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MỞ ĐẦU 

  

1. Lý do lựa chọn đề tài 

Trong sự vận động và ngày càng phát triển của thời đại ngày nay, xã hội loài 

ngƣời đang từng bƣớc tiến vào nền kinh tế tri thức mà trong nền kinh tế này, tri thức 

là sức mạnh, là quyền lực, là yếu tố quan trọng chỉ có đƣợc từ sự thử thách tột cùng 

của thực tiễn và việc tự nhận thức rất khắc nghiệt của con ngƣời. 

Đi đôi với tri thức, không kém phần quan trọng và luôn hiện hữu trong mọi mặt 

đời sống xã hội con ngƣời chính là thông tin. Thông tin ngày càng đƣợc khẳng định là 

nguồn tài nguyên vô giá, là nguồn lực thiết yếu hàng đầu. Ảnh hƣởng từ thông tin 

mang đến không chỉ dừng lại ở sự phát triển mà nó còn tác động không nhỏ tới việc 

tồn tại của mỗi quốc gia, mang tính chiến lƣợc và bắt buộc với sự nghiệp phát triển 

đất nƣớc. Khả năng phát triển thông tin đã trở thành tiêu chuẩn ƣu tiên trong nền văn 

minh vật chất và tinh thần của xã hội. 

Hòa mình vào dòng chảy phát triển, nền kinh tế Việt Nam đang mở cửa hội 

nhập, chủ động tham gia cùng các nƣớc trong khu vực và trên thế giới vào nhiều diễn 

đàn nhƣ APEC, WTO…Điều này cho thấy rằng cuộc cách mạng thông tin đang diễn 

ra vô cùng náo nhiệt và giải thích lý do tại sao nhu cầu thông tin, tri thức ngày càng 

đƣợc chú trọng. Việc làm sao đáp ứng thật tốt và đầy đủ nhu cầu trên đƣợc xem là 

mệnh lệnh mà để hoàn thành nhiệm vụ này không thể không nói đến vai trò vô cùng 

quan trọng của công tác giáo dục. 

Cũng nhƣ nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam xem giáo dục và đào tạo là 

quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nƣớc và toàn dân. Đầu tƣ cho giáo 

dục là đầu tƣ phát triển, đƣợc đi trƣớc trong các chƣơng trình, kế hoạch phát triển kinh 

tế và xã hội. Một lần nữa, quan điểm chỉ đạo này đã đƣợc Đảng ta khẳng định, làm rõ 

thêm về định hƣớng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thông qua nghị quyết Trung 

ƣơng 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội 
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chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Một trong những mục tiêu của việc đổi mới lần này 

đƣợc xã hội quan tâm là xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, 

học tốt, quản lý tốt, có cơ cấu và phƣơng thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã 

hội học tập, bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lƣợng, hệ thống đƣợc chuẩn hóa, 

hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa, hội nhập quốc tế, giữ vững xã hội chủ nghĩa và 

bản sắc dân tộc. Có thể nói sự tác động mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật, tính chất 

phức tạp của môi trƣờng kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nói riêng cùng xu thế phát 

triển của thời đại nói chung đã ảnh hƣởng sâu sắc, toàn diện đến ngành giáo dục đào 

tạo và thực tiễn đó đã đặt ra những thách thức ngày càng cao đối với nền giáo dục đại 

học. Sự phát triển của nền giáo dục đại học hiện đại đƣợc UNESCO định hƣớng cần 

đáp ứng hai trong số các yêu cầu cơ bản là: các trƣờng đại học luôn luôn là một trung 

tâm bồi dƣỡng, cập nhật văn hóa, hoàn thiện tri thức và phải là một trung tâm học tập 

tích cực, có ý chí học tập thƣờng xuyên, học suốt đời để không ngừng phục vụ sự phát 

triển của xã hội. Hai yêu cầu này đã thể hiện nhiệm vụ, chức năng cơ bản và vô cùng 

cần thiết của một đơn vị đang đảm nhận, đó chính là thƣ viện. Thƣ viện là bộ phận 

quan trọng không thể thiếu để tạo nên sự hiện diện của một trƣờng đại học, vừa là 

thiết chế văn hóa giáo dục, vừa là cơ quan truyền tải thông tin và phổ biến kiến thức 

cho mọi ngƣời. Trong những năm gần đây, hoạt động thông tin thƣ viện ngày càng 

đƣợc quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực rõ rệt. Chính sự phát triển mạnh mẽ 

của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã làm thay đổi tính chất, nội 

dung và phƣơng thức hoạt động của thƣ viện. Bên cạnh đó, sự đổi mới phƣơng pháp 

dạy học với cách chuyển từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ cùng việc 

giữ vững mục tiêu nâng cao chất lƣợng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đã tạo ra nhiều 

nhiệm vụ mới cho hoạt động thông tin thƣ viện trong hệ thống thƣ viện các trƣờng đại 

học của Việt Nam. Một trong những vấn đề cần đặc biệt chú trọng, đóng vai trò quyết 

định chất lƣợng giáo dục đào tạo là khả năng tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực 

thông tin nhằm cung ứng nguồn tin thật hiệu quả, thúc đẩy việc tự học, tự nghiên cứu 

của sinh viên, cán bộ, giảng viên trong trƣờng đại học. 
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Là một yếu tố quan trọng hàng đầu trong các yếu tố cơ bản cấu thành thƣ viện, 

nguồn lực thông tin luôn phải tƣơng xứng với quy mô vai trò, vị trí của thƣ viện đại 

học và phải phù hợp với đối tƣợng ngƣời dùng tin bậc đại học. Với các trƣờng đại học, 

thƣ viện có một chức năng hết sức quan trọng là phục vụ hoạt động học tập, nghiên 

cứu, giảng dạy, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà 

trƣờng. Trong quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học đã tạo ra một khối lƣợng tài 

liệu có giá trị gồm các luận án, luận văn, công trình nghiên cứu khoa học, sách giáo 

trình, sách tham khảo, tài liệu hội nghị, hội thảo...phục vụ đắc lực cho việc học tập, 

nghiên cứu, giảng dạy của sinh viên, cán bộ, giảng viên và đóng vai trò không nhỏ 

trong tiến trình biến đổi thông tin, dữ liệu thành tri thức cho mọi ngƣời. Khối lƣợng tài 

liệu này không những tăng lên theo cấp số nhân mà còn phong phú hơn về nội dung 

và đa dạng hơn về hình thức. Trong thời đại công nghệ thông tin và truyền thông phát 

triển mạnh mẽ cũng nhƣ đứng trƣớc yêu cầu phải đổi mới phƣơng thức và chất lƣợng 

phục vụ bạn đọc để góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng, việc tổ 

chức, quản lý và khai thác có hiệu quả nguồn lực thông tin vừa trở nên cấp thiết vừa là 

thách thức đối với mỗi cơ quan thông tin thƣ viện hiện nay. Nhận thấy tầm quan trọng 

của nguồn lực thông tin trong hoạt động thông tin thƣ viện Đại học, em xin chọn đề 

tài “Tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm Học liệu trường 

Đại học Sài Gòn” làm nội dung nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ khoa học thƣ viện 

của mình. 

2. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đề tài đi sâu nghiên cứu công tác tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông 

tin tại Trung tâm Học liệu để nâng cao chất lƣợng đào tạo của trƣờng Đại học Sài Gòn. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1 Mục đích nghiên cứu 

Dựa trên cơ sở tìm hiểu, khảo sát thực trạng tổ chức, quản lý và khai thác nguồn 

lực thông tin tại Trung tâm Học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn; đánh giá, phân tích 

những mặt ƣu điểm cũng nhƣ hạn chế trong công tác tổ chức, quản lý và khai thác 
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nguồn lực thông tin của Trung tâm Học liệu. Từ đó, xin đƣa ra kiến nghị, đề xuất các 

giải pháp hoàn thiện việc tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin góp phần 

nâng cao chất lƣợng, đổi mới phƣơng pháp đào tạo tại trƣờng Đại học Sài Gòn. 

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận chung về nguồn lực thông tin. 

- Nghiên cứu đặc điểm ngƣời dùng tin và nhu cầu tin tại Trung tâm Học liệu 

trƣờng Đại học Sài Gòn. 

 - Đánh giá thực trạng hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin, 

tìm ra hạn chế, nguyên nhân ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động tại Trung tâm Học 

liệu trƣờng Đại học Sài Gòn. 

 - Đƣa ra kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý và khai 

thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm Học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn. 

4. Giả thuyết nghiên cứu 

 Nguồn lực thông tin tại Trung tâm Học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn còn nhiều 

hạn chế, chƣa đáp ứng nhu cầu đang phát triển của Trƣờng. Nếu đƣợc nghiên cứu, 

phân tích đánh giá sâu sắc, toàn diện và đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi, nguồn 

lực thông tin sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lƣợng phục vụ của Trung 

tâm Học liệu và chất lƣợng giáo dục đào tạo của nhà Trƣờng. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu, khảo sát thực trạng hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác nguồn 

lực thông tin tại Trung tâm Học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn trong giai đoạn hiện nay. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1 Phương pháp luận 

Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở phƣơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc ta về hoạt động 

thông tin thƣ viện để xem xét, đề tài tìm hiểu các vấn đề trong lĩnh vực thông tin thƣ 

viện nói chung cùng công tác tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin nói 

riêng. 



 

                   5 

                     

                     

 

6.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

- Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu. 

- Phƣơng pháp điều tra bằng phiếu hỏi. 

- Phƣơng pháp thống kê số liệu. 

- Phƣơng pháp phỏng vấn.  

7. Tình hình nghiên cứu 

Tác giả có nhiều bài viết nhất đƣợc đăng trên tạp chí chuyên ngành Thông tin 

và Tƣ liệu về vấn đề nguồn lực thông tin chính là PGS.TS Nguyễn Hữu Hùng với 

“Thông tin từ lý luận đến thực tiễn” đƣợc phát hành năm 2005 bởi nhà xuất bản Văn 

hóa Thông tin. Tài liệu có nhiều bài viết nghiên cứu về nguồn lực thông tin tại các cơ 

quan thông tin thƣ viện nhƣ “Thông tin khoa học và kỹ thuật ngày nay”; “Phát triển 

nguồn lực thông tin trong bối cảnh công nghệ thông tin mới”. 

Ngoài ra, vấn đề nguồn lực thông tin tại các cơ quan thông tin thƣ viện đã đƣợc 

chọn nghiên cứu trong nhiều luận văn cao học nhƣ Nâng cao chất lượng nguồn lực 

thông tin tại Thư viện Viện Triết học trong giai đoạn đổi mới đất nước của tác giả Hồ 

Thị Cần (2007); Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm thông tin - 

thư viện và Nghiên cứu khoa học Văn phòng Quốc hội của tác giả Nguyễn Thúy Lê 

(2008); Phát triển và tổ chức khai thác nguồn lực thông tin tại thư viện tỉnh Bình 

Thuận của tác giả Võ Thị Mỹ Duyên (2013); Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung 

tâm Thông tin - Thư viện trường Cao đẳng Tài chính Hải quan của tác giả Nguyễn 

Thị Nhiễn (2013)…Đa số các tác giả đi sâu nghiên cứu cách thức tổ chức, quản lý và 

phát triển nguồn lực thông tin tại nơi mình chọn, cuối cùng là đề xuất các giải pháp 

hoàn thiện, nâng cao chất lƣợng nguồn lực thông tin với đặc trƣng riêng biệt của từng 

cơ quan. 

