạo trƣờng về vai trò của TVTPT, Vụ TV và Bộ GD&ĐT cần phối 

hợp ban hành quy định thực hiện tiết TV hàng tuần cho HS. Căn cứ vào quy định này, 

mỗi học kỳ, nhà trƣờng sẽ đƣa tiết TV vào thời khóa biểu của mỗi lớp. Trong tiết TV 

này, tùy từng độ tuổi mỗi lớp, GV chủ nhiệm và GVTV sẽ cùng phối hợp với nhau để 

quản lý, hƣớng dẫn và tổ chức các hoạt động nhƣ: đọc sách, tìm kiếm thông tin, giải trí, 

vẽ tranh,… Nếu quy định này đƣợc ban hành và đƣợc thực hiện, GV và HS sẽ dần hình 

thành thói quen đọc sách, từ đó nâng cao văn hóa đọc cũng nhƣ kiến thức thông tin cho 

ngƣời sử dụng TV. Từ đó, lãnh đạo nhà trƣờng sẽ nhận thấy sự tác động của TVTPT 

đến GV và HS. 

Tận dụng sự hỗ trợ của HS trong trường, sinh viên thực tập để hỗ trợ các hoạt 

động TV. Do đặc thù của TVTPT là chỉ có 1 GVTV nên 1 mình GVTV phải đảm 
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nhiệm tất cả các hoạt động. Do vậy, rất khó để GVTV có thể vừa hoàn thành các hoạt 

động chuyên môn vừa tổ chức các hoạt động phong trào. Kinh nghiệm của các nƣớc 

trên thế giới cho thấy nhiều TVTPT đã và đang tận dụng sự hỗ trợ từ HS, các tình 

nguyện viên hoặc nhân viên TV làm việc bán thời gian. Đây là 1 kinh nghiệm hay góp 

phần khắc phục hạn chế về số lƣợng nhân sự mà các trƣờng nên xem xét, áp dụng. 

Hơn nữa, kết quả khảo sát cho thấy: tại một số trƣờng ngoài công lập (có yếu 

tố nƣớc ngoài) hiện GVTV đã và đang tận dụng đƣợc sự hỗ trợ từ phía HS trong việc 

thực hiện một số hoạt động của TV nhƣ: xếp sách, dán mã màu cho sách, trang trí 

TV, … Điều này vừa giúp giảm gánh nặng cho GVTV đồng thời lại tăng thêm sự gắn 

kết giữa GVTV và HS, (kết quả khảo sát cho thấy, ở TV trƣờng có HS tham gia các 

hoạt động TV, tỉ lệ HS hài lòng với GVTV cao hơn các trƣờng khác). Ngoài ra, việc 

tiếp xúc với TV sẽ giúp HS nảy sinh nhu cầu sử dụng TV cũng nhƣ tuyên truyền, giới 

thiệu TV cho các HS khác. 

Bên cạnh đó, hiện trên địa bàn Tp. HCM có một số cơ sở đào tạo cán bộ TV. 

Hiện nay việc thực tập của sinh viên ngành TV chủ yếu đƣợc thực hiện ở khối các 

TV trƣờng đại học, TV công cộng. Do vậy, có thể tạo mối liên kết giữa TVTPT với 

các cơ sở đào tạo này bằng việc TVTPT xin sinh viên thực tập tại trƣờng mình. Việc 

này vừa giúp hỗ trợ GVTV trong các hoạt động, đồng thời tạo kết nối việc làm cho 

chính đơn vị đào tạo. 

Giải pháp riêng cho từng nhóm trường:  

Đối với nhóm TVTPT công lập và ngoài công lập Việt Nam, để triển khai mô 

hình trong thực tiễn, cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, cần ban hành các chính sách quy định về việc tăng cường kinh phí 

hoạt động cho TVTPT. Theo đề xuất của tác giả, kinh phí dành cho hoạt động TV cần 

căn cứ vào số lƣợng ngƣời sử dụng mà TV đó phục vụ. Do vậy, rất cần sự phối hợp 

giữa Bộ GD&ĐT với Vụ Thƣ viện trong việc bàn bạc, thống nhất số kinh phí tối 

thiểu cấp theo từng ngƣời sử dụng. Đây sẽ là căn cứ để Ban Giám hiệu nhà trƣờng 

phân bổ kinh phí cấp cho hoạt động TV trong từng năm học.  

Thứ hai, TV có thể phối hợp với các tổ chức bên ngoài để tổ chức các hoạt 

động gây kinh phí. Hiện trên địa bàn, một số TV phối hợp với các nhà xuất bản, nhà 

cung cấp tài liệu trong việc cho họ mƣợn địa điểm tổ chức trƣng bày, giới thiệu tài 

liệu,... và trích chiết khấu cho các TV. Ngoài ra, một số GVTV có phối hợp với các 

TV/ tổ chức khác trong việc cho bạn đọc thuê các tài liệu mới. Các hoạt động này tuy 

không giải quyết triệt để vấn đề kinh phí nhƣng trong điều kiện hiện nay cũng có thể 

đóng góp một phần vào kinh phí cho hoạt động TV.  
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Bên cạnh đó, trên địa bàn Tp. HCM hiện nay, một số nhà xất bản/ nhà cung 

cấp tài liệu có phối hợp với các trƣờng để mời diễn giả, tổ chức các buổi nói chuyện 

chuyên đề (vào tiết chào cờ, sáng thứ 2 hàng tuần) kết hợp với việc giới thiệu và bán 

sách. Tuy mục đích chính của các nhà xuất bản/ nhà cung cấp tài liệu là giới thiệu và 

bán sách, nhƣng có thể đem lại lợi ích với nhà trƣờng bởi GV và HS có đƣợc các hoạt 

động với các chuyên đề bổ ích, thiết thực. Tuy nhiên, các hoạt động này hầu nhƣ 

chƣa có sự phối kết hợp từ phía TV nhà trƣờng. Do đó, GVTV có thể phối hợp với 

lãnh đạo trƣờng và đối tác (nhà xuất bản/ nhà cung cấp tài liệu) để chủ động biết nội 

dung chuyên đề, chuẩn bị các tài liệu có liên quan tới chuyên đề và đề nghị diễn giả 

giới thiệu với HS, GV về việc có thể lên TV để tìm hiểu thêm.  

Thứ ba, có thể thực hiện phối hợp mua chung phần mềm quản lý TV giữa các 

TVTPT. Kết quả khảo sát cho thấy hiện nay hầu hết các TVTPT trong nhóm đều chƣa 

có phần mềm quản lý TV do kinh phí cấp cho hoạt động TV ở các trƣờng thấp, trong 

khi giá thành phần mềm quản lý TV lại khá cao. Do vậy, có thể vận dụng kinh 

nghiệm phối hợp mua chung tài liệu điện tử ở các TV trƣờng đại học và công cộng 

vào để phối hợp mua chung phần mềm quản lý TV giữa các TVTPT. Điều này vừa có 

thể tiết kiệm kinh phí cũng nhƣ làm cơ sở tiến tới chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin 

giữa các trƣờng sau này. Để làm đƣợc điều này, lý tƣởng nhất là Phòng/Sở GD&ĐT 

đứng ra đóng vai trò đầu mối tập hợp các trƣờng cũng nhƣ xem xét, lựa chọn phần 

mềm quản lý TV cho phù hợp. Tuy nhiên, GVTV các trƣờng có nhu cầu mua phần 

mềm quản lý TV có thể tự liên hệ với nhau tạo thành nhóm TV để có thể đàm phán 

với nhà cung cấp phần mềm về giá thành mua sản phẩm để tiết kiệm kinh phí. 

