
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 

 

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

I. Mở đầu 

1. Họ và tên tác giả: Nguyễn Văn Thiên 

2. Tên luận án: Quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam 

3. Chuyên ngành: Khoa học Thông tin – Thư viện     Mã số: 62320203 

4. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

II. Nội dung 

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 

+ Mục đích nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động quản lý trong các thư viện 

hiện đại Việt Nam từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong 

các thư viện hiện đại Việt Nam. 

+ Đối tượng nghiên cứu 

Hoạt động quản lý trong các thư viện hiện đại. 

+ Phạm vi nghiên cứu  

Nghiên cứu tại các thư viện hiện đại ở Việt Nam, giai đoạn hiện nay. 

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng 

 Phân tích và tổng hợp; So sánh; Thống kê; Mô hình hóa; Điều tra xã hội học: bằng 

bảng hỏi và phỏng vấn. 

3. Các kết quả chính của luận án 

+ Sự phát triển của khoa học và công nghệ với những ứng dụng của nó vào hoạt 

động thư viện đã tạo ra thư viện hiện đại. Với nhiều thay đổi trong cách thức thu thập, xử 

lý, tổ chức và phân phối thông tin vì vậy quản lý thư viện hiện đại có nhiều thay đổi so với 

thư viện truyền thống.  

+ Tại những nước phát triển trên thế giới các thư viện đã và đang chuyển dịch 

mạnh mẽ từ mô hình thư viện truyền thống sang thư viện hiện đại. Ở Việt Nam từ những 

chủ trương đổi mới hội nhập quốc tế đã tạo điều kiện cho các thư viện phát triển. Nhìn 

tổng thể có thể nhận định rằng các thư viện lớn ở Việt Nam hiện nay đã có những đặc 

trưng cơ bản của thư viện hiện đại. 



+ Nghiên cứu thực tiễn trong các thư viện hiện đại Việt Nam cho thấy đã có 

những đổi mới trong các hoạt động quản lý và đã đem lại những hiệu quả nhất định. 

Tuy nhiên những đổi mới này chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của môi trường 

thư viện hiện đại. Vì vậy, việc thực hiện các nội dung quản lý còn tồn tại nhiều bất cập, 

trong đó tập trung vào những yếu kém trong việc lập kế hoạch; Sự lạc hậu của mô hình 

cơ cấu tổ chức; Bất cập hệ thống văn bản qui phạm pháp luật; Những hạn chế của đội 

ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong việc tiếp cận, sử dụng các công cụ quản lý mới có 

ứng dụng công nghệ; Hạn chế trong việc sử dụng kết hợp các phương pháp quản lý và 

thực hiện các chức năng kiểm tra; Chất lượng nhân lực chưa cao; Các công cụ đảm bảo chất 

lượng sản phẩm, dịch vụ chưa được các thư viện sử dụng rộng rãi. 

+ Để nâng cao hiệu quả quản lý trong các thư viện hiện đại Việt Nam cần tiến 

hành đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau như:  Đổi mới về cơ cấu tổ chức;  tăng cường 

hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng nhân lực, đổi mới phương thức và công 

cụ quản lý.  

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn: 

Luận án hệ thống hóa làm phong phú các vấn đề lý luận, thực tiễn về quản lý 

thư viện hiện đại. Luận án làm sáng tỏ thực trạng về quản lý thư viện hiện đại và các giải 

pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý trong các thư viện. Kết quả 

nghiên cứu của luận án sẽ giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ lãnh đạo 

quản lý trong ngành thư viện và trong các thư viện, cơ quan thông tin có được những 

cơ sở và cứ liệu để từng bước hoàn thiện hoạt động quản lý thư viện nói chung và thư 

viện hiện đại nói riêng. Luận án có thể làm tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ 

quản lý thư viện trong cả nước, các cơ sở đào tạo ngành thư viện thông tin và các nhà 

nghiên cứu. 
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