 Bên cạnh đó, nghiên cứu về Trung tâm Học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn đã có 

hai công trình là: Nâng cao chất lượng các dịch vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm 

Học liệu trường Đại học Sài Gòn và Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSpace xây 

dựng bộ sưu tập thư viện số. 
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Nhƣ vậy, đã có khá nhiều công trình tìm hiểu về vấn đề tổ chức, quản lý và khai 

thác nguồn lực thông tin. Tuy nhiên, các đề tài trên mới chỉ đề cập tới khía cạnh đặc 

trƣng, điều kiện ảnh hƣởng riêng biệt của từng cơ quan đƣợc nghiên cứu. Vấn đề “Tổ 

chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm Học liệu trường Đại học 

Sài Gòn” chƣa có công trình nghiên cứu nào đề cập tới. Chọn vấn đề này, tôi muốn đi 

sâu nghiên cứu thực trạng nguồn lực thông tin của Trung tâm Học liệu, đề xuất những 

giải pháp thích thực nhằm góp phần vào việc đổi mới và nâng cao chất lƣợng hoạt 

động của Trung tâm Học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn. Đây là một đề tài mới, chƣa có 

sự trùng lặp so với các công trình nghiên cứu trƣớc đó. 

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

8.1. Ý nghĩa khoa học 

Đề tài góp phần làm phong phú lý luận về tổ chức, quản lý và khai thác nguồn 

lực thông tin tại thƣ viện đại học ở Việt Nam và Trung tâm Học liệu trƣờng Đại học 

Sài Gòn. 

8.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động 

tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm Học liệu, phục vụ đắc 

lực cho mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa 

học của trƣờng Đại học Sài Gòn. 

9. Cấu trúc của đề tài 

Bên cạnh lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn đƣợc chia 

làm ba chƣơng: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về tổ chức, quản lý, khai thác nguồn lực thông tin và  

tổng quan về Trung tâm Học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn 

Chƣơng 2: Hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm 

Học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn 

Chƣơng 3: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực 

thông tin tại Trung tâm Học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn 
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, KHAI THÁC 

NGUỒN LỰC THÔNG TIN VÀ TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM HỌC LIỆU 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN 

 

1.1 Một số vấn đề lý luận về hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực 

thông tin 

1.1.1 Khái niệm nguồn lực thông tin 

- Thông tin 

Trong cuộc sống hằng ngày hiện nay, ta đƣợc nghe nói rất nhiều thứ liên quan 

đến cụm từ thông tin nhƣ thời đại thông tin, nền công nghiệp thông tin, xã hội thông 

tin…Thông tin có tiếng gốc La - tinh là “informatio” và gốc của từ hiện đại là 

“information”. Chính sự phát triển của xã hội đã dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau 

về nội hàm thông tin. 

Theo từ điển Oxford English Dictionary, “thông tin là tri thức, tin tức”. 

Theo Claude E.Shannon, “thông tin là quá trình liên hệ nhằm loại bỏ sự bất 

định”. 

Theo Nghị định 159 / CP - 2004, thông tin là “dữ liệu, số liệu, dữ kiện, tin tức, 

tri thức khoa học và công nghệ (gồm Khoa học Tự nhiên, Khoa học Công nghệ, Khoa 

học Xã hội và Nhân văn) đƣợc tạo lập, quản lý và sử dụng nhằm cung cấp dịch vụ 

công, phục vụ quản lý Nhà nƣớc hoặc đáp ứng nhu cầu của tổ chức cá nhân trong xã 

hội”. 

Tựu trung lại, có thể hiểu đơn giản về nội hàm thông tin là tất cả sự việc, sự 

kiện, ý tƣởng, phán đoán làm tăng thêm sự hiểu biết của con ngƣời [21, tr.14]. 

Bản thân thông tin đƣợc thể hiện vô cùng đa dạng và phong phú, muôn hình 

muôn vẻ. Tùy vào nhu cầu, mục đích nghiên cứu, trao đổi và sử dụng mà con ngƣời 

có thể phân loại thông tin theo nhiều tiêu chí khác nhau. Nghiên cứu theo giá trị và 

quy mô sử dụng, thông tin đƣợc phân thành thông tin chiến lƣợc, thông tin nội bộ, 

thông tin thƣờng thức...Xét theo từng lĩnh vực, con ngƣời chia thông tin thành: thông 
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tin chính trị, thông tin pháp luật, thông tin khoa học và kỹ thuật, thông tin văn hóa và 

xã hội…Theo mức độ xử lý nội dung, thông tin đƣợc phân thành thông tin cấp một, 

thông tin cấp hai, thông tin cấp ba. Với đối tƣợng sử dụng, thông tin đƣợc phân thành 

thông tin đại chúng (dành cho tất cả mọi ngƣời), thông tin khoa học (dành cho ngƣời 

dùng tin, chuyên gia nghiên cứu), thông tin quản lý (dành cho nhà quản lý, cán bộ 

lãnh đạo, ngƣời ra quyết định)…Theo hình thức thể hiện, thông tin đƣợc phân thành: 

thông tin nói, thông tin viết, thông tin đa phƣơng tiện (hình ảnh, âm thanh...). Hiện 

nay, rất khó để đƣa ra một tiêu chí rõ ràng cho toàn bộ yêu cầu và mục đích phân loại 

thông tin. Do vậy, tùy theo ngành nghề, lĩnh vực khác nhau ra sao mà ta có thể sử 

dụng một hay nhiều tiêu chí phân loại để chúng có tác động và ảnh hƣởng tích cực 

nhất trong hoạt động công việc thực tế. Đặc biệt trong ngành thông tin thƣ viện, tiêu 

chí phân loại thông tin theo nội dung, mức độ xử lý và đối tƣợng sử dụng luôn đƣợc 

các cơ quan thông tin thƣ viện quan tâm, chú trọng. Không riêng bản thân của Ngành 

mà mọi lĩnh vực khác đều nhận thấy rằng, thông tin vừa giữ vai trò vô cùng quan 

trọng với xã hội hiện đại, vừa là nguồn lực cơ bản cho mọi sự phát triển về chính trị, 

sản xuất, văn hóa, giáo dục, khoa học…và đời sống thƣờng nhật. 

- Tài liệu 

Xuất phát từ gốc La - tinh “docure” nghĩa là tất cả mọi thứ đƣợc viết ra để làm 

minh chứng cho sự chỉ dẫn, giảng dạy. 

Hiện nay, có khá nhiều định nghĩa khác nhau về tài liệu đƣợc đƣa ra, ta có thể 

liệt kê vài khái niệm tiêu biểu sau đây. 

Theo từ điển Oxford English Dictionary, “tài liệu là tất cả mọi thứ cung cấp cho 

ta thông tin về một sự việc để làm chứng cho một điều gì đó”. 

Theo Nghị định 159 / CP - 2004 về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 

thì “tài liệu là dạng vật chất ghi nhận những thông tin dƣới dạng văn bản, âm thanh, 

đồ họa, hình ảnh, phim, video nhằm mục đích bảo quản, phổ biến và sử dụng”. 

Theo Đại từ điển tiếng Việt (1998) thì “tài liệu là sách, báo, các văn bản giúp 

ngƣời ta tìm hiểu một vấn đề gì đó”. 
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Tổng hợp lại, ta có thể hiểu đơn giản tài liệu là vật mang tin đã đƣợc ghi thông 

tin dƣới các định dạng khác nhau. 

Nhiều nhà nghiên cứu đã đề cập khá thống nhất định nghĩa về tài liệu là: “vật 

mang tin, trên đó ghi cố định thông tin và đƣợc xem nhƣ một đối tƣợng xử lý trong 

quá trình xử lý thông tin và tƣ liệu” [28, tr.5]. Đặc tính về mặt vật chất và mặt tri thức 

là hai đặc tính chủ yếu của tài liệu. Đặc tính về mặt vật chất đƣợc biểu hiện ở chất liệu, 

vật liệu, tín hiệu sử dụng, khối lƣợng, kích cỡ, cách thức thể hiện, cách thức tạo 

mới…Đặc tính về mặt tri thức đƣợc biểu hiện theo chủ đề, nội dung, đối tƣợng sử 

dụng, giá trị sử dụng, quy mô sử dụng, mức độ xử lý, mức độ bao quát...  

Tƣơng tự nhƣ thông tin, nhiều mặt của tài liệu đƣợc đánh giá dựa theo các tiêu 

chí nhƣ về nội dung là chủ đề, tính thời sự, tính cập nhật, độ phân tích...; về mức độ 

xử lý có thể phân theo tài liệu cấp 1, tài liệu cấp 2, tài liệu cấp 3; về mức độ phổ biến 

có thể chia thành tài liệu công bố (tài liệu trắng), tài liệu không công bố (tài liệu xám) 

và tài liệu phù du. Tóm lại, tài liệu luôn đƣợc xem là nguồn lực thông tin quan trọng 

đối với mọi cơ quan thông tin thƣ viện hiện nay. 

- Nguồn lực thông tin 

Nguồn lực thông tin là một trong bốn yếu tố cơ bản (nguồn lực thông tin, cơ sở 

vật chất kỹ thuật, cán bộ thƣ viện và ngƣời dùng tin) để cấu thành cơ quan thông tin 

thƣ viện. Nguồn lực thông tin thể hiện khả năng, tiềm lực của mỗi cơ quan thông tin 

thƣ viện trong tiến trình hình thành và phát triển. 

Ngày nay, khái niệm nguồn lực thông tin đƣợc sử dụng khá rộng rãi và thông 

dụng với các lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội. Cả trong nƣớc và quốc tế vẫn chƣa 

xác định rõ ràng mặc dù khái niệm này đã đƣợc nghiên cứu ở khá nhiều tài liệu. Tuy 

vậy, tổng hợp lại thì nội hàm nguồn lực thông tin gồm có hai cách hiểu. Cách hiểu thứ 

nhất cho rằng: “nguồn lực thông tin là tổ hợp các tài liệu phản ánh những kết quả 

nghiên cứu khoa học trong hoạt động nhận thức và thực tiễn của con ngƣời…Thành 

phần của nguồn lực thông tin bao gồm nhiều loại hình tài liệu nhƣ tài liệu in ấn trên 

giấy, tài liệu điện tử, tài liệu công bố, tài liệu không công bố…Ngoài ra, nguồn lực 
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thông tin còn bao hàm cả bộ máy tra cứu, nhất là các cơ sở dữ liệu của các cơ quan 

thông tin” [29, tr.164-165]. Cách hiểu thứ hai cho rằng nguồn lực thông tin bao gồm 

bốn yếu tố là nhân lực (đội ngũ cán bộ, ngƣời dùng tin), vật lực (vốn tài liệu, hạ tầng 

thông tin, trang thiết bị kỹ thuật), tài lực (nguồn kinh phí) cùng tin lực (cách thức, 

phƣơng hƣớng ra quyết định). Trong phạm vi, khả năng suy nghĩ về đề tài, tác giả xin 

đƣợc hƣớng theo cách hiểu thứ nhất và đƣa ra nội hàm về nguồn lực thông tin là các 

dữ liệu đƣợc xem là thế mạnh tiềm tàng thể hiện dƣới dạng văn bản, dữ liệu số, hình 

ảnh hoặc âm thanh đƣợc ghi lại trên các vật mang tin. 

1.1.2 Đặc tính nguồn lực thông tin 

- Tính cấu trúc: nguồn lực thông tin phải có tính cấu trúc thể hiện ở chỗ 

các thông tin phải đƣợc trình bày, diễn đạt (nhận dạng về hình thức và nội dung) theo 

các quy cách, tiêu chuẩn nhất định nhằm giúp con ngƣời có thể bảo quản an toàn và dễ 

dàng truy cập thông tin.  

- Tính vật lý: nguồn lực thông tin đƣợc ghi lại, cố định trên một nền tảng 

vật chất nhƣ giấy, đĩa, băng từ… 

- Tính truy nhập: nguồn lực thông tin phải đƣợc tổ chức, kiểm soát sao 

cho nhiều ngƣời dùng tin dễ dàng truy cập. Có thể truy nhập tại chỗ hay truy nhập từ 

xa, muốn sử dụng và truy nhập phải có các cơ sở dữ liệu. Nguồn lực thông tin không 

bị hạn chế về thời gian và không gian, cùng một thời điểm có thể nhiều ngƣời cùng 

truy nhập sử dụng cùng một lúc dù ở bất kỳ ở nơi nào nếu đủ điều kiện truy nhập 

mạng.  