Thứ tƣ, cần nâng cao chế độ đãi ngộ với GVTV. Thực trạng hiện nay là tuy cùng 

làm việc trong ngành giáo dục nhƣng GVTV không đƣợc hƣởng các chế độ chính sách 

nhƣ GV (thâm niên làm việc). Do vậy, để GVTV thực sự an tâm, tích cực làm việc thì bên 

cạnh việc yêu cầu GVTV nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về giáo dục thì rất cần 

các chính sách đãi ngộ cho GVTV. Trƣớc hết, cần thực hiện chế độ phụ cấp độc hại với 

GVTV, bởi hiện nay việc thực hiện chƣa đồng đều ở các trƣờng. Bên cạnh đó, cần áp dụng 

tính giờ GVTV hƣớng dẫn đọc cho HS ở TV (tiết TV) giống nhƣ tiết lên lớp của GV bởi 

hiện nay cách tính này cũng chƣa đƣợc thực hiện đồng nhất ở các trƣờng. Ngoài ra, cần có 

chính sách tính thâm niên công tác trong ngành giáo dục cho GVTV giống nhƣ GV. 

Đối với nhóm TVTPT ngoài công lập có yếu tố nƣớc ngoài: để triển khai mô 

hình trong thực tiễn, cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, cần ban hành chính sách/ tiêu chuẩn về đánh giá HS theo hướng đánh 

giá năng lực, kỹ năng. Nhƣ đã phân tích ở trên, các hoạt động trong mô hình đề xuất 
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có thể thực hiện đƣợc khi đổi mới phƣơng pháp giáo dục đƣợc triển khai theo hƣớng từ 

đánh giá kết quả học tập sang đánh giá năng lực, kỹ năng vận dụng của HS. Khi các 

chính sách/ tiêu chuẩn này đƣợc ban hành, GV sẽ bắt buộc đổi mới phƣơng pháp giảng 

dạy, nhà trƣờng sẽ thay đổi phƣơng pháp đánh giá HS. Sự thay đổi này vừa là đòi hỏi 

vừa là động lực, thời cơ để TVTPT thực hiện vai trò cung cấp thông tin – chuyển đổi 

thông tin – hình thành kỹ năng cho HS. Để thực hiện điều này, Bộ GD&ĐT cần phối 

hợp với Ban Giám hiệu các trƣờng thống nhất các tiêu chí đánh giá HS bao gồm cả kết 

quả học tập lẫn các kỹ năng. Sau khi thống nhất, các tiêu chí đánh giá này cần đƣợc Bộ 

GD&ĐT cần ban hành tiêu chuẩn đánh giá HS. 

Thứ hai, các TV trong nhóm cần có kế hoạch triển khai xây dựng TV điện tử. 

Kết quả khảo sát cho thấy, các TV trong khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố nƣớc 

ngoài hiện đã và đang có kế hoạch mua phần mềm quản lý TV. Ngoài ra, các TV cũng 

đều tiến hành các công đoạn xử lý tài liệu (biên mục, định từ khóa, phân loại, định chủ 

đề…), 1 trong 3 TV đã bắt đầu bổ sung tài liệu điện tử. Điều này cho thấy các TV trong 

nhóm đã có kế hoạch xây dựng TV điện tử. Tuy nhiên, để mở rộng khả năng tiếp cận 

tài liệu cho ngƣời sử dụng, các TV trong nhóm cần tiếp tục đƣợc nhà trƣờng đầu tƣ 

kinh phí và đẩy nhanh quá trình xây dựng TV điện tử, giúp thỏa mãn nhu cầu sử dụng 

tài liệu điện tử cho ngƣời sử dụng. Đồng thời, việc xây dựng TV điện tử cũng là cơ sở 

để GVTV có thể hỗ trợ sâu việc tìm kiếm thông tin cho ngƣời sử dụng. 

Thứ ba, GVTV cần nâng cao trình độ để đảm bảo triển khai hiệu quả các hoạt 

động của TV. Trong mô hình này, TVTPT phải thực hiện 3 hoạt động: cung cấp 

thông tin – chuyển đổi thông tin – hình thành kỹ năng thông tin cho HS. Nhƣ vậy, 

trong mô hình này, ngoài nhiệm vụ của TV truyền thống là cung cấp tài liệu cho 

ngƣời sử dụng, GVTV phải thực hiện nhiều hoạt động: đào tạo, tập huấn, giảng dạy 

kỹ năng thông tin cho HS ; hiểu biết về chƣơng trình, phƣơng pháp giáo dục để hợp 

tác với GV trong việc kết nối thông tin với bài giảng của GV. Do vậy, để thực hiện 

đƣợc các hoạt động này, bên cạnh chuyên môn nghiệp vụ TV, GVTV cần đƣợc trang 

bị kỹ năng thông tin, kiến thức về giáo dục. Ngoài ra, GVTV cũng cần trang bị các 

phƣơng pháp giáo dục để đào tạo kỹ năng thông tin cho HS hoặc phối hợp với GV 

trong các hoạt động giảng dạy. 

Thứ tƣ, cần có chế độ đãi ngộ phù hợp với GVTV tương xứng với yêu cầu. 

Trong mô hình này, GVTV đƣợc yêu cầu có chuyên môn TV, có kiến thức về kỹ 

năng thông tin, có khả năng sƣ phạm, hiểu biết về giáo dục. Do vậy, để tƣơng xứng 

với các yêu cầu kể trên, cần có chế độ đãi ngộ cho phù hợp đối với GVTV. Ở nhiều 

nƣớc trên thế giới, vấn đề này đã đƣợc thực hiện, GVTV đòi hỏi có trình độ kép (TV 
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và giáo dục) thì mức lƣơng họ nhận sẽ tƣơng đƣơng, thậm chí cao hơn so với GV có 

cùng trình độ. 

Tiểu kết  

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đã xem xét các căn cứ để 

hoàn thiện mô hình TC&HĐ cho các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM. Việc hoàn thiện 

mô hình theo hƣớng xây dựng tổ chức “ảo” (các thành viên trong tổ chức có thể linh 

hoạt, thay đổi theo từng mục đích) hƣớng tới hợp tác giữa GVTV với các bên có liên 

quan (trong đó GVTV đóng vai trò trung tâm, kết nối) đảm bảo các hoạt động của 

TV. Việc hoàn thiện mô hình này là sự kế thừa từ mô hình “Vòng tròn hỗ trợ” của 

Meyers, E.M. và mô hình của Cristina Sacco Judge (chƣơng 1). Tuy nhiên, việc hoàn 

thiện mô hình đã khắc phục đƣợc điểm hạn chế của 2 mô hình trên do đã chỉ rõ các 

mối quan hệ chỉ đạo, nghiệp vụ và hợp tác, đồng thời làm rõ các nội dung hợp tác 

giữa GVTV với các bên có liên quan. Với những thay đổi này, những đề xuất hoàn 

thiện mô hình này có thể phù hợp với điều kiện nhân lực của các TVTPT trên địa bàn 

Tp. HCM trong bối cảnh tự chủ tài chính hiện nay. 

Những đề xuất hoàn thiện mô hình TC&HĐ cho các TVTPT trên địa bàn Tp. 

HCM hƣớng tới sử dụng chung cho cả 3 khối trƣờng. Tuy nhiên, do hiện trạng khác 

nhau nên luận án các giai đoạn thực hiện cũng nhƣ điều kiện thực thi hóa đƣợc đề 

xuất riêng cho phù hợp với từng khối trƣờng. Việc đề xuất trình tự (thời gian) tuy đã 

đƣợc tác giả cân nhắc nhƣng rất khó để đƣa ra mốc thực hiện bởi điều này phụ thuộc 

vào mức độ đầu tƣ cũng nhƣ hiệu quả triển khai ở từng TV. Bên cạnh đó, luận án 

cũng tránh đƣa ra các số liệu cụ thể về mức kinh phí cấp cho hoạt động TV ở phần 

giải pháp bởi để hiện thực hóa thành văn bản pháp quy rất cần có các nghiên cứu sâu 

hơn với sự tham gia của các cơ quan quản lý.  