- Tính chia sẻ: thể hiện ở khả năng trao đổi nhiều chiều giữa các hệ thống 

thông tin với nhau. Việc cung cấp thông tin, dữ liệu, tài liệu phải kết nối mạng 

Internet. 

- Tính giá trị: càng nhiều ngƣời sử dụng thì giá trị của nguồn lực thông tin 

càng cao. Nguồn lực thông tin chính là kết quả hoạt động trí tuệ của con ngƣời, con 

ngƣời có thể kiểm soát, khai thác các giá trị từ chúng để phục vụ cho nhu cầu phát 

triển. Nguồn lực thông tin là cơ sở cho mọi hoạt động thông tin thƣ viện từ việc tổ 
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chức xây dựng, lƣu trữ, khai thác nguồn lực thông tin tới việc tạo ra các sản phẩm, 

dịch vụ thông tin cũng nhƣ để hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thông tin 

thƣ viện. Trong hoạt động giáo dục tại các trƣờng đại học, nguồn lực thông tin có vai 

trò rất quan trọng đối với các đối tƣợng dùng tin. Thứ nhất, với các cán bộ lãnh đạo, 

quản lý trong các trƣờng đại học, là những ngƣời quyết định sự tồn tại, phát triển của 

trƣờng và ở tầm mức lớn hơn, những cán bộ này vừa thực hiện chức năng quản lý 

công tác giáo dục đào tạo, vừa là ngƣời xây dựng các chiến lƣợc phát triển của hệ 

thống trƣờng đại học trong cả nƣớc. Với các quyết định quản lý, các nhà lãnh đạo cần 

đến nhiều loại thông tin để xử lý; nếu nguồn lực thông tin đầy đủ loại hình, đa dạng 

nội dung, phù hợp yêu cầu sẽ giúp cán bộ lãnh đạo ra quyết định tốt nhất, đúng đắn 

nhất: chất lƣợng của quyết định phụ thuộc vào sự đầy đủ và chất lƣợng của các thông 

tin, các số liệu, dữ kiện đƣợc cung cấp [20, tr.76]. Thứ hai, với giảng viên dạy học và 

cán bộ nghiên cứu khoa học trong trƣờng đại học, là những ngƣời trực tiếp giáo dục 

đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, chất lƣợng giáo dục của họ phụ thuộc một phần 

quan trọng vào nguồn lực thông tin của thƣ viện vì nguồn lực thông tin của thƣ viện 

chính là các loại sách, báo, tạp chí, tài liệu truyền thống và tài liệu điện tử có nội dung 

liên quan đến chuyên ngành mà họ đào tạo. Trong giảng dạy, nhờ có thông tin mà 

ngƣời thầy không những truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn giúp sinh viên tiếp 

cận đƣợc những kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau. Thông tin cho cán bộ giảng dạy, 

cán bộ nghiên cứu có tính chất lý luận và thực tiễn, tính thời sự liên quan đến các 

ngành khoa học cơ bản và khoa học kỹ thuật nói chung và những ngành thuộc chuyên 

môn của họ nói riêng. Nếu nguồn lực thông tin này đáp ứng đầy đủ nhu cầu của họ thì 

chất lƣợng đào tạo sẽ đƣợc nâng cao và sản phẩm đào tạo sẽ đáp ứng đƣợc yêu cầu 

của xã hội. Nếu nguồn lực thông tin của thƣ viện khan hiếm nội dung và loại hình thì 

khó mà đáp ứng đƣợc nhu cầu của họ, chính điều này sẽ ảnh hƣởng không nhỏ đến 

chất lƣợng đào tạo và sản phẩm đƣợc tạo ra. Thứ ba là nhiệm vụ của sinh viên, học 

viên cao học cùng nghiên cứu sinh. Sinh viên có nhiệm vụ học tập để lĩnh hội kiến 

thức nghề nghiệp và kiến thức xã hội để làm việc thật tốt sau khi ra trƣờng. Học viên 
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cao học cùng nghiên cứu sinh có nhiệm vụ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu 

vấn đề sâu sát để công tác tốt hơn và đóng góp cho xã hội nhiều hơn. Các đối tƣợng 

dùng tin thứ ba chiếm đa số trong trƣờng đại học, nhiệm vụ của họ có hoàn thành tốt 

hay không đều phụ thuộc một phần lớn vào nguồn lực thông tin mà thƣ viện có vì 

trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu, tri thức không chỉ cô đọng từ sách giáo khoa 

mà còn đƣợc tạo ra từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, họ phải biết tìm kiếm, đánh 

giá, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực thông tin này để hoàn thành tốt nhiệm 

vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của mình. 

Theo Đại từ điển tiếng Việt (1998), tổ chức là sắp xếp, bố trí thành các bộ phận 

để cùng thực hiện một nhiệm vụ hoặc cùng một chức năng chung, bố trí để làm cho có 

trật tự, nền nếp [tr.1662]; quản lý là điều khiển hoạt động, trông coi, giữ gìn và theo 

dõi [tr.1363]; khai thác là tận dụng hết khả năng tiềm tàng, đang ẩn dấu [tr.885]. Tổng 

hợp các khái niệm trên, ta có thể hiểu đƣợc nội dung hoạt động tổ chức, quản lý và 

khai thác nguồn lực thông tin là sắp xếp, bố trí các nguồn tin, điều khiển hoạt động, 

bảo quản và tận dụng khả năng tiềm tàng từ các nguồn tin đó một cách tối ƣu nhất. 

1.1.3 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động tổ chức, quản lý và khai 

thác nguồn lực thông tin 

Để hiểu rõ hơn giá trị của hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực 

thông tin, ta có thể dựa vào các tiêu chí dƣới đây: 

- Tính chính xác 

Sự khuyếch trƣơng ồ ạt và lan rộng tới mọi khía cạnh cuộc sống hiện đại từ 

khoa học công nghệ đã góp phần không nhỏ trong việc mở rộng lƣợng tài liệu theo 

cấp số nhân. Việc này đồng nghĩa với nguồn tin nhanh chóng đƣợc tạo mới nhƣng rất 

dễ bị nhiễu và có thể gấp rút bị lão hóa, lỗi thời. Bạn đọc mong muốn nhận đƣợc 

những nguồn tin có độ chính xác nghĩa là, thông tin đó cần rõ ràng, xác đáng mọi chi 

tiết, đƣợc kiểm tra chặt chẽ, kỹ lƣỡng. Để tối ƣu nguồn tài liệu cần bổ sung, ngƣời cán 

bộ thƣ viện nên định rõ tài liệu thuộc nhà xuất bản nào, uy tín của tác giả, đã sử dụng 

nhiều hay chƣa, sự tin cậy đƣợc chấp nhận ra sao…Bên cạnh đó, ngƣời cán bộ thƣ 
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viện cũng cần học hỏi, trao dồi trình độ thƣờng xuyên thì mới chọn lựa đƣợc nguồn tài 

liệu đạt chất lƣợng cũng nhƣ đảm bảo cho hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác 

nguồn lực thông tin có định hƣớng đúng đắn, hiệu quả. 

- Tính giá trị 

 Đặc điểm này thể hiện thông tin cần phải hữu ích, đáng giá, có hiệu lực, có cơ 

sở và căn cứ vững chắc. Gắn liền với yêu cầu trên nghĩa là thông tin không bị xuyên 

tạc hay trình bày sai lệch mà cần phải phản hồi và tƣơng ứng với thực tiễn. Thêm vào 

đó, thông tin đạt đƣợc giá trị cần có khi nó đƣợc bổ sung tƣơng đối đầy đủ cũng nhƣ 

đáp ứng sự hoàn thiện, vẹn toàn. Do vậy, trong hoạt động tổ chức, quản lý và khai 

thác nguồn lực thông tin, ngƣời cán bộ thƣ viện cần quan tâm, chú ý đến tình trạng tri 

thức các lĩnh vực cùng khả năng thích hợp với nhu cầu bạn đọc. 

- Tính cập nhật 

 Các nhà khoa học đã nhận xét rằng cứ khoảng 07 - 10 năm và thậm chí là  

05 - 07 năm thì khối lƣợng thông tin có thể gia tăng gấp hai lần. Sự bùng nổ thông tin 

này song hành với việc lão hóa tri thức, nghĩa là những cái cũ, lạc hậu, lỗi thời dần 

dần mất tác dụng trong thực tiễn. Vì thế, trong hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác 

nguồn lực thông tin, ngƣời cán bộ thƣ viện cần rà soát, thu thập thông tin cẩn thận 

trƣớc khi bổ sung và đƣa ra phục vụ bởi bạn đọc luôn mong đƣợc cung ứng những 

nguồn tin, tài liệu mới mẻ, đúng lúc, kịp thời. 

- Tính dễ tiếp cận 

 Bạn đọc luôn có nhu cầu, đòi hỏi đƣợc tiếp xúc với thông tin một cách dễ dàng. 

Một nguồn tin dễ tiếp cận nghĩa là có thể tiếp xúc, thăm dò đƣợc trôi chảy, thoải mái 

và giải quyết dễ dàng, thỏa đáng. Mỗi bạn đọc có khả năng tiếp cận thông tin khác 

nhau. Với nguồn tài liệu bằng giấy thì khá dễ nhƣng ở nguồn tin điện tử lại gặp rất 

nhiều khó khăn, trục trặc (cách thức tra cứu, việc dùng phần mềm xem tài liệu trên 

máy tính…). Do đó, trách nhiệm của ngƣời cán bộ thƣ viện là làm sao tổ chức, quản 

lý và khai thác nguồn lực thông tin thật hợp lý để bạn đọc có thể tiếp cận với nguồn 

tin đƣợc dễ dàng, thuận tiện. 
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- Tính đáp ứng 

 Đặc trƣng trên đƣợc biểu thị tƣơng ứng với các chi tiết nhƣ thông tin trọn vẹn, 

số lƣợng dồi dào, loại hình đa dạng, ngôn ngữ phong phú, chất lƣợng đảm bảo, cập 

nhật đều đặn, cung cách phục vụ tốt, sản phẩm và dịch vụ thông tin thƣ viện luôn kích 

thích bạn đọc, triển khai công nghệ và hƣớng dẫn bạn đọc cách sử dụng…Đây là tổng 

thể những mục tiêu để mọi cơ quan thông tin thƣ viện tùy theo điều kiện mà phấn đấu, 

hƣớng đến nhằm đáp ứng và làm hài lòng bạn đọc sao cho tối ƣu nhất. 

1.1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác 

nguồn lực thông tin 

 1.1.4.1 Chính sách phát triển nguồn lực thông tin 

 Về phƣơng thức hoạt động, đây đƣợc xem là yếu tố tuyệt đối cần thiết, là 

định hƣớng khởi đầu, là nguyên tắc cơ bản, nền tảng để từ đó giúp phát huy sự đồng 

bộ cũng nhƣ mở rộng phạm vi phát triển nguồn lực thông tin. Muốn phát triển toàn 

diện và bền vững, các cơ quan thông tin thƣ viện cần định rõ nhu cầu tin lâu dài của 

bạn đọc, thiết lập phân bổ kinh phí, có kế hoạch đầu tƣ, thực hiện đúng chỉ đạo và 

đƣờng lối đã đề ra. Tùy theo tình hình thực tế và điều kiện cụ thể mà mỗi cơ quan 

thông tin thƣ viện xây dựng cho riêng mình chính sách phát triển nguồn lực thông tin 

thật phù hợp và hiệu quả. 

 1.1.4.2 Trình độ đội ngũ 

 Con ngƣời luôn là chủ thể, là đặc trƣng quyết định của mọi hoạt động 

sống. Với quá trình lao động trong xã hội nói chung và hoạt động thông tin thƣ viện 

nói riêng, đội ngũ cán bộ thƣ viện có trình độ nghĩa là họ có kỹ năng làm việc, thể lực, 

kiến thức sâu rộng, nghiệp vụ thông thạo, đặc biệt là có phƣơng pháp tƣ duy năng 

động, sáng tạo để giải quyết các tình huống phức tạp trong công việc và thực tiễn, 

đồng thời có khả năng thích ứng trong hoàn cảnh mới hoặc chuyển đổi ngành nghề 

nếu cần thiết. Ngoài những công việc chính nhƣ sƣu tập, bổ sung, phân loại, biên mục, 

tạo lập phƣơng thức phục vụ và bảo quản thông tin, tài liệu…thì trình độ của ngƣời 

cán bộ thƣ viện trong thời đại công nghệ tƣơng tác đƣợc biểu hiện qua các nhiệm vụ 
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nhƣ thu thập, thiết lập bộ sƣu tập số; lƣu trữ, cung ứng, trao đổi, đồng bộ và sao lƣu 

dữ liệu; quản lý ngƣời dùng và ứng dụng phần mềm quản trị nguồn lực thông tin… 

 1.1.4.3 Kinh phí đầu tƣ 

 Là một yếu tố nhạy cảm nhƣng vô cùng thiết thực để đảm bảo cuộc sống 

cho cán bộ thƣ viện và duy trì hoạt động thông tin thƣ viện. Mọi sự vận hành, điều 

khiển hoạt động thông tin thƣ viện từ căn bản cho đến phát sinh đều có tác động của 

nguồn kinh phí. Mỗi cơ quan thông tin thƣ viện có sự hỗ trợ phí tổn khác nhau. Trong 

thời buổi kinh tế khó khăn, nguồn đầu tƣ luôn có thể bị thu hẹp lại cũng nhƣ giá cả tài 

liệu ngày càng tăng liên tục, để cạnh tranh, tồn tại và phát triển thì mỗi cơ quan thông 

tin thƣ viện cần phải linh hoạt tìm kiếm nhiều nguồn kinh phí khác nhau (Nhà nƣớc, 

tài trợ, thu phí…) và chủ động tìm những hƣớng đi mới, phù hợp hơn cho chính mình 

nhƣ chú trọng cân đối trong việc bổ sung; lựa chọn các tài liệu hạt nhân, tài liệu có 

nhu cầu sử dụng cao và cực kỳ cần thiết; hợp tác và chia sẻ nguồn lực thông tin… 

  1.1.4.4 Cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin 

  Cán bộ thƣ viện và bạn đọc luôn mong muốn đƣợc làm việc, học tập 

trong một không gian khang trang, thoải mái và thuận tiện. Do vậy, hệ thống cơ sở vật 

chất cần chắc chắn có trụ sở, tòa nhà cố định, có phòng ốc, kho bãi, giá kệ, có trang bị 

các loại máy móc nhƣ máy tính (Computer), máy in (Printer), máy Photocopy, máy 

chiếu (Projector), máy quét (Scanner), máy quay - máy ảnh (Camera), máy nạp - khử 

từ, hệ thống an ninh…Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin cũng nên đƣợc chú 

trọng, đầu tƣ về hệ thống mạng máy tính với mạng sử dụng nội bộ (LAN), mạng lƣới 

máy chủ (Server / Master) với máy trạm (Client), mạng Internet, mạng không dây 

(Wireless); về hệ thống phần mềm quản trị thƣ viện gồm có: Libol, Ilib, Vebrary, 

Dspace…; về trang Web riêng đƣợc thƣ viện dùng để đăng tải thông tin, cơ sở dữ 

liệu… 
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1.2 Khái quát về trƣờng Đại học Sài Gòn và Trung tâm Học liệu 

1.2.1 Khái quát về trƣờng Đại học Sài Gòn 

1.2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 

Trƣờng Đại học Sài Gòn hiện tọa lạc tại số 273 đƣờng An Dƣơng Vƣơng 

- Phƣờng 3 - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh. Trƣớc đó, Trƣờng là cơ sở của trƣờng Trung 

học Pháp - Hoa, còn gọi là trƣờng Bác  i (1908 - 1975). Kể từ năm 1975 đến nay, 

Trƣờng có 03 giai đoạn phát triển chính: trƣờng Sƣ phạm Cấp II miền Nam (1972 - 

1976); trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm TP. Hồ Chí Minh (1976 - 2006) và trƣờng Đại học 

Sài Gòn từ năm 2007 đến nay. 

Trƣờng Sƣ phạm Cấp II miền Nam đƣợc thành lập từ ngày 09 / 02 / 1972 

tại căn cứ Lò Gò - huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh (hiện nay thuộc huyện Tân Biên - 

tỉnh Tây Ninh). Đây là ngôi trƣờng sƣ phạm đầu tiên và duy nhất đào tạo hai khóa 

gồm 104 giáo viên cốt cán có trình độ sƣ phạm cấp II cho vùng giải phóng trong 

kháng chiến chống Mỹ. Tháng 04 năm 1975, cán bộ của Trƣờng vào tiếp quản trƣờng 

Sƣ phạm Sài Gòn và đến tháng 10 năm 1975, Trƣờng tổ chức kỳ thi tuyển sinh đầu 

tiên đƣợc 1.652 giáo sinh cho khóa đào tạo cấp tốc gồm Ban Xã hội và Ban Tự nhiên. 

Đến tháng 08 năm 1976, để đáp ứng nhu cầu bức thiết về giáo viên sau ngày miền 

Nam đƣợc giải phóng, nhà Trƣờng đã tổ chức lễ ra trƣờng cho 3.512 giáo sinh về 

công tác ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, Bến Tre, 

Tây Ninh, Minh Hải, Sông Bé, Đồng Nai. 

Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm TP. Hồ Chí Minh ra đời trên cơ sở của trƣờng 

Sƣ phạm Cấp II miền Nam, thành lập theo quyết định số 1784 / QĐ ngày 03 / 09 / 

1976 của Thủ tƣớng Chính phủ. Trong khoảng 30 năm xây dựng và phát triển từ năm 

1976 đến năm 2006, trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm TP. Hồ Chí Minh không ngừng trƣởng 

thành và mở rộng về quy mô đào tạo. Năm 1976, Trƣờng bồi dƣỡng và đào tạo giáo 

viên cấp II của Sở Giáo dục Đào tạo sát nhập nhà Trƣờng. Năm 1992, Trƣờng tiếp 

nhận trƣờng Sƣ phạm Kỹ thuật Phổ thông và năm 2000 theo quyết định của Bộ Giáo 

dục & Đào tạo, Trƣờng tiếp nhận thêm trƣờng Trung học Sƣ Phạm TP. Hồ Chí Minh. 
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Khi mới thành lập năm 1976, Trƣờng có 03 Phòng chức năng và 06 Ban 

đào tạo (Toán - Lý, Sinh - Hóa, Kỹ thuật Công - Nông nghiệp, Văn, Ngoại ngữ, Sử - 

Địa) với 40 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Đến năm học 2001 - 2002, Trƣờng có 

05 Phòng chức năng, 04 Tổ chuyên môn trực thuộc và 10 Khoa đào tạo với 550 cán 

bộ, giảng viên (trong đó có 04 tiến sĩ, 79 thạc sĩ), giáo viên, công nhân viên, đào tạo 

16 ngành học với quy mô 2.700 sinh viên mỗi năm học. 

Từ năm 1991 - 1992, trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm TP. Hồ Chí Minh mở 

rộng liên kết đào tạo với trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế, trƣờng Đại học Sƣ phạm TP. 

Hồ Chí Minh, trƣờng Đại học Bách khoa, trƣờng Đại học Tự nhiên, trƣờng Đại học 

Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh, trƣờng Đại học Sƣ phạm Kĩ thuật TP. Hồ Chí 

Minh và trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thể dục Trung ƣơng 02 để nâng chuẩn cho đội 

ngũ giáo viên trung học cơ sở của Thành phố. 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của Thành phố trong 

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành 

quyết định số 478 / QĐ - TTT ngày 25 / 04 / 2007 thành lập trƣờng Đại học Sài Gòn. 

Trƣờng là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh và 

chịu sự quản lý của Nhà nƣớc về giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trƣờng đƣợc 

phép đào tạo đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực theo hai phƣơng thức là chính quy và 

không chính quy. Khi tốt nghiệp, ngƣời học đƣợc cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp, 

cử nhân, kỹ sƣ, thạc sĩ… 

Hiện nay, Trƣờng đang tổ chức đào tạo cho 30 ngành trình độ đại học, 28 

ngành trình độ cao đẳng, 04 ngành trình độ trung cấp thuộc các lĩnh vực Kinh tế - Kỹ 

thuật, Văn hóa - Xã hội, Chính trị - Nghệ thuật và Sƣ phạm. Trƣờng còn liên kết đào 

tạo với trƣờng học nƣớc ngoài hoặc với các trƣờng học trong nƣớc (trƣờng Đại học 

Vinh, trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) đào 

tạo Sau Đại học các chuyên ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 

Ngoài việc đào tạo cấp bằng, Trƣờng đƣợc phép đào tạo chứng chỉ tin 

học và ngoại ngữ cấp độ A, B, C; nghiệp vụ sƣ phạm bậc I, II; các chứng chỉ về ứng 
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dụng công nghệ thông tin và ứng dụng các nghiệp vụ khác. 

Các cơ sở hoạt động của Trƣờng gồm: 

- Cơ sở chính: 273 An Dƣơng Vƣơng - Phƣờng 3 - Quận 5. 

- Cơ sở 1: 105 Bà Huyện Thanh Quan - Phƣờng 7 - Quận 3.  

- Cơ sở 2: 04 Tôn Đức Thắng - Quận 1.  

- Cơ sở 3: 20 Ngô Thời Nhiệm - Quận 3. 

- Trƣờng Trung học Thực hành Sài Gòn: 220 Trần Bình Trọng - 

Phƣờng 4 - Quận 5. 

Hiện tại, Trƣờng đang triển khai xây dựng cơ sở mới tại Phƣờng Tân 

Phong - Quận 7, khu Nam Sài Gòn. Trƣờng đang có những dự án hƣớng tới sự bền 

vững trên cơ sở truyền thống 40 năm của Trƣờng và đặc biệt là những thành tựu đạt 

đƣợc trong 05 năm qua. 

Lễ động thổ tấm bia đánh dấu địa điểm trƣờng Sƣ phạm Cấp II miền 

Nam do Trƣờng cùng các cựu giáo viên, giáo sinh tổ chức ngày 21 / 02 / 2012 (ngày 

19 tháng 02  m lịch) là đầu nối, cột mốc lịch sử kỉ niệm 40 năm hình thành, phát triển 

của trƣờng Đại học Sài Gòn từ trƣờng Sƣ phạm Cấp II miền Nam Việt Nam trƣớc đó. 