Để hiện thực hóa việc hoàn thiện mô hình TC&HĐ của các TVTPT trên địa 

bàn Tp. HCM cần có các điều kiện cụ thể. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhận 

thức của lãnh đạo trƣờng. Khi và chỉ khi lãnh đạo trƣờng ý thức đƣợc vai trò hỗ trợ 

của TV mới có thể tăng mức kinh phí cho hoạt động TV, đồng thời yêu cầu và tạo 

điều kiện cho sự hợp tác giữa GVTV với các bên liên quan, đặc biệt là GV. Trong bối 

cảnh hiện nay khi các các trƣờng phổ thông trên địa bàn Tp. HCM đang từng bƣớc tự 

chủ một phần tài chính, tiến tới tự chủ hoàn toàn thì nhận thức của lãnh đạo trƣờng 

càng trở lên quan trọng. 
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KẾT LUẬN 

 

Tp. HCM là 1 trong 2 thành phố (cùng với Hà Nội) đƣợc xem có nền giáo dục 

phát triển nhất Việt Nam. Với đặc điểm thu hút nhiều ngƣời nƣớc ngoài sinh sống và 

làm việc nên tại Tp. HCM xuất hiện ngày càng nhiều các trƣờng học mang yếu tố 

nƣớc ngoài (bên cạnh hệ thống giáo dục công lập). Các TVTPT khối trƣờng ngoài 

công lập có yếu tố nƣớc ngoài với các ƣu thế về số lƣợng và trình độ GVTV; đầu tƣ 

CSVC và kinh phí TV ; nhận thức của lãnh đạo trƣờng về vai trò của TV đã ít nhiều 

ảnh hƣởng tới hiệu quả hoạt động của TV khối trƣờng này. 

Trên cơ sở phân tích thực trạng về TC&HĐ của từng khối trƣờng trên địa bàn 

Tp. HCM (khối công lập, khối ngoài công lập Việt Nam và khối ngoài công lập có 

yếu tố nƣớc ngoài) tác giả đã nhận dạng đƣợc dạng mô hình hiện nay của từng khối 

trƣờng (dựa vào các dạng mô hình TVTPT trên thế giới). Trong đó, khối trƣờng 

công lập và ngoài công lập có nhiều điểm chung và đều có dạng mô hình hƣớng tới 

xây dựng và hoàn thiện yếu tố cấu thành TV, khối trƣờng ngoài công lập có yếu tố 

nƣớc ngoài có dạng mô hình hƣớng tới mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu cho ngƣời 

sử dụng. Hoạt động hợp tác giữa GVTV với các bên liên quan ở các TVTPT đƣợc 

khảo sát tuy đã có (với mức độ khác nhau giữa các khối trƣờng) nhƣng đa phần mới 

dừng lại ở việc thu hút ngƣời sử dụng tham gia các hoạt động do TV tổ chức. Điều 

này khẳng định giả thuyết nghiên cứu đặt ra trong luận án (mô hình TC&HĐ của 

các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM hiện nay đang ở dạng mô hình biệt lập) là hoàn 

toàn đúng đắn.  

Luận án đề xuất hoàn thiện mô hình TC&HĐ cho các TVTPT trên địa bàn Tp. 

HCM theo hƣớng phát triển lên mô hình hƣớng tới sự hợp tác giữa GVTV và các bên 

liên quan cho cả 3 khối trƣờng mặc dù các khối trƣờng hiện nay đang có các dạng mô 

hình khác nhau. Hƣớng đề xuất này phù hợp với xu hƣớng phát triển các dạng mô 

hình TVTPT ở các nƣớc trên thế giới (3 mô hình tƣơng ứng với 3 giai đoạn phát triển 

của TVTPT). Đồng thời, hƣớng đề xuất này sẽ giúp các TVTPT khắc phục đƣợc hạn 

chế về mặt nhân sự, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi các trƣờng phổ thông trên 

địa bàn Tp. HCM đang từng bƣớc tự chủ tài chính. Do vậy, chỉ có hợp tác với các bên 
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liên quan thì GVTV (vốn bị hạn chế về số lƣợng) mới có thể đảm bảo thực hiện đầy 

đủ các hoạt động của TV nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của TVTPT. Tuy nhiên, 

để mô hình có thể phát huy hiệu quả trong thực tiễn, tác giả đề xuất trình tự, điều kiện 

và giải pháp cho từng nhóm TVTPT. Việc thực hiện đồng bộ những giải pháp này sẽ 

góp phần nâng cao hiệu quả triển khai mô hình trong thực tế cũng nhƣ việc nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các TVTPT trên địa bàn Tp. HCM. 

Để mô hình này đƣợc áp dụng trong thực tiễn, cần có nghiên cứu thử 

nghiệm và kiểm chứng tính khả thi, trên cơ sở đó điều chỉnh, củng cố mô hình và 

các giải pháp. Tuy nhiên, giới hạn về thời gian thực hiện cũng nhƣ những điều 

kiện để thử nghiệm mô hình trong thực tế nên Luận án chỉ dừng lại ở phần nghiên 

cứu, đề xuất. Do vậy, phần thử nghiệm mô hình, tác giả sẽ cố gắng thực hiện ở 1 

đề tài tiếp theo.  
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PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA 

Dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 

Kính thƣa các Thầy/ Cô. 

Hiện tại tôi đang tiến hành đề tài nghiên cứu sinh ngành Thông tin – Thƣ viện. 

Để có cơ sở đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của thƣ viện trƣờng phổ thông, 

tôi rất mong nhận đƣợc sự giúp đỡ từ các Thầy (Cô) bằng cách cung cấp thông tin 

qua những câu hỏi trong phiếu điều tra này. 

Trân trọng cảm ơn! 

1. Họ và tên: …………………………………………………………………. 

2. Cơ quan công tác: ………………………………………………………… 

3. Giới tính:           □ Nam                               □ Nữ        

4. Độ tuổi: 

 Dƣới 25     □ 

 

 31 – 35  □  41 – 50  □ 

 25 – 30      □ 

 

 36 – 40  □  Trên 50  □ 

5. Chức vụ: 

6. Trình độ: 

   □ Sơ cấp    □ Trung cấp  □ Cao đẳng   □ Đại học    □ Sau đại học 

7. Theo Thầy/Cô, Thƣ viện có vai trò: (có thể chọn nhiều phương án) 

□ Cung cấp tài liệu  

□ Đào tạo năng lực thông tin (định vị, tìm kiếm sử dụng thông tin) 

□ Phát triển phong trào đọc sách 

□ Thúc đẩy tính ham học 

□ Khác (Xin ghi rõ):  ………………………………………………………… 

8.  Nhà trƣờng có biện pháp gì trong việc tuyên truyền, giới thiệu vai trò của 

Thƣ viện tới Giáo viên, Học sinh trong nhà trƣờng không? 

□ Có  (nếu chọn có, vui lòng ghi rõ) …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

□ Không 
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9. Theo Thầy/ Cô, cán bộ thƣ viện cần đƣợc đào tạo (có thể chọn nhiều phương 

án): 

□ Nghiệp vụ thƣ viện 

□ Phƣơng pháp sƣ phạm 

□ Không cần trình độ 

10. Nếu có các đợt tập huấn nghiệp vụ cho Cán bộ thƣ viện, Thầy/ Cô có sẵn 

sàng cử cán bộ thƣ viện đi tham dự không?  