1.2.1.2 Cơ cấu tổ chức 

Hiện tại, Trƣờng có 19 Khoa, 13 Phòng Ban, 06 Trung tâm, 03 Đoàn thể, 

03 Đơn vị trực thuộc và 01 Bộ môn trực thuộc. 
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BAN GIÁM HIỆU 

ĐOÀN THỂ 

TRUNG 

TÂM 
GIÁO DỤC MẦM NON 

GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

SƢ PHẠM KỸ THUẬT 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA HỌC XÃ HỘI 

TOÁN ỨNG DỤNG 

NGOẠI NGỮ 

MỸ THUẬT 

NGHỆ THUẬT 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

THƢ VIỆN VĂN PHÕNG 

VĂN HÓA DU LỊCH 

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG 

GIÁO DỤC 

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

 

LUẬT 

 

ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 

 

QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀO TẠO 

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

VĂN PHÕNG 

TỔ CHỨC CÁN BỘ 

CÔNG TÁC  

HỌC SINH SINH VIÊN 

THIẾT BỊ PHƢƠNG TIỆN 

DẠY HỌC 

QUẢN LÝ KHOA HỌC  

VÀ SAU ĐẠI HỌC 

ĐÀO TẠO TẠI CHỨC VÀ  

TU NGHIỆP GIÁO VIÊN 

KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH 

CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC 

QUAN HỆ DOANH NGHIỆP 

THANH TRA 

HỢP TÁC QUỐC TẾ 

TIN HỌC 

HỌC LIỆU 

NGOẠI NGỮ 

MỸ THUẬT ỨNG DỤNG 

THÔNG TIN  

TRUYỀN THÔNG VÀ  

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC  

DỊCH VỤ DU LỊCH 

CÔNG ĐOÀN 

 

ĐOÀN THANH NIÊN 

 

HỘI SINH VIÊN 

 

ĐƠN VỊ 

TRỰC 

THUỘC 

KHOA 

PHÒNG 

BAN 

TRUNG HỌC THỰC HÀNH 

SÀI GÒN 

 

KÝ TÚC XÁ 

 

TRẠM Y TẾ 

 

BỘ MÔN 

TRỰC 

THUỘC 

GIÁO DỤC  

QUỐC PHÒNG AN NINH VÀ 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

 

HẠ TẦNG CƠ SỞ VÀ  

XÂY DỰNG CƠ BẢN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ 

cấu 

tổ 

chức  

Đại 

học 

Sài 

Gòn 
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1.2.1.3 Đội ngũ cán  ộ 

  Trƣờng Đại học Sài Gòn ra đời trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam 

đang bƣớc trên con đƣờng đổi mới toàn diện. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ đƣợc chú 

trọng và đặt lên hàng đầu, đảm bảo quy định của Điều lệ trƣờng Đại học cũng nhƣ phù 

hợp với thực tiễn của nhà Trƣờng về trình độ văn hóa, năng lực đội ngũ và cơ sở vật 

chất. Hiện tại, Trƣờng có hơn 875 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có: 8 phó 

giáo sƣ, 74 tiến sĩ, 368 thạc sĩ, 40 nghiên cứu sinh cùng 30 cao học trong và ngoài 

nƣớc. 
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Hình 1.1 Giao diện trang chủ trƣờng Đại học Sài Gòn 

1.2.2 Khái quát về Trung tâm Học liệu 

1.2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển 

 Trung tâm Học liệu (xin gọi tắt là Trung tâm) trƣờng Đại học Sài Gòn đƣợc 

thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị là Thƣ viện Trƣờng và Trung tâm Hỗ trợ Học 

tập (KLF) theo quyết định số 273 / QĐ - TCCT ngày 09 tháng 06 năm 2006 của Hiệu 

trƣởng trƣờng Đại học Sài Gòn. 

Nguyên lý hoạt động của Trung tâm luôn phù hợp với tiêu chí mà UNESCO đã 
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nêu ra: “Học để biết, học để làm và học để cùng chung sống”. Với nguyên lý hoạt 

động này, Trung tâm đang cố gắng, nỗ lực để phục vụ bạn đọc tốt hơn cũng nhƣ tạo ra 

một môi trƣờng học lý tƣởng cho bạn đọc, trở thành một ngƣời bạn hỗ trợ đắc lực 

trong việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu của sinh viên, giảng viên và cán bộ tại 

Trƣờng. 

Hiện nay, Trung tâm gồm có 03 khu vực là Trung tâm Hỗ trợ Học tập (KLF), 

Thƣ viện và Cơ sở 2 (chi nhánh). 

1.2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 

Phân tích, tiến hành xử lý kỹ thuật nội dung cũng nhƣ hình thức tài liệu theo các 

tiêu chuẩn biên mục của Việt Nam và quốc tế, đảm bảo thuận lợi cho bạn đọc tra cứu 

thông tin. 

Cung cấp giáo trình, sách tham khảo, báo, tạp chí…cho bạn đọc. 

Tổ chức, sắp xếp, bảo quản kho tài liệu đƣợc vệ sinh, ngăn nắp, dễ dàng tìm 

kiếm tài liệu. Tiến hành kiểm tra định kỳ các kho tài liệu cũng nhƣ bảo trì cơ sở dữ 

liệu. 

Hƣớng dẫn bạn đọc truy cập, khai thác kho tài liệu một cách hiệu quả. 

Tạo môi trƣờng thƣ viện tiện lợi, có đủ trang thiết bị tiện nghi để phục vụ bạn 

đọc học tập, giảng dạy, nghiên cứu. 

Cung cấp địa điểm, trang thiết bị hiện đại hỗ trợ sinh viên, giảng viên và cán bộ 

của trƣờng làm việc cá nhân hoặc theo nhóm trong học tập, nghiên cứu khoa học cũng 

nhƣ thực hiện dự án. 

Đảm bảo hệ thống máy tính kết nối Internet thông suốt để bạn đọc truy cập 

đƣợc các nguồn thông tin đa dạng. 

Sƣu tầm, bổ sung, trao đổi nguồn tài liệu đa dạng về hình thức cũng nhƣ nội 

dung đƣợc chọn lọc phù hợp với nhu cầu thông tin phục vụ công tác giảng dạy, học 

tập, nghiên cứu khoa học và ứng dụng. 

Chủ động phối hợp với các đơn vị trong Trƣờng xây dựng cơ sở dữ liệu, vốn tài 

liệu luận án, luận văn, kỷ yếu hội thảo, hội nghị khoa học, các báo cáo, đề tài nghiên 
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cứu khoa học của sinh viên, giảng viên và cán bộ. 

Phát triển nguồn lực thông tin phù hợp với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và ứng dụng của sinh viên, giảng viên, cán bộ trong Trƣờng. 

Tạo mối quan hệ cũng nhƣ phối hợp tốt với các Khoa, Trung tâm, Phòng, Ban 

để làm tốt công tác chuyên môn của Trung tâm và nhiệm vụ chung của Trƣờng. 

Tìm kiếm và tranh thủ vận động các cơ hội đào tạo bồi dƣỡng nâng cao trình độ 

về nghiệp vụ, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ thƣ viện. Thƣờng 

xuyên tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu các vấn đề lý luận và ứng dụng trên thực tiễn 

hoạt động của thƣ viện để đảm bảo nắm bắt kịp các xu hƣớng phát triển, thay đổi 

trong nghiệp vụ thông tin thƣ viện. 

Tham gia các liên hiệp, hiệp hội thƣ viện để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ 

nguồn lực thông tin, hợp tác chuyên môn nghiệp vụ thông tin thƣ viện. 

Mở rộng quan hệ hợp tác với các quan thông tin thƣ viện trong nƣớc, tìm kiếm 

cơ hội phát triển hợp tác quốc tế để mở rộng trao đổi nguồn lực thông tin, bổ sung vốn 

tài liệu, phát triển cơ sở vật chất, vận động nguồn tài trợ bổ sung cho hoạt động của 

Trung tâm. 
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1.2.2.3 Cơ cấu tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Học liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAN  

GIÁM ĐỐC 

TỔ  

TRA CỨU 

CƠ SỞ 2 

TỔ  

NGHIỆP VỤ 

TỔ  

LƢU HÀNH 

TỔ  

VĂN PHÒNG - QUẢN TRỊ MẠNG 
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Sơ đồ các phòng chức năng của Trung tâm Học liệu 
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 PHÓ GIÁM ĐỐC 
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KHU  
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TRỊ  MẠNG  

KLF  THƢ VIỆN 
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LƢU HÀNH 1 
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Hình 1.2 Giao diện trang chủ Trung tâm Học liệu 
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- Khu vực Thƣ viện 

Hơn 30 năm thành lập, Thƣ viện là nơi tập trung các loại sách giáo trình, sách 

tham khảo trong và ngoài nƣớc, phục vụ đắc lực cho việc học tập, giảng dạy của sinh 

viên, giảng viên, cán bộ của Trƣờng. Diện tích khoảng 500m
2
 với 02 tầng và 06 phòng, 

gồm: 

- Phòng Lƣu hành 1 

Tập hợp các loại giáo trình, từ điển và sách Ngoại văn đƣợc phép mƣợn 

về nhà, gồm: 

  Giáo trình (sách giáo khoa, thiết kế bài giảng…phục vụ việc học tập, 

giảng dạy cho sinh viên, giảng viên) theo nhiều lĩnh vực. 

  Sách Ngoại văn (tài liệu bằng tiếng Anh, Pháp phục vụ việc học tập, 

giảng dạy cho sinh viên, giảng viên) theo nhiều lĩnh vực. 

- Phòng Lƣu hành 2 

Tập hợp sách tham khảo tiếng Việt (tài liệu cho sinh viên, giảng viên 

tham khảo, mở rộng kiến thức) theo nhiều lĩnh vực.  

Công việc chính của hai Phòng Lƣu hành là quản lý kho sách, bạn đọc, 

mƣợn trả, bảo quản, thanh lý tài liệu và xử lý vi phạm. Xếp kho đƣợc đánh giá là khá 

quan trọng vì đảm bảo tài liệu nằm đúng vị trí và giúp bạn đọc tìm kiếm thuận lợi hơn. 

- Phòng Nghiệp vụ 

  Xây dựng, thu thập vốn tài liệu với các loại hình nhƣ sách, báo, tạp chí, 

kỷ yếu hội nghị, hội thảo, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp, đề tài 

nghiên cứu khoa học đã đƣợc nghiệm thu, các ấn phẩm biếu tặng, tài trợ từ các thƣ 

viện và hình thức thu thập thông tin, tƣ liệu khác. 

Thực hiện các khâu xử lý tài liệu nhƣ phân loại, biên mục, xây dựng cơ 

sở dữ liệu, tổ chức hệ thống tra cứu theo đúng yêu cầu về chuẩn kỹ thuật và nghiệp vụ 

thƣ viện. 
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- Phòng Lƣu trữ 

Lƣu giữ các loại công báo, công văn, báo, tạp chí chuyên ngành. 

- Khu vực KLF (Key Learning Facilities) 

Đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, khai thác thông tin, tổ chức môi trƣờng học tập, 

nghiên cứu hiện đại cho sinh viên, giảng viên và cán bộ trong Trƣờng. Diện tích gần 

1.200m
2
 với 03 lầu và 07 phòng, gồm: 

- Quầy Thông tin 

Cung cấp thông tin và nhận đăng kí thành viên, gia hạn thẻ bạn đọc, tiếp 

nhận thông tin phản ánh và các yêu cầu khác của bạn đọc. 

- Phòng Quản trị mạng 

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ vào hoạt động thƣ viện, 

quản trị mạng và các phần mềm tiện ích, bảo trì, bảo dƣỡng máy tính cùng các trang 

thiết bị hiện đại khác, trình bày thông tin và xuất bản điện tử. 

- Phòng Đa phƣơng tiện 

Phục vụ tích cực cho hoạt động đào tạo của nhà Trƣờng (tập huấn cán bộ 

sử dụng phần mềm trong quản lý đào tạo, hỗ trợ cùng các Khoa trong việc bồi dƣỡng 

thƣờng xuyên giảng viên, phục vụ Seminar, báo cáo đề cƣơng và nghiệm thu đề tài 

nghiên cứu khoa học…). 

- Phòng Máy cán bộ - giảng viên 

Dành cho cán bộ, giảng viên có nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin và 

nghiên cứu phục vụ cho công tác giảng dạy. 

- Phòng Máy 

Cung cấp dịch vụ truy cập Internet cho mọi đối tƣợng của Trƣờng. 

- Khu Tra cứu trực tuyến 

Dành cho thành viên của Trung tâm. Bạn đọc đƣợc sử dụng máy tính kết 

nối Internet 60 giờ miễn phí / năm học (hoặc 30 giờ miễn phí / học kỳ) tại khu vực này. 

Nếu hết hạn truy cập và muốn tiếp tục sử dụng, bạn đọc phải đăng ký gia hạn tại Quầy 

thông tin. 
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- Khu học ngoại ngữ 

Dành cho thành viên của Trung tâm, tại đây đƣợc trang bị Tivi, Cassette - 

CD Player, máy vi tính, bàn ghế để hỗ trợ cho sinh viên, giảng viên học ngoại ngữ. 

Bạn đọc không sử dụng truyền hình cáp để xem các kênh tiếng Việt. 

- Phòng Đọc (đọc tài liệu tại chỗ) 

Không chỉ cung cấp các loại sách, báo, tạp chí, khóa luận, luận văn, luận 

án mà còn hỗ trợ bạn đọc khai thác thông tin trên Internet, tiếp cận thông tin từ nhiều 

công cụ mang tin khác nhƣ băng Cassette, băng Video, đĩa CD, truyền hình kỹ thuật 

số, các cơ sở dữ liệu, phần mềm học tiếng Anh…Tài liệu trong Phòng này không 

đƣợc phép mƣợn về nhà. Sau khi sử dụng xong, bạn đọc để tài liệu tại bàn (thủ thƣ sẽ 

xếp lại lên giá). 

- Khu học nhóm 

Sinh viên có thể tổ chức học tập theo nhóm, thảo luận nhóm. 

- Cơ sở 2 (Số 4 - Tôn Đức Thắng) 

Chi nhánh Cơ sở 2 đi vào hoạt động từ tháng 02 / 2012 với mục đích phục vụ 

việc học tập, nghiên cứu của sinh viên, giảng viên, cán bộ thuộc Khoa Giáo dục Tiểu 

học và Giáo dục Mầm non, gồm 02 phòng sau: 

- Phòng Lƣu hành 

Tập hợp các loại sách tham khảo (mƣợn về nhà và đọc tại chỗ), đề tài, 

luận án, khóa luận…theo nhiều lĩnh vực. 

- Phòng Máy 

Trang bị 20 máy tính nối mạng Internet phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm tài 

liệu học tập, nghiên cứu, giải trí của sinh viên, giảng viên và cán bộ. 

- Thời gian phục vụ 

Trung tâm không làm việc theo giờ hành chính nhƣ các Khoa hay Phòng, Ban, 

Trung tâm khác mà phục vụ theo ca. Buổi sáng từ 07h30 đến 12h và buổi chiều từ 12h 

đến 17h30 (phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6 và ngoài giờ cả ngày thứ 7). Thời gian mở cửa 

thông tầm nên cán bộ của Trung tâm luôn luôn có mặt để phục vụ bạn đọc. Bằng sự 
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lao động nhiệt huyết và một tầm nhìn rộng, Ban Giám đốc Trung tâm đã chọn thời 

gian phục vụ nhƣ vậy từ khi Trƣờng còn đào tạo theo niên chế. Có thể nói, với thời 

gian hoạt động thông tầm và xuyên suốt nhƣ hiện nay, Trung tâm đã phục vụ khá hiệu 

quả cho bạn đọc và hợp lý hơn khi Trƣờng đang đào tạo theo học chế tín chỉ, tạo điều 

kiện cho họ có thể đến bất kỳ lúc nào. Thêm vào đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin 

vào công việc tại Trung tâm nhƣ kiểm tra thông tin bạn đọc và quét tài liệu bằng mã 

vạch; tích hợp thẻ sinh viên hoặc thẻ cán bộ Trƣờng với thẻ thƣ viện thành một thẻ duy 

nhất; bố trí máy tính cho bạn đọc tự tra cứu…nên giúp họ cảm thấy thoải mái vì sự nhanh 

chóng, thuận tiện, đơn giản. 

1.3 Đặc điểm của ngƣời dùng tin và nhu cầu tin tại Trung tâm Học liệu trƣờng  

Đại học Sài Gòn 

Với tất cả mọi loại hình cơ quan thông tin thƣ viện hiện nay thì việc nghiên cứu 

đặc điểm ngƣời dùng tin và nhu cầu tin luôn giữ vai trò then chốt, là cơ sở định hƣớng 

nghiên cứu rất đƣợc quan tâm cho toàn bộ hoạt động. Muốn thấu hiểu, nắm bắt đƣợc 

mong muốn cần đáp ứng cũng nhƣ kích thích nhu cầu tin của họ phát triển thì các cơ 

quan thông tin thƣ viện cần đầu tƣ điều tra và nghiên cứu ngƣời dùng tin. Điều này 

đƣợc dựa trên nguyên lý định hƣớng tới ngƣời sử dụng hoặc do ngƣời sử dụng chi 

phối [12, tr.6]. Ngƣợc lại, chính nhu cầu tin (cả nhu cầu tin tiềm năng) của ngƣời dùng 

tin cũng đã góp phần tăng cƣờng hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực 

thông tin của các cơ quan thông tin thƣ viện hiệu quả hơn cũng nhƣ tạo ra nguồn lực 

thông tin phong phú hơn. 

Nhằm tìm hiểu nhu cầu tin và ngƣời dùng tin tại Trung tâm, tác giả đã dùng 

phƣơng pháp quan sát, phỏng vấn, thống kê số liệu, trong đó chủ yếu là khảo sát bằng 

phiếu hỏi. Phiếu này đƣợc gửi ngẫu nhiên tới ngƣời dùng tin mang tính đại diện, đến 

Trung tâm trong thời gian từ 01 / 01 / 2014 đến 20 / 04 / 2014 với ba nhóm là: cán bộ 

lãnh đạo, quản lý; cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và sinh viên. Tổng số phiếu phát ra là 

400, trong đó: 10 phiếu dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; 90 phiếu dành cho cán bộ 

giảng dạy, nghiên cứu; 300 phiếu dành cho sinh viên. Số phiếu thu về là 381, đạt 95%. 
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1.3.1 Đặc điểm ngƣời dùng tin 

Theo TCVN: “ngƣời dùng tin là cá nhân hay tập thể, có nhu cầu và sử dụng 

thông tin trong hoạt động thực tiễn” [25, tr.4]. Họ là cá nhân hoặc tập thể và đều thu 

thập, sử dụng thông tin nhằm mục đích thực hiện chức năng, nhiệm vụ lao động. Họ là 

yếu tố cần thiết của mọi hệ thống thông tin. Họ cho thấy đặc trƣng riêng biệt về nhu 

cầu tin cũng nhƣ những mong muốn này chính là căn cứ để định hƣớng tổ chức, quản 

lý và khai thác nguồn lực thông tin trong các cơ quan thông tin thƣ viện. Có thể nói, 

ngƣời dùng tin vô cùng quan trọng đối với các hệ thống thông tin, là đối tƣợng phục 

vụ của hoạt động thông tin tƣ liệu, là khách hàng từ những sản phẩm, dịch vụ thông 

tin thƣ viện và là chủ thể bổ sung, tạo lập thêm các nguồn thông tin mới. Do vậy, công 

việc quan trọng không thể thiếu của các cơ quan thông tin thƣ viện là phải nghiên cứu 

đặc điểm ngƣời dùng tin và nhu cầu tin nhằm đƣa ra phƣơng hƣớng phát triển phù hợp 

để hoạt động thông tin có thể đáp ứng tối ƣu nhất nhu cầu của họ. 

Ngƣời dùng tin có nhu cầu tiếp nhận, sử dụng thông tin phục vụ công tác 

chuyên môn, nâng cao kiến thức bản thân và cũng là ngƣời tạo ra các thông tin chuyên 

ngành nhằm hoàn thiện chất lƣợng nguồn lực thông tin cho thƣ viện. Họ có đời sống 

vật chất, tinh thần phong phú và đến từ nhiều địa phƣơng với mọi lứa tuổi cũng nhƣ 

sở thích khác nhau. Bằng cách xem xét nhu cầu thông tin, hoạt động công tác, học tập, 

giảng dạy và nghiên cứu, ngƣời dùng tin trong một trƣờng đại học thƣờng là: cán bộ 

lãnh đạo, quản lý; cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và sinh viên. 

 

Nhóm 

ngƣời dùng tin 

Tổng số Số lƣợng 

đăng ký 

Tỷ lệ (%) 

Sinh viên 19.444 7.380 37.95 

Cán bộ, giảng viên 874 178 20.36 

Bảng 1.1 Nhóm ngƣời dùng tin tại Trung tâm Học liệu 

(Nguồn: Trung tâm Học liệu) 
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Từ Bảng 1.1, ta thấy số lƣợng sinh viên và cán bộ, giảng viên đăng ký thành 

viên tại Trung tâm còn khá hạn chế. Do vậy, cần phải thực hiện nhiều giải pháp cụ thể 

trong thời gian tới, làm sao giúp họ thấy đƣợc nguồn lực thông tin của Trung tâm sẽ 

phục vụ thật tối ƣu cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu của họ. 

- Nhóm cán bộ lãnh đạo, quản lý 

Họ đƣợc xem là: ngƣời đứng đầu các cơ quan, đơn vị, điều hành bộ máy quản 

lý; chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan, bộ phận đang quản 

lý; ra quyết định hoặc chuẩn bị ra quyết định ở các cấp khác nhau. Tại trƣờng Đại học 

Sài Gòn, nhóm này bao gồm Ban Giám hiệu, Trƣởng - Phó các Khoa, Phòng, Ban, 

Trung tâm, Bộ môn và Đoàn thể. 

Ngƣời dùng nhóm này đặc biệt quan trọng dù chiếm tỷ lệ không lớn. Họ xây 

dựng các chiến lƣợc phát triển, quản lý, điều hành các hoạt động theo chiến lƣợc đề ra 

của Trƣờng. Do vậy, thông tin của họ thƣờng mang tính tổng kết, dự báo, có diện rộng, 

khái quát trên nhiều lĩnh vực. Họ là những ngƣời cung cấp thông tin có giá trị cao nên 

cán bộ Trung tâm cần khai thác triệt để nguồn thông tin này bằng cách trao đổi, xin ý 

kiến nhằm tăng thêm nguồn lực thông tin. 

Nhóm này có nhu cầu tin khá phong phú nhƣng cần phải cô đọng, súc tích. 

Điển hình là các thông tin chuyên đề, tổng quan, tổng luận… 

Bên cạnh đó, họ còn góp phần vào hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học. 

Vì vậy, ngoài những thông tin về đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nƣớc và của ngành giáo dục, họ còn cần thông tin có tính chuyên ngành 

nhƣ các giảng viên khác. 

Bằng cách quan sát và phỏng vấn, tác giả thấy rằng nhóm này (chiếm 2.6%) ít 

đến Trung tâm để nghiên cứu hay khai thác thông tin mà sử dụng phần lớn thời gian 

để đọc tài liệu ở cơ quan và tại nhà. 

- Nhóm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy 

Tại Trung tâm, nhóm này bao gồm giảng viên các Khoa, chuyên viên nghiên 

cứu các Phòng, Ban, Trung tâm, Đoàn thể…Họ đƣợc đánh giá: là chủ thể thông tin 
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năng động và quan trọng, là ngƣời cung cấp thông tin qua bài giảng, công trình nghiên 

cứu, đề xuất các ý kiến tại hội nghị, hội thảo của Trƣờng... 

Nhóm này có nhu cầu tin khá đều đặn với tính chất: lý luận, chuyên sâu, thời sự, 

thực tiễn, liên quan tới các lĩnh vực đào tạo và chuyên môn giảng dạy. Việc tìm kiếm, 

khai thác và sử dụng thông tin hiệu quả giúp họ nâng cao chất lƣợng giáo án, đề tài 

nghiên cứu khoa học, góp phần phát huy khá tốt nguồn lực thông tin tại Trung tâm. 

Bên cạnh đó, họ còn hỗ trợ đắc lực cho Trung tâm trong việc quảng bá, định hƣớng 

sinh viên tìm kiếm, khai thác nguồn tài liệu. 

Họ quan tâm các nội dung về phƣơng pháp sƣ phạm, ứng dụng công nghệ trong 

giảng dạy. Đây là những tài liệu rất cần thiết bởi thông qua sự truyền đạt, giảng dạy, 

họ giúp sinh viên thay đổi phƣơng pháp học tập, tiếp thu kiến thức trọn vẹn, linh động, 

phục vụ tốt cho nhu cầu học tập. 

Ngoài những thông tin về khoa học, giáo dục thuộc lĩnh vực chuyên môn thì họ 

còn lƣu ý đến các tài liệu tra cứu nhƣ từ điển, bách khoa toàn thƣ...Tuy nhiên, theo 

quan sát lƣợt bạn đọc ra vào, nhóm này (chiếm 23.6%) sử dụng Trung tâm còn ít và 

không thƣờng xuyên. 