□ Có  

□ Không 

□ Khác (Xin ghi rõ): …………………………………………………………… 

11. Thƣ viện trƣờng là: 

□ Một bộ phận độc lập, trực thuộc nhà trƣờng 

□ Là một bộ phận thuộc phòng/ ban khác (Xin ghi 

rõ)…………………………… 

- Theo Thầy/ Cô, cơ cấu này đã hợp lý chƣa? ……………………………………… 

- Nếu chƣa, xin đề xuất cách khác: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

12. Theo Thầy/ Cô, Thƣ viện trƣờng nên đặt ở vị trí nào trong trƣờng? 

□ Lầu 1 

□ Lầu 2 

□ Lầu 3 

□ Khác (Xin ghi rõ) …………………………………………………………… 

13. Không gian của Thƣ viện: 

Theo Thầy/ Cô, các không gian của Thƣ viện đã đƣợc sử dụng hợp lý chƣa? 

……………………………………………………………………………….…………

…..................................................................................................................................... 

Nên có thêm không gian nào cho Thƣ viện (Xin nêu rõ): 

…………………………………..................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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14. Mức độ sử dụng các dạng tài liệu của Thầy/ Cô: (Thầy/ Cô hãy chọn mức độ 

sử dụng bằng cách cho điểm từ 1 đến 3, trong đó: 1: không sử dụng ; 2: Thỉnh thoảng 

; 3: Thường xuyên) 

Các dạng tài liệu Mức độ sử dụng 

□ Sách in 1 2 3 
 

□ Báo – tạp chí 1 2 3 
 

□ Bản đồ 1 2 3 
 

□ Tài liệu điện tử 1 2 3 
 

□ Khác (xin ghi rõ) ……………………… 1 2 3 
 

15. Mức độ đáp ứng nhu cầu của Thầy/ Cô  

□ Đáp ứng 

□ Đáp ứng một phần 

□ Chƣa đáp ứng 

Xin ghi rõ Thƣ viện nên bổ sung thêm dạng tài liệu nào và theo môn học nào  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

16. Thầy/ cô có khó khăn gì trong việc tìm kiếm tài liệu ở thƣ viện không? 

□ Có (nếu chọn, xin ghi rõ:  □ Không biết Thƣ viện có tài liệu cần tìm 

        □ Không biết cách tìm kiếm tài liệu 

        □ Cách sắp xếp tài liệu khó tìm 

        □ Khác (xin ghi rõ): ………………………………..) 

        □ Không 

17. Mức độ phù hợp về thời gian phục vụ của Thƣ viện: (Thầy/ Cô chọn thang 

điểm từ 1 đến 3 để đánh giá, trong đó: 1: không phù hợp ; 2: hơi phù hợp ; 3: phù 

hợp) 

1 2 3 

18. Mức độ hài lòng về các hình thức phục vụ (Thầy/ Cô chọn thang điểm từ 1 đến 

3 để đánh giá, trong đó: 1: không hài lòng ; 2: hài lòng ; 3: rất hài lòng) 

1 2 3 

19. Nhà trƣờng có yêu cầu thƣ viện lập kế hoạch hoạt động không? 

□ Có        □ Không 
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20. Theo Thầy/ Cô, thƣ viện cần lập loại kế hoạch nào sau đây: (có thể chọn nhiều 

phương án) 

□ Kế hoạch hoạt động theo năm học 

□ Kế hoạch cho từng hoạt động 

□ Khác (Xin ghi rõ): …………………………………………………………… 

21. Thầy/ cô nhận đƣợc báo cáo từ Thƣ viện các số liệu nào sau đây (có thể chọn 

nhiều phương án): 

□ Thống kê lƣợt bạn đọc đến thƣ viện 

□ Thống kê lƣợt bạn đọc sử dụng thƣ viện 

□ Thống kê lƣợt tài liệu luân chuyển 

□ Các hoạt động do Thƣ viện tổ chức kèm theo số liệu thống kê 

□ Báo cáo những thuận lợi, khó khăn Thƣ viện gặp phải 

□ Khác (xin ghi rõ) 

………………………………………………………………… 

22. Số lần thầy/ cô kiểm tra thƣ viện trong năm học vừa qua: 

□ Không kiểm tra                               □ 1 lần 

□ 2 lần                                                □ Hơn 2 lần 

23. Nhà trƣờng đã bao giờ lấy ý kiến đánh giá của Giáo viên, Học sinh về hiệu 

quả hoạt động của thƣ viện không? 

    □ Có       □ Không  

24. Thầy/ cô hãy đánh giá hiệu quả hoạt động của Thƣ viện trƣờng bằng cách 

cho điểm từ 1 đến 5 ( 1 là thấp nhất, 5 là cao nhất) 

 

25. Nhà trƣờng đã có những hoạt động gì trong việc hỗ trợ Thƣ viện: 

□ Hợp tác với giáo viên và học sinh trong trƣờng (Xin ghi rõ): …………………… 

………………………………………………………………………………………… 

□ Hợp tác với cá nhân/ tổ chức ngoài trƣờng (xin ghi rõ): …………………………… 

1 2 3 4 5 
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2.6. Theo thầy/ cô, để Thƣ viện trƣờng hoạt động hiệu quả, cần những yêu cầu 

gì? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………                                       

 Xin cảm ơn sự hợp tác của thầy/ cô! 

------------------------------------------------------------ 

Ngoài những câu hỏi trên, chúng tôi rất mong nhận được thêm ý kiến trao đổi, góp ý 

của anh/ chị về tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông. Mọi ý kiến trao đổi 

xin gửi về: Đoàn Thị Thu 

Khoa Thư viện – Thông tin học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. 

HCM 

Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM 

Điện thoại: 0979.464.864                    Email: doanthu149@gmail.com 
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PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA 

Dành cho người làm công tác thư viện 

Chào Anh/ Chị! 

Hiện tại tôi đang tiến hành đề tài nghiên cứu sinh ngành Thông tin – Thƣ viện. 

Để có cơ sở đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Thƣ viện trƣờng phổ thông, 

tôi rất mong nhận đƣợc sự giúp đỡ từ các Anh (Chị) bằng cách cung cấp thông tin 

qua những câu hỏi trong phiếu điều tra này. 

Trân trọng cảm ơn! 

7. Họ và tên: …………………………………………………………………. 

8. Cơ quan công tác: ………………………………………………………… 

Nếu đƣợc, Anh/ Chị có thể cung cấp thông tin liên lạc: Số điện thoại: ……………. 

                                                                             

Email: ……………………………. 

9. Giới tính:           □ Nam                               □ Nữ        

10. Độ tuổi: 

 Dƣới 25     □ 

 

 31 – 35     □  41 – 50       □ 

 25 – 30      □ 

 

 36 – 40     □  Trên 50       □ 

5. Trình độ 

□ Sơ cấp    □ Trung cấp  □ Cao đẳng   □ Đại học    □ Sau đại học 

6. Theo Anh/ Chị, Thƣ viện có vai trò: (có thể chọn nhiều phương án) 

□ Cung cấp tài liệu  

□ Đào tạo năng lực thông tin (định vị, tìm kiếm sử dụng thông tin,) 

□ Phát triển phong trào đọc sách 

□ Thúc đẩy tính ham học 

□ Khác (Xin ghi rõ):  …………………………………………………………… 

7. Các biện pháp của Thƣ viện nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của TV:  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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8. Số lƣợng cán bộ trong Thƣ viện 

 Số lƣợng 

(ngƣời) 

Chuyên môn (ví 

dụ: Thư viện, sư 

phạm Toán,…) 

Trình độ (Đại học, 

Cao đẳng, Trung 

cấp,…) 

chứng chỉ 

phƣơng pháp 

sƣ phạm  

□  cán bộ 

(kiêm nhiệm): 

    

□ cán bộ 

(chuyên trách): 

    

□ cộng tác viên:     

□ Khác (Xin ghi rõ)…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

9. Anh/ chị có hài lòng với công việc hiện tại không? 

□ Hài lòng 

□ Chƣa hài lòng 

□ Khác (Xin ghi rõ) ………………………………………………………….. 