Dẫu vậy, việc phân chia hai nhóm đối tƣợng trên chỉ mang tính tƣơng đối vì 

một số cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học 

cũng nhƣ một vài cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lại kiêm nhiệm các công tác Đảng, 

Công đoàn, Đoàn Thanh niên... 
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Nhóm  

ngƣời dùng tin 

 

Trình độ 

 

Tổng  

ngƣời dùng tin Cử nhân Thạc sĩ Tiến sĩ 

Cán bộ  

lãnh đạo, quản lý 

01 07 02 10 

Cán bộ  

nghiên cứu, giảng dạy 

40 48 02 90 

Tổng trình độ 41 55 04  

Tổng số lƣợng 100 

 

Bảng 1.2 Trình độ của nhóm ngƣời dùng tin tại Trung tâm Học liệu 

(cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nghiên cứu, giảng dạy) 

 

- Nhóm sinh viên 

Nhóm này đƣợc xem là đông nhất (chiếm 73.8%) với sinh viên các cấp đào tạo 

(trung cấp, cao đẳng, đại học), các hệ đào tạo (chính quy, liên thông chính quy, tại 

chức, vừa học vừa làm). Trƣớc yêu cầu đổi mới phƣơng pháp dạy học hiện nay, sinh 

viên phải tự cải tiến phƣơng pháp học tập để lĩnh hội kiến thức một cách tốt nhất. 

Hiện nay, phƣơng pháp tự học, tự nghiên cứu rất đƣợc sinh viên của Trƣờng chú trọng 

và quan tâm. 

1.3.2 Đặc điểm nhu cầu tin 

Nhu cầu tin là “nhu cầu khách quan của ngƣời dùng tin về những thông tin cần 

thiết cho công việc cụ thể của mình” [28, tr.4]. Chúng giữ vai trò rất quan trọng đối 

với con ngƣời và phụ thuộc vào những đặc thù riêng nhƣ lĩnh vực chuyên môn, trình 

độ văn hóa…Hoạt động thông tin bắt nguồn từ nhu cầu của ngƣời dùng tin. Nếu hoạt 

động thông tin nắm bắt đƣợc từng loại nhu cầu tin của con ngƣời thuộc mọi tầng lớp, 

từng nhóm xã hội, từng loại ngành nghề khác nhau để tạo nguồn thông tin, tạo lập các 

sản phẩm và dịch vụ thông tin, tổ chức hệ thống thông tin trong đó có các công cụ tìm 
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tin truyền thống hoặc hiện đại…sao cho phù hợp thì hệ thống thông tin sẽ đạt đƣợc 

hiệu quả cao về xã hội, kinh tế. Ngƣời dùng tin trong trƣờng đại học là đối tƣợng phục 

vụ chính của các cơ quan thông tin thƣ viện, họ là các nhà lãnh đạo, quản lý, là những 

cán bộ, giảng viên, sinh viên…Họ cần thông tin trong việc phục vụ công tác điều 

khiển, vận hành, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập…Nắm rõ nhu cầu tin của 

họ là công tác không thể thiếu để làm căn cứ cho hoạt động tổ chức, quản lý và khai 

thác nguồn lực thông tin cũng nhƣ đáp ứng tối ƣu nhu cầu tin cho họ tại mỗi thƣ viện. 

Nhƣ vậy, hoạt động thông tin đƣợc quyết định bởi nhiều yếu tố gồm ngƣời dùng tin, 

nhu cầu tin, nguồn tin, phƣơng tiện thông tin và trong đó, ngƣời dùng tin và nhu cầu 

của họ là yếu tố quan trọng có tính chất quyết định. [28, tr.11]. 

1.4 Vai trò của hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin 

- Với xã hội 

 Thông tin không ngừng tăng liên tục trong đời sống xã hội hiện đại. Mọi ngƣời 

sử dụng thông tin với nhiều mục đích khác nhau nhƣng cốt yếu cũng chỉ nhằm đáp 

ứng đƣợc nhu cầu của bản thân một cách hiệu quả và tích cực. Với khả năng phát triển 

không ngừng, không giới hạn, luôn có thể mở rộng nên các đặc điểm này đƣợc xem 

nhƣ những ƣu điểm vô cùng tuyệt vời của thông tin. 

 Bên cạnh đó, cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiến bộ nhƣ vũ bão và diễn ra 

cực kỳ nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Lƣợng thông tin về khoa học kỹ thuật tăng 

nhanh và nhiều gấp bội với hàng triệu tạp chí, bài báo khoa học, hàng ngàn báo cáo 

khoa học, hàng trăm ngàn tên sách, phát minh và sáng chế về mọi lĩnh vực đƣợc công 

bố. Tiếp theo, thời gian từ lúc phát minh ra những nguyên lý khoa học đến khi ứng 

dụng những tri thức đó vào thực tiễn sản xuất ngày càng rút ngắn lại nhƣ máy ảnh là 

khoảng 112 năm, điện thoại là 56 năm, mạch vi điện tử là 3 năm, tia La-ze khoảng 2 

năm…Quy trình công nghiệp hóa tại một số nƣớc cũng dần rút ngắn lại nhƣ ở Anh là 

120 năm, một số nƣớc Tây Âu và Mỹ là 80 năm, Nhật Bản là 60 năm, bốn con rồng 

Châu Á (Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore) chỉ có 20 năm [8, tr.6].  

Có thể nói, khoa học và công nghệ đƣợc xem là động lực thúc đẩy, là lực lƣợng 
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sản xuất trực tiếp cũng nhƣ sự ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến 

với nhiều sáng chế, phát minh đã mang đến vô vàn cơ hội, thuận lợi to lớn cho sự tăng 

trƣởng và trở thành nhu cầu rất cần thiết của xã hội. Đó chính là thành quả từ lao động 

chất xám, từ tinh thần trí tuệ mẫn tiệp của con ngƣời để mang lại sự đa dạng, biến đổi 

và gia tăng không ngừng trong hoạt động thông tin. Từ đây, con ngƣời đã ý thức đƣợc 

rằng thông tin là một nguồn lực trọng yếu cũng nhƣ hoạt động tổ chức, quản lý và 

khai thác nguồn lực thông tin nếu đƣợc thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả sẽ 

tạo cho xã hội ngày càng vƣợt lên những tầm cao hơn, xa hơn, mới hơn. Do vậy, 

thông tin đã thể hiện đƣợc vai trò không thể thay thế, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn 

tại và phát triển của xã hội hiện đại. 

- Với hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

 Nghị quyết Trung ƣơng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo đã giúp Đảng và Nhà nƣớc ta thêm khẳng định rằng giáo dục và đào tạo là quốc 

sách hàng đầu nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

 Cùng với việc đổi mới nội dung dạy học theo hƣớng hiện đại hóa đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của nền kinh tế tri thức và những bƣớc chuyển biến vĩ đại của khoa 

học công nghệ, trong giáo dục và đào tạo cũng đang diễn ra cuộc cách mạng về 

phƣơng pháp dạy học. Bản chất cuộc cách mạng này là phải chuyển từ phƣơng pháp 

truyền tin sang phƣơng pháp tổ chức, điều khiển. Môi trƣờng học tập nói chung và 

môi trƣờng đại học nói riêng hiện nay yêu cầu khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự trao 

dồi kiến thức của ngƣời dạy và ngƣời học rất lớn. Với ngƣời dạy, họ cần bổ sung, cập 

nhật sự hiểu biết đều đặn, thƣờng xuyên bởi trong giảng dạy, ngƣời học đọc một cuốn 

sách thì ngƣời dạy phải xem mƣời cuốn sách mới đảm bảo tri thức mà truyền thụ. Bên 

cạnh đó, để đạt đƣợc hiệu quả dạy học tối ƣu, họ phải là ngƣời định hƣớng, dẫn dắt 

cho ngƣời học các phƣơng pháp, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, lĩnh hội nội dung bài 

học nhƣ T. Makiguchi đã nhấn mạnh: “…Nhà giáo, trƣớc hết không phải là ngƣời 

cung cấp thông tin mà là ngƣời hƣớng dẫn đắc lực cho học sinh tự mình học tập tích 
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cực…Họ phải nhƣờng quyền cung cấp tri thức cho sách vở, tài liệu và cuộc sống”, 

thay vào đó, họ nên là ngƣời cố vấn, là trọng tài khoa học [8, tr.139]. Với ngƣời học, 

thời gian dự lớp đã giảm xuống cùng với đòi hỏi tự nghiên cứu nên họ phải chủ động, 

linh hoạt tìm kiếm, tham khảo tài liệu nhiều hơn bình thƣờng để chắc chắn nhận thức 

thấu đáo kiến thức bài giảng. Đồng thời, họ phải biết cách học, phải tự mình rèn luyện 

phƣơng pháp, kỹ năng tự học tích cực và say mê tìm tòi, tập trung cao độ nội lực, 

tham gia các hoạt động trí tuệ với tinh thần cùng trách nhiệm thật cao. Đặc biệt, họ 

cần phát huy tính độc lập và sáng tạo thì mới có thể biến kho tàng tri thức nhân loại 

thành kiến thức riêng của bản thân. Muốn thực hiện việc truyền đạt và tiếp thu hiệu 

quả, cả ngƣời dạy lẫn ngƣời học phải hiểu rằng chính thƣ viện là nơi phục vụ nhu cầu 

tin của họ một cách tối ƣu nhất. Với nguồn lực thông tin đang có, thƣ viện đƣợc xem 

là khởi điểm cơ bản cho hoạt động học tập, giảng dạy, nghiên cứu của ngƣời dạy và 

ngƣời học đƣợc gia tăng, mở rộng không ngừng. Chính thƣ viện góp phần tạo nên sự 

hình thành cho nhà trƣờng và bản thân nguồn lực thông tin là một nhân tố căn bản 

mang đến sự hiện diện cho thƣ viện nên vì vậy, nguồn lực thông tin có vai trò thiết 

yếu đối với chất lƣợng đào tạo của trƣờng đại học, tạo ra nguồn nhân lực đạt chuẩn 

nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho quốc gia sau này. 

- Với công tác thƣ viện 

- Trong hoạt động của các cơ quan thông tin thƣ viện, nguồn lực 

thông tin đƣợc xem là phƣơng tiện khá hữu hiệu vì thể hiện đƣợc đặc trƣng riêng biệt 

và cho thấy sự bắt buộc cần phải có về nguồn tin, tài liệu. Đồng thời, có khả năng tạo 

ra tiềm lực để mở rộng, phát triển nguồn tin, tài liệu này cả lƣợng và chất. 

  - Tạo tiền đề cho sự bắt đầu và từ đó tác động tích cực đến các khâu 

trong hoạt động thông tin thƣ viện, chẳng hạn, nếu nguồn tài liệu có bổ sung về thì 

phòng Nghiệp vụ mới xử lý rồi trung chuyển qua phòng Lƣu hành để phục vụ bạn đọc. 

  - Là nguyên liệu nhằm tạo ra nhiều loại sản phẩm và dịch vụ thông 

tin thƣ viện. Sau một thời gian, dựa vào hiệu suất và ý kiến đóng góp từ bạn đọc, việc 

tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin sẽ đƣợc cải tiến, nâng cao để từ đó 
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mang đến cho bạn đọc những dòng sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, có chất lƣợng hơn. 

  - Nếu hàng hóa, sản phẩm và tiền tệ là điều kiện trao đổi trong mua 

bán, thƣơng mại giữa các công ty, xí nghiệp thì nguồn lực thông tin đƣợc xem nhƣ cầu 

nối trung gian, là nền tảng trong giao lƣu, hợp tác và chia sẻ thông tin với các cơ quan 

thông tin thƣ viện. Nguồn lực thông tin là sự phản chiếu để các cơ quan thông tin thƣ 

viện bắt đầu nhìn nhận thực trạng bản thân, từ đó tích cực xúc tiến đàm thoại, tăng 

cƣờng trao đổi, mở rộng kết hợp để nắm bắt xu hƣớng thế giới và tạo cơ hội cùng 

nhau phát triển. 