Nếu chƣa, xin chỉ rõ lý do: ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

10. Nếu có cơ hội, anh/ chị có thay đổi công việc không? 

□ có                                    □ không 

11. Vị trí của Thƣ viện trong trƣờng: 

□ Lầu 1                                   □ Lầu 2 

□ Lầu 3                                   □ Khác (Xin ghi rõ) …………… 

Theo Anh/ Chị,  vị trí này đã hợp lý hay chƣa: …………………………………… 

Nếu chƣa, xin đề xuất vị trí khác: ………………………………………………… 

12. Thƣ viện có các không gian nào dƣới đây  

□ Không gian lƣu trữ tài liệu 

□ Không gian trƣng bày tài liệu 

□ Không gian để ngƣời sử dụng tìm kiếm tài liệu 

□ Không gian đọc cho giáo viên 

□ Không gian đọc cho học sinh 

□ Không gian để ngƣời sử dụng làm việc nhóm 

□ Không gian tập huấn cho ngƣời sử dụng 

□ Không gian khác (xin ghi rõ) …………………….. ……………………… 

- Các không gian này đƣợc sử dụng đã hợp lý chƣa? 

- Nên có thêm không gian nào cho Thƣ viện (Xin nêu rõ):  ……………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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13. Tổng số tiền chi cho công tác Thƣ viện trong 3 năm học vừa qua: 

Số tiền chi cho Thƣ 

viện (triệu đồng) 

Năm học 2014 

-2015 

Năm học 

2015-2016 

Năm học 

2016-2017 

    

- Theo Anh/ Chị, lƣợng kinh phí này đã hợp lý hay chƣa: …………………………… 

Nếu chƣa, xin đề xuất ý kiến cụ thể: ………………………………………………… 

14. Các trang thiết bị trong Thƣ viện và hiệu quả sử dụng của chúng. (Anh/ Chị 

hãy chọn mức độ sử dụng trang thiết bị bằng cách cho điểm từ 1 đến 5, trong đó: 1: 

không sử dụng ; 2: hầu như không sử dụng ; 3: ít sử dụng ; 4: hay sử dụng ;5: sử 

dụng thường xuyên) 

□ Kệ sách  
 

1 2 3 4 5 

□ Kệ báo – tạp chí 
 

1 2 3 4 5 

□ Kệ/ tủ trƣng bày sách 
 

1 2 3 4 5 

□ Tủ mục lục 
 

1 2 3 4 5 

□ Máy tính 
 

1 2 3 4 5 

□ Phần mềm quản lý thƣ viện 
 

1 2 3 4 5 

□ Khác (Xin ghi rõ) …………. 
 

1 2 3 4 5 

15. Định kỳ khảo sát nhu cầu tin tại Thƣ viện:  

□ 2 lần/ năm                                    □ 1 lần /năm 

□ 2 năm/ lần                                   □ trên 2 năm / lần 

□ Khác (xin ghi rõ): …………………………………………………………………….. 

16. Các hình thức khảo sát nhu cầu tin tại Thƣ viện  

□ Phát phiếu khảo sát 

□ Gửi danh mục sách về các tổ bộ môn 

□ Khác (xin ghi rõ) 

……………………………………………………………… 

     17. Số lƣợng tài liệu có trong Thƣ viện theo môn học: 

Môn học Số lượng (cuốn) Môn học Số lượng (cuốn) 

Toán  Văn  

Lý  Sử  

Hóa  Địa  

Sinh  Tiếng Anh  

khác (Xin ghi rõ) …………………………………………………… 
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18. Thƣ viện anh/ chị có các dạng tài liệu nào?                

Dạng tài liệu Số lượng  

sách in  

Báo – tạp chí  

Bản đồ  

tài liệu điện tử  

Khác (Xin ghi rõ) …………………….  

  19. Số lƣợng tài liệu phục vụ cho các nhóm ngƣời sử dụng trong Thƣ viện: 

 Số lượng Ghi chú 

Tài liệu dành cho giáo viên   

Tài liệu dành cho học sinh   

Tài liệu dành cho lãnh đạo   

20. Các mức độ xử lý tài liệu của Thƣ viện: 

□ Đăng ký tổng quát     □ Đăng ký cá biệt 

□ Dán nhãn             □ Đóng dấu 

□ Biên mục            □ Phân loại 

□ Định từ khóa            □ Định chủ đề 

□ Tóm tắt                 □ Khác (Xin ghi rõ) …………………………… 

21. Cách sắp xếp tài liệu trong kho Thƣ viện: 

□ Theo số đăng ký cá biệt                     □ Theo ngôn ngữ tài liệu 

□ Theo khổ/ cỡ tài liệu                         □ Theo nội dung tài liệu  

□ Khác (xin ghi rõ): ……………………………………………………………… 

22.  Cách thức phục vụ trong Thƣ viện: 

□ Kho đóng (bạn đọc không được vào kho lấy tài liệu) 

□ Kho mở (bạn đọc trực tiếp vào kho lấy tài liệu) 

□ Khác (xin ghi rõ): ……………………………….. ………………………. 

 23. Thƣ viện anh/ chị có ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý tài liệu không? 

□ Có (nếu chọn Có, vui lòng ghi rõ   □ Dùng phần mềm Microsoft word 

           □ Dùng phần mềm Microsoft Excel 

           □ Dùng phần mềm quản lý thƣ viện 

           □ Khác (Xin ghi rõ) ……….. ………… 

□ Không  
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24. Các phƣơng thức hƣớng dẫn sử dụng Thƣ viện:  

□ Bảng giới thiệu thƣ viện 

□ Bảng hƣớng dẫn sử dụng thƣ viện 

□ Chỉ dẫn trên các kệ tài liệu 

□ Hƣớng dẫn tra cứu tài liệu 

□ Khác (Xin ghi rõ) ……………………………………………………………… 

 25. Định kỳ kiểm kê tài liệu trong Thƣ viện  

□ Hơn 2 lần/ năm                                  □ 2 lần/ năm 

□ 1 lần/ năm                                          □ 2 năm / lần 

□ Hơn 2 năm/ lần 

- Sau mỗi lần kiểm kê, Thƣ viện có thanh lý tài liệu không (xin ghi rõ): .....….… 

26. Thƣ viện anh/ chị có các hình thức phục vụ bạn đọc nào dƣới đây?  

□ Đọc tại chỗ                                □ Mƣợn về nhà 

□ Tủ sách lớp học                          □ Tủ sách ở hành lang 

□ Tủ sách ở sân trƣờng                □ Khác (xin ghi rõ)………………………… 

27. Anh/ chị hãy cho biết các số liệu sau: 

 Năm học 

2014-2015 

Năm học 

2015-2016 

Năm học 

2016-2017 

Số lƣợt bạn đọc đến Thƣ viện    

Số lƣợt bạn đọc sử dụng Thƣ viện    

Số lƣợt luân chuyển sách/ báo    

28. Thƣ viện anh/ chị có lập kế hoạch hoạt động cho thƣ viện không? 

□ Có (nếu chọn có, vui lòng ghi rõ:   □ Kế hoạch hoạt động theo năm học 

           □ Kế hoạch cho từng hoạt động 

           □ khác (xin ghi rõ):  ………………… 

□ Không  

29. Anh/ Chị có tiến hành báo cáo tình hình hoạt động của thƣ viện với lãnh đạo 

trƣờng phụ trách hoạt động thƣ viện không? 

□ Có (nếu chọn, xin ghi rõ:   □ Thống kê lƣợt bạn đọc đến thƣ viện 

         □  Thống kê lƣợt bạn đọc sử dụng thƣ viện 

         □ Thống kê lƣợt tài liệu luân chuyển 

□ các hoạt động do thƣ viện tổ chức kèm theo số 

liệu thống kê 

□ Báo cáo những thuận lợi, khó khăn thƣ viện gặp phải 

         □ Khác (Xin ghi rõ) ……………………………) 

□ Không 
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30. Thƣ viện có thƣờng xuyên nhận đƣợc sự chỉ đạo từ lãnh đạo trƣờng phụ 

trách hoạt động thƣ viện  không? 

□ Không bao giờ                                □ Hiếm khi 

□ Thỉnh thoảng                                  □ Thƣờng xuyên 

□ Rất thƣờng xuyên 

31. Ngoài đợt kiểm tra do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm, Thƣ viện 

Anh/ Chị có tiến hành kiểm tra không? 

□ có (xin ghi rõ) ………………………………………………… 

□ Không  

32. Thƣ viện có tiến hành khảo sát lấy ý kiến đánh giá từ phía ngƣời sử dụng thƣ 

viện không? 

□ Có (xin ghi rõ) ……………………………………………………………… 

□ Không 

33. Thƣ viện đã phối hợp với: 

□ Cá nhân (Giáo viên, học sinh,…) (xin ghi rõ): …………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

□ Bộ phận/ tổ bộ môn trong trƣờng (xin ghi rõ): …………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

□ Cá nhân/ tổ chức ngoài trƣờng (thƣ viện khác, nhà xuất bản, ….)(xin ghi rõ): …… 

………………………………………………………………………………………… 

Xin cảm ơn anh/ chị đã hợp tác ! 

------------------------------------------------------------ 

Ngoài những câu hỏi trên, chúng tôi rất mong nhận được thêm ý kiến trao đổi, góp ý 

của anh/ chị về tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông. Mọi ý kiến trao đổi 

xin gửi về: 

Đoàn Thị Thu 

Khoa Thư viện – Thông tin học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. 

HCM 

Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM 

Điện thoại: 0979.464.864                    Email: doanthu149@gmail.com 
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PHỤ LỤC 3: PHIẾU ĐIỀU TRA 

Dành cho giáo viên 

Kính thƣa các Thầy/Cô. 

Hiện tại tôi đang tiến hành đề tài nghiên cứu sinh ngành Thông tin – Thƣ viện. 

Để có cơ sở đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của thƣ viện trƣờng phổ thông, 

tôi rất mong nhận đƣợc sự giúp đỡ từ các Thầy (Cô) bằng cách cung cấp thông tin 

qua những câu hỏi trong phiếu điều tra này. 

Trân trọng cảm ơn! 

11. Họ và tên: …………………………………………………………………. 

12. Cơ quan công tác: ………………………………………………………… 

13. Giới tính:           □ Nam                               □ Nữ        

14. Độ tuổi: 

 Dƣới 25     □ 

 

 31 – 35    □  41 – 50  □ 

 25 – 30      □ 

 

 36 – 40   □  Trên 50  □ 

 

5. Trình độ 

□ Sơ cấp    □ Trung cấp  □ Cao đẳng   □ Đại học    □ Sau đại học 

6. Theo Thầy/Cô, Thƣ viện có vai trò: (có thể chọn nhiều phương án): 

□ Cung cấp tài liệu  

□ Đào tạo năng lực thông tin (định vị, tìm kiếm sử dụng thông tin) 

□ Phát triển phong trào đọc sách 

□ Thúc đẩy tính ham học 

□ Khác (Xin ghi rõ):  ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

7. Theo Thầy/ Cô, Thƣ viện trƣờng nên đặt ở vị trí nào trong trƣờng? 

□ Lầu 1 

□ Lầu 2 

□ Lầu 3 

□ Khác (Xin ghi rõ) …………………………………………………………… 
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8. Không gian của Thƣ viện:  

-Theo Thầy/ Cô, các không gian của Thƣ viện đã đƣợc sử dụng hợp lý chƣa? 

……………………………………………………………………………….…………

….....................................................................................................................................

.. 

-Nên có thêm không gian nào cho Thƣ viện (Xin nêu rõ): …………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

9. Mức độ sử dụng các dạng tài liệu của Thầy/ Cô: (Thầy/ Cô hãy chọn mức độ sử 

dụng bằng cách cho điểm từ 1 đến 3, trong đó: 1: không sử dụng ; 2: Thỉnh thoảng ; 

3: Thường xuyên) 

Các dạng tài liệu Mức độ sử dụng 

□ Sách in 1 2 3 
 

□ Báo – tạp chí 1 2 3 
 

□ Bản đồ 1 2 3 
 

□ Tài liệu điện tử 1 2 3 
 

□ Khác (xin ghi rõ) ……………………… 1 2 3 
 

10. Mức độ đáp ứng nhu cầu của Thầy/ Cô  

□ Đáp ứng 

□ Đáp ứng một phần 

□ Chƣa đáp ứng 

Xin ghi rõ Thƣ viện nên bổ sung thêm dạng tài liệu nào và theo môn học nào  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

11. Thầy/ cô có khó khăn gì trong việc tìm kiếm tài liệu ở Thƣ viện không? 

□ Có (nếu chọn, xin ghi rõ:   □ Không biết Thƣ viện có tài liệu cần tìm 

         □ Không biết cách tìm kiếm tài liệu 

         □ Cách sắp xếp tài liệu khó tìm 

         □ Khác (xin ghi rõ): …………………………..) 

□ Không 
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12. Mức độ phù hợp về thời gian phục vụ của Thƣ viện: (Thầy/ Cô chọn thang 

điểm từ 1 đến 3 để đánh giá, trong đó: 1: không phù hợp ; 2: hơi phù hợp ; 3: phù 

hợp) 

1 2 3 

13. Mức độ hài lòng về hình thức và thái độ phục vụ (Thầy/ Cô chọn thang điểm 

từ 1 đến 3 để đánh giá, trong đó: 1: không hài lòng ; 2: hài lòng ; 3: rất hài lòng) 

□ Về hình thức phục vụ 1 2 3 
 

□ Về thái độ phục vụ 
 

1 2 3 

 

14. Thầy/ Cô đã bao giờ hợp tác với Cán bộ thƣ viện chƣa? 

□ Có (nếu chọn, vui lòng ghi rõ: □ Hƣớng dẫn học sinh lên Thƣ viện tìm tài liệu 

         □ Hƣớng dẫn học sinh đọc sách 

         □ các hoạt động do thƣ viện trƣờng tổ chức 

         □ Khác (Xin ghi rõ): …………………………...) 

□ Không 

15. Theo thầy/ cô, để thƣ viện trƣờng hoạt động hiệu quả, cần các yêu cầu gì?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Xin cảm ơn sự hợp tác của thầy/ cô! 

Ngoài những câu hỏi trên, chúng tôi rất mong nhận được thêm ý kiến trao đổi, góp ý 

của anh/ chị về tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông. Mọi ý kiến trao đổi 

xin gửi về: Đoàn Thị Thu 

Khoa Thư viện – Thông tin học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. 

HCM 

Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM 

Điện thoại: 0979.464.864                    Email: doanthu149@gmail.com 

  



  176   

PHỤ LỤC 4: PHIẾU ĐIỀU TRA 

Dành cho học sinh 

Chào các em! 

Hiện tại cô đang tiến hành đề tài nghiên cứu sinh ngành Thông tin – Thƣ viện. 

Để có cơ sở đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của thƣ viện trƣờng phổ thông, 

cô rất mong nhận đƣợc sự giúp đỡ từ các em bằng cách cung cấp thông tin qua những 

câu hỏi trong phiếu điều tra này. 

Cảm ơn các em! 

15. Họ và tên: …………………………………………………………………. 

16. Lớp: ……………..Trƣờng  : …………………………………………….. 

17. Giới tính:           □ Nam                               □ Nữ        

4. Theo em, Thƣ viện có vai trò: (có thể chọn nhiều phương án): 

□ Cung cấp tài liệu  

□ Đào tạo năng lực thông tin (định vị, tìm kiếm sử dụng thông tin) 

□ Phát triển phong trào đọc sách 

□ Thúc đẩy tính ham học 

□ Khác (Xin ghi rõ):  

………………………………………………………………. 

5. Mức độ sử dụng các dạng tài liệu của em: (em hãy chọn mức độ sử dụng bằng 

cách cho điểm từ 1 đến 3, trong đó: 1: không sử dụng ; 2: Thỉnh thoảng ; 3: Thường 

xuyên) 

Các dạng tài liệu Mức độ sử dụng 

□ Sách in 1 2 3 
 

□ Báo – tạp chí 1 2 3 
 

□ Bản đồ 1 2 3 
 

□ Tài liệu điện tử 1 2 3 
 

□ Khác (xin ghi rõ) ……………………… 1 2 3 
 

6. Mức độ đáp ứng nhu cầu của em:  

□ Đáp ứng 

□ Đáp ứng một phần 

□ Chƣa đáp ứng 
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7. Em có khó khăn gì trong việc tìm kiếm tài liệu ở Thƣ viện không? 

□ Có (nếu chọn, xin ghi rõ:  □ Không biết Thƣ viện có tài liệu cần tìm 

        □ Không biết cách tìm kiếm tài liệu 

        □ Cách sắp xếp tài liệu khó tìm 

        □ Khác (xin ghi rõ): ……………………………..) 

□ Không 

8. Mức độ phù hợp về thời gian phục vụ của Thƣ viện: (em chọn thang điểm từ 1 

đến 3 để đánh giá, trong đó: 1: không phù hợp ; 2: hơi phù hợp ; 3: phù hợp) 

1 2 3 

9. Mức độ hài lòng về hình thức và thái độ phục vụ của Cán bộ thƣ viện (em 

chọn thang điểm từ 1 đến 3 để đánh giá, trong đó: 1: không hài lòng ; 2: hài lòng ; 3: 

rất hài lòng) 

□ Về hình thức phục vụ (đọc tại chỗ, mượn về nhà,…) 
 

1 2 3 

□ Về thái độ phục vụ của Cán bộ thƣ viện  
 

1 2 3 

    

Cảm ơn em! 
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PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH CÁC TRƢỜNG THỰC HIỆN KHẢO SÁT 

STT TÊN TRƢỜNG 

1 Tiểu học Từ Đức 

2 Tiểu học quốc tế Fosco 

3 Tiểu học Tân Kiên 

4 TH-THCS Thế giới Trẻ em 

5 THCS Nguyễn Hữu Thọ 

6 THCS-THPT Đinh Thiện Lý 

7 THCS Tân Túc 

8 THPT Nguyễn Hiền 

9 THCS-THPT Trí Đức 

10 THPT Củ Chi 
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PHỤ LỤC 6. KINH PHÍ CẤP CHO HOẠT ĐỘNG TVTPT KHỐI TRƢỜNG 

NĂM 2014-2017 

 (đơn vị: triệu đồng) 

Khối 

trƣờng 
Mã số  

tên trƣờng 

Năm học 

2014-2015 

Năm học 

2015-2016 

Năm học 

2016-2017 
Tổng 

Trung 

bình 

/năm 

Khối 

trƣờng 

công lập 

THCS-NgT-C

L 

15 17 23 55 

18 

THCS-NoT-C

L 

35 27 25 87 

29 

TH-NoT-CL 34 35 26 95 31 

THPT-NoT-C

L 

35 37 38 79 

26 

TH-NgT-CL 20 16 28 46 15 

THPT-NgT-C

L 

20 20 20 60 

20 

Trung bình  18 26 27  18 

 

 

 

Khối 

trƣờng 

ngoài công 

lập 

TH-NoT-NN 750 300 600 1.650 550 

THCS-NoT-

NN 
150 222 220 

593 
198 

THPT-NoT-T

T 
24 15 12 

51 
17 

TH-NgT-NN   225 225 225 

Trung bình 924 538 1.057 
 247 
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PHỤ LỤC 7. SỐ TRƢỜNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 2013-2018 

 Năm học - School year 

 2013 - 

2014 

2014 - 

2015 

2015 - 

2016 

2016 – 

2017 

2017 - 

2018 

TỔNG SỐ - TOTAL 922 938 944 950 952 

Tiểu học - Primary school 476 482 490 493 489 

Công lập - Public 451 461 467 474 473 

Ngoài công lập - Non-public 25 21 23 19 16 

Trung học cơ sở - Lower secondary school 255 259 260 266 271 

Công lập - Public 254 258 258 263 268 

Ngoài công lập - Non-public 1 1 2 3 3 

Trung học phổ thông - Upper secondary 

school 
138 146 144 145 146 

Công lập - Public 90 94 95 96 97 

Ngoài công lập - Non-public 48 52 49 49 49 

Phổ thông cơ sở 

Primary and lower secondary school 
5 5 4 4 4 

Công lập - Public           

-    

          

-    

          

-    

          

-    
1 

Ngoài công lập - Non-public 5 5 4 4 3 

Trung học - Lower and Upper secondary 

school 
48 46 46 42 42 

Công lập - Public 12 10 10 9 9 

Ngoài công lập - Non-public 36 36 36 33 33 

 

  



  181   

PHỤ LỤC 8 

Mô hình the School Library as a Dynamic Agent of Learning của Ross J. Todd  

và Kuhlthau (2012) 
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PHỤ LỤC 9 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA GIÁO VIÊN 

 Khối công lập Khối ngoài 

công lập Việt 

Nam 

Khối ngoài 

công lập có 

yếu tố nƣớc 

ngoài 

Tổng 

Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% 

Giới tính 

Nam 26 19.8 13 52.0 6 18.8 45 23.9 

Nữ 104 79.4 12 48.0 26 81.3 142 75.5 

Không trả lời 1 0.8     1 0.5 

Độ tuổi 

Dƣới 25  7 5.3 0 0 3 9.4 10 5.3 

25 – 30  45 34.4 14 56.0 12 37.5 71 37.8 

31 – 35   30 22.9 5 20.0 12 37.5 47 25 

36 – 40 16 12.2 1 4.0 3 9.4 20 10.6 

41 – 50   22 16.8 3 12.0   25 13.3 

Trên 50   10 7.6 2 8.0 2 6.3 14 7.4 

Không trả lời 1 0.8     1 0.6 

Tổng       188 100 

Trình độ 

Sơ cấp    2 1.5 1 4.0 1 3.1 4 2.1 

Trung cấp 1 .8     1 0.5 

Cao đẳng 19 14.5 3 12.0 5 15.6 27 14.4 

Đại học 95 72.5 19 76.0 26 81.3 140 74.5 

Sau đại học 10 7.6     10 5.3 

Không trả lời 4 3.1 2 8.0   6 3.2 

       188 100 

Theo Thầy/Cô, Thƣ viện có vai trò: 

Cung cấp tài liệu  116 88.5 17 68 31 96.9 164 87.2 

Đào tạo năng 

lực thông tin 

(định vị, tìm 

kiếm sử dụng 

thông tin) 

46 35.1 15 60 11 34.4 72 38.3 

Phát triển 

phong trào đọc 

sách 

96 73.3 12 48 26 81.3 134 71.3 
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 Khối công lập Khối ngoài 

công lập Việt 

Nam 

Khối ngoài 

công lập có 

yếu tố nƣớc 

ngoài 

Tổng 

Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% 

Thúc đẩy tính 

ham học 

89 67.9 14 56 25 78.1 128 68.1 

Khác         

Theo Thầy/ Cô, Thƣ viện trƣờng nên đặt ở vị trí nào trong trƣờng? 

Lầu 1 66 50.4 9 36.0 14 43.8 89 47.3 

Lầu 2 15 11.5 13 52.0 4 12.5 32 17.0 

Lầu 3 8 6.1 3 12.0 2 6.3 13 6.9 

Khác 42 32.1   12 37.5 54 28.7 

Đánh giá về sự hợp lý của không gian của Thƣ viện 

Chƣa hợp lý  33 25.2 0 0  18.8 39 20.7 

Hợp lý 92 70.2 22 88.0 6 68.8 136 72.3 

Khác 6 4.6 3 12.0 4 12.5 13 6.9 

Mức độ sử dụng các dạng tài liệu của Thầy/ Cô 

(thang điểm từ 1 đến 3, trong đó: 1: không sử dụng ; 2: Thỉnh thoảng ; 3: Thường xuyên) 

Sách in 2.63  2.52  2.53  2.6  

Báo – tạp chí 2.36  2.55  1.75  2.28  

Bản đồ 1.94  1.47  1.6  1.83  

Tài liệu điện tử 2.34  2.18  2.04  2.26  

Mức độ đáp ứng nhu cầu của Thầy/ Cô 

Đáp ứng  59.5 14 56.0 17 53.1 109 58.0 

Đáp ứng một 

phần 
51 38.9 10 40.0 14 43.8 75 39.9 

Chƣa đáp ứng 0 0 0 0 0 0 0 0 

Khác 2 1.5 1 4.0 1 3.1 4 2.1 

Thầy/ cô có khó khăn gì trong việc tìm kiếm tài liệu ở Thƣ viện không? 

Không 83 63.4 16 64 24 75 124 66 

Có 30 22.9 7 28 6 18.8 44 23.3 

Không biết Thƣ 

viện có tài liệu 

cần tìm 

15 11.5 3 12 4 12.5 
22 11.7 

Không biết cách 

tìm kiếm tài liệu 

12 9.2 0 0 3 9.4 
15 8.0 
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 Khối công lập Khối ngoài 

công lập Việt 

Nam 

Khối ngoài 

công lập có 

yếu tố nƣớc 

ngoài 

Tổng 

Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% 

Cách sắp xếp 

tài liệu khó tìm 

3 2.3 2 8 0 0 
5 2.7 

Khác 1 0.8 1 4 0 0 2 1 

Mức độ phù hợp về thời gian phục vụ của Thƣ viện: 

không phù hợp 3 2.3 0 0 0 0 3 1.6 

hơi phù hợp 14 10.7 6 24.0 7 21.9 27 14.4 

phù hợp 109 83.2 18 72.0 24 75.0 151 80.3 

Khác 5 3.8 1 4.0 1 3.1 7 3.7 

Mức độ hài lòng về hình thức phục vụ 

Hài lòng 43 32.8 12 48.0 12 37.5 67 35.6 

Rất hài lòng 86 65.6 13 52.0 19 59.4 118 62.8 

Không hài lòng 0 0 0 0 0 0 0 0 

Khác 2 1.5   1 3.1 3 1.6 

Mức độ hài lòng về thái độ phục vụ 

Hài lòng 34 26.0 10 40.0 9 28.1 53 28.2 

Rất hài lòng 92 70.2 15 60.0 21 65.6 128 68.1 

Không hài lòng 5 3.8 0 0 0 0 0 0 

Khác     2 6.3 7 3.7 

Thầy/ Cô đã bao giờ hợp tác với Cán bộ thƣ viện chƣa? 

Không 16 12.2 6 24 2 6.3 24 12.8 

Có 110 84.0 18 72 30 93.8 158 84 

Hƣớng dẫn học 

sinh lên Thƣ 

viện tìm tài liệu 

66 50.4 

9 36 19 59.4 

94 50 

Hƣớng dẫn học 

sinh đọc sách 

43 32.8 5 20 19 59.4 
67 35.6 

các hoạt động 

do thƣ viện 

trƣờng tổ chức 

72 55 6 24 19 59.4 

97 51.6 

Khác 1 0.8  2   6 3.2 
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PHỤ LỤC 10 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HỌC SINH 

 

 

 Khối công lập Khối ngoài 

công lập Việt 

Nam 

Khối ngoài 

công lập có 

yếu tố nƣớc 

ngoài 

Tổng 

Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% 

Giới tính 

Nam 113 31.7 42 35.6 42 35.6 175 33.4 

Nữ 244 68.3 75 63.6 75 63.6 347 66.2 

Không trả lời   1 0.8 1 0.8 2 0.4 

Theo em, Thƣ viện có vai trò: 

Cung cấp tài liệu  260 72.8 45 91.8 104 88.1 409 78.1 

Đào tạo năng lực 

thông tin (định vị, 

tìm kiếm sử dụng 

thông tin) 

112 31.4 19 38.8 55 46.6 186 35.5 

Phát triển phong 

trào đọc sách 

207 58 19 38.8 63 53.4 289 55.2 

Thúc đẩy tính ham 

học 

186 52.1 12 24.5 38 32.2 236 45 

Khác         

Mức độ sử dụng các dạng tài liệu của em: 

Sách in 2.38  1.87  2.41  2.34  

Báo – tạp chí 2.11  1.96  1.5 

1.38 

 
1.96  

Bản đồ 1.74  1.58  2.23  1.64  

Tài liệu điện tử 2.19  2.21    2.2  

Mức độ đáp ứng nhu cầu của em: 

Đáp ứng 210 58.8 26 53.1 44 37.3 280 53.4 

Đáp ứng một phần 135 37.8 21 42.9 68 57.6 224 42.7 

Chƣa đáp ứng 7 2.0 2 4.1 5 4.2 14 2.7 

Khác 5 1.4   1 0.8 6 1.1 
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 Khối công lập Khối ngoài 

công lập Việt 

Nam 

Khối ngoài 

công lập có 

yếu tố nƣớc 

ngoài 

Tổng 

Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% 

Em có khó khăn gì trong việc tìm kiếm tài liệu ở Thƣ viện không? 

Không 138 38.7 31 63.3   232 44.3 

Có 210 58.8 16 32.7   280 53.4 

Không biết Thƣ 

viện có tài liệu cần 

tìm 

104 29.1 8 16.3 35 29.7 
147 28.1 

Không biết cách tìm 

kiếm tài liệu 

79 22.1 2 4.1 16 13.6 
97 18.5 

Cách sắp xếp tài 

liệu khó tìm 

59 16.5 4 8.2 11 9.3 
74 14.1 

Khác 10  2   3 15  

Mức độ phù hợp về thời gian phục vụ của Thƣ viện: 

không phù hợp 7 2.0 5 10.2 2 1.7 314 59.9 

hơi phù hợp 108 30.3 17 34.7 51 43.2 176 33.6 

phù hợp 223 62.5 26 53.1 65 55.1 14 2.7 

Khác 18 5.0 1 2.0   20  

Mức độ hài lòng về hình thức của thƣ viện 

Hài lòng 180 50.4   50 42.4 265 50.6 

Rất hài lòng 150 42.0   67 56.8 221 42.2 

Không hài lòng 11 3.1   0 0 20 3.8 

Khác     1 .8 18 3.4 

Mức độ hài lòng về thái độ của cán bộ thƣ viện 

Hài lòng 175 49.0 18 36.7 83 70.3 281 53.6 

Rất hài lòng 146 40.9 21 42.9 33 28.0 198 37.8 

Không hài lòng 19 5.3 9 18.4 2 1.7 27 5.2 

Khác 17 4.8 1 2.0   18  

 

 

 

 

 