Căn cứ vào Pháp lệnh Thƣ viện Việt Nam, khi tập hợp đủ bốn yếu tố (vốn tài 

liệu - nguồn tin, cơ sở trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, ngƣời dùng tin) thì thƣ viện sẽ 

đƣợc hình thành. Tri thức nhân loại từ bao thế hệ đƣợc kết tinh trong sách, báo và các 

loại vật chất mang tin khác. Cùng với thời gian, nguồn tri thức này ngày càng tăng lên 

phản ánh trình độ phát triển của con ngƣời một cách rõ rệt, sâu sắc. Việc này chứng tỏ 

vốn tài liệu - nguồn tin đƣợc đánh giá là yếu tố then chốt cần thiết. Nó có ý nghĩa bao 

quát trong nội hàm của nguồn lực thông tin và dẫn đến một điều chắc chắn rằng nguồn 

lực thông tin cũng phải giữ một vị trí cực kỳ hệ trọng. 

- Với hoạt động thông tin thƣ viện tại Trung tâm Học liệu trƣờng Đại 

học Sài Gòn 

Nhiều năm qua, sự phát triển của trƣờng Đại học Sài Gòn đã kéo theo sự đi lên 

từng bƣớc của Trung tâm. Nguồn cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí và quan trọng hơn 

cả là vốn tài liệu đã đƣợc quan tâm thỏa đáng. Nguồn lực thông tin từ đây đƣợc đặt 

nền tảng vững chắc để có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của ngƣời dùng tin. Bên cạnh 

đó, nguồn lực thông tin đƣợc xem là điều kiện, là cơ sở để hoạt động thông tin thƣ 

viện đƣợc vận hành. Hoạt động thông tin thƣ viện muốn đa dạng, phong phú thì nguồn 

lực thông tin cần đƣợc đầu tƣ và quan tâm nhiều hơn nữa. Trong thời gian tới, cần tiếp 

tục chú trọng vấn đề tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin cũng nhƣ phát 

huy tốt hơn nữa vai trò ảnh hƣởng của nguồn lực thông tin đối với hoạt động thông tin 

thƣ viện tại Trung tâm Học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn. 
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CHƢƠNG 2: HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC  

NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN 

 

2.1 Cơ cấu nguồn lực thông tin tại Trung tâm Học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn 

Đƣợc sự đầu tƣ kinh phí từ nhà Trƣờng, sự quan tâm sâu sát của Ban Giám đốc 

nói chung và nỗ lực của đội ngũ cán bộ nói riêng, nguồn lực thông tin tại Trung tâm 

đã có điều kiện chuyển biến tích cực với việc mở rộng các loại hình tài liệu, sự gia 

tăng đầu sách, bản sách cũng nhƣ nội dung lĩnh vực đào tạo khá đa dạng, phong phú. 

Có thể nói, nguồn lực thông tin này đã đáp ứng tƣơng đối tốt nhu cầu học tập, giảng 

dạy, nghiên cứu cũng nhƣ giải trí của sinh viên, giảng viên, cán bộ trong Trƣờng. 

Nguồn lực thông tin tại Trung tâm đƣợc nhận biết qua các đặc trƣng sau: 

- Theo loại hình tài liệu 

- Tài liệu truyền thống (tài liệu đƣợc viết hoặc in ấn) gồm sách, báo, tạp 

chí, luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận…với 19.478 nhan đề / 

110.475 bản. 

- Tài liệu điện tử (tài liệu nghe nhìn hoặc cơ sở dữ liệu) đƣợc thể hiện qua 

CD - ROM, DVD - ROM, tài liệu truy cập trực tuyến trên mạng (cơ sở dữ liệu 

Online)…gồm 1.482 nhan đề / 1.482 bản. 

 

Loại hình  

tài liệu 

Thành phần 

Số nhan đề Số lƣợng bản 

Truyền thống 19.478 110.475 

Điện tử 1.482 1.482 

 

Bảng 2.1 Cơ cấu nguồn lực thông tin theo loại hình tài liệu 
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Biểu đồ 2.1 Cơ cấu nguồn lực thông tin theo loại hình tài liệu 

 

Từ biểu đồ trên, ta thấy rằng loại hình chính trong nguồn lực thông tin của 

Trung tâm vẫn là tài liệu truyền thống, còn tài liệu điện tử thì chiếm không đáng kể. 

Tính đến tháng 06 / 2014, nguồn thông tin truyền thống của Trung tâm gồm có: 

- Sách: 17.730 nhan đề / 108.481 bản. 

- Luận án: 06 nhan đề / 07 bản. 

- Luận văn: 746 nhan đề / 777 bản. 

- Đề tài nghiên cứu khoa học: 108 nhan đề / 163 bản. 

- Khóa luận tốt nghiệp: 582 nhan đề / 668 bản. 

- Kỷ yếu: 32 nhan đề / 105 bản. 

- Báo, tạp chí: 274 nhan đề (31 nhan đề tiếng Anh, 07 nhan đề tiếng Nga 

và 236 nhan đề tiếng Việt). 
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Nội dung Số nhan đề Số lƣợng bản 

Sách 17.730 108.481 

Luận án 06 07 

Luận văn 746 777 

Đề tài nghiên cứu khoa học 108 163 

Khóa luận tốt nghiệp 582 668 

Kỷ yếu 32 105 

Báo, tạp chí 274 274 

 

Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn lực thông tin truyền thống 

 

 

 

 

Biểu đồ 2.2 Cơ cấu nguồn lực thông tin truyền thống theo số nhan đề 
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Biểu đồ 2.3 Cơ cấu nguồn lực thông tin truyền thống theo số lƣợng bản 
 

Nội dung Số nhan đề Số lƣợng bản 

Dữ liệu điện tử 1.079 1.079 

Tài liệu nghe nhìn 403 403 

 

Bảng 2.3 Cơ cấu nguồn lực thông tin điện tử 
 

 

Biểu đồ 2.4 Cơ cấu nguồn lực thông tin điện tử theo số nhan đề và số lƣợng bản 
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- Theo nội dung chuyên ngành 

 Trung tâm phân loại nguồn tài liệu bằng khung thập phân Dewey (DDC). 

Khung này quy định từng môn loại, lĩnh vực sẽ tƣơng ứng với mỗi con số. Có thể sơ 

lƣợc nhƣ sau: 

 

Nội dung lĩnh vực Số phân loại tƣơng ứng 

Tổng loại 000 

Triết học - Tâm lý học 100 

Tôn giáo 200 

Khoa học Xã hội 300 

Ngôn ngữ 400 

Khoa học Tự nhiên 500 

Công nghệ - Kỹ thuật 600 

Nghệ thuật 700 

Văn học 800 

Lịch sử - Địa lý 900 

 

Bảng 2.4 Nội dung lĩnh vực và số phân loại tƣơng ứng  

trong khung phân loại Dewey (DDC) 
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Biểu đồ 2.5 Cơ cấu nguồn lực thông tin từng chuyên ngành theo số nhan đề 

 

 

Biểu đồ 2.6 Cơ cấu nguồn lực thông tin từng chuyên ngành theo số lƣợng bản 
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Số liệu về nội dung chuyên ngành trên bao gồm tất cả loại hình nhƣ sách, báo, 

tạp chí, luận án, luận văn, dữ liệu điện tử… 

- Theo ngôn ngữ tài liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2.7 Cơ cấu nguồn lực thông tin về ngôn ngữ theo số nhan đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2.8 Cơ cấu nguồn lực thông tin về ngôn ngữ theo số lƣợng bản 
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Lƣợng tài liệu Việt văn chiếm tỷ lệ vƣợt trội so với các ngôn ngữ còn lại. Tiếng 

Anh là thứ tiếng rất thông dụng trên thế giới, giá cả tài liệu này khá cao nên Trung 

tâm cần lƣu ý, xem xét bổ sung trong khả năng hiện có hoặc xúc tiến giao lƣu, xin tài 

trợ từ Quỹ Châu Á cùng các đơn vị khác nhằm mở rộng số lƣợng của ngôn ngữ phổ 

biến này. 

2.2 Tổ chức và quản lý nguồn lực thông tin tại Trung tâm Học liệu trƣờng  

Đại học Sài Gòn 

2.2.1 Tổ chức và quản lý nguồn lực thông tin truyền thống 

 Đây là nguồn thông tin chủ yếu, phục vụ đắc lực cho nhu cầu học tập, giảng dạy, 

nghiên cứu của ngƣời dùng tin trong Trƣờng với nhiều loại hình. Các tài liệu này có 

đƣợc đa phần thông qua nguồn mua và số ít từ nguồn thu nhận. 

 Hiện tại, nguồn thông tin truyền thống của Trung tâm đƣợc tổ chức và bảo quản 

nhƣ sau: 

 - Tổ chức kho 

  - Phòng Lƣu hành 1 phục vụ giáo trình tiếng Việt, sách tham khảo 

và từ điển bằng tiếng Anh. 

  - Phòng Lƣu hành 2 phục vụ sách tham khảo và từ điển bằng tiếng 

Việt. 

  - Phòng Đọc phục vụ tổng hợp nhiều loại hình với sách tham khảo, 

luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận, báo, tạp chí với điều kiện 

phải đọc tại chỗ.  

  - Cơ sở 2 phục vụ sách tham khảo, luận án, luận văn, đề tài nghiên 

cứu khoa học, khóa luận, báo, tạp chí (nội dung tài liệu thiên về ngành Giáo dục Tiểu 

học và Giáo dục Mầm non vì Cơ sở 2 của Trƣờng chỉ có hai Khoa này). Do diện tích 

rất nhỏ nên Phòng Lƣu hành đƣợc tổ chức kết hợp cho bạn đọc có thể tự học, thảo 

luận nhóm, mƣợn tài liệu về nhà hoặc đọc tại chỗ. 

 Trung tâm xử lý nguồn tài liệu theo khung thập phân Dewey (DDC), biên mục 

mô tả với AACR2, MARC21, định chủ đề với Subject Headings. 
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Nguồn tài liệu đƣợc tổ chức theo hình thức kho mở. Sau khi đã qua các công 

đoạn xử lý kỹ thuật, tài liệu đƣợc chuyển đến kho mở để sắp xếp lên giá, kệ. Việc sắp 

xếp tài liệu kho mở phức tạp hơn kho đóng và ảnh hƣởng rất nhiều đến việc tìm kiếm 

cũng nhƣ quản lý trong kho. Trung tâm có lập kế hoạch cụ thể và dài hạn cho tổ chức 

kho mở trên cơ sở vốn tài liệu hiện có và dựa vào chính sách bổ sung, tránh phải dồn, 

giãn kho nhiều lần. Nguyên tắc xếp giá là sắp từ nhỏ đến lớn, từ trên xuống dƣới, từ 

trái qua phải và có khoảng giá trống để khi nhận thêm tài liệu cùng lĩnh vực thì xếp 

tiếp vào khoảng giá trống đó mà không cần dồn, giãn giá kệ. Tài liệu đƣợc sắp xếp 

theo môn loại, lĩnh vực khoa học giúp bạn đọc xác định nhanh vị trí tài liệu họ cần và 

tiếp cận đƣợc nhiều tài liệu của cùng một lĩnh vực. 

Sự lựa chọn khung phân loại, thống nhất cách định ký hiệu tác giả, sắp xếp tài 

liệu chính xác, thƣờng xuyên kiểm tra và chấn chỉnh kho đã giúp Trung tâm quản lý 

kho hiệu quả hơn. 

- Bảo quản kho 

Là những biện pháp nhằm đảm bảo sự toàn vẹn và hiện trạng vật lý bình thƣờng 

của tài liệu có trong kho, gồm 02 loại là: 

- Bảo quản dự phòng: chú trọng đến việc ngăn chặn sự xuống cấp 

của tài liệu. 

- Bảo quản phục chế: sửa lại tình trạng xuống cấp về mặt lý tính hay 

hóa tính nhƣng rất tốn kém chi phí vì cần chuyên gia có nghiệp vụ cao. 

Mục đích của việc bảo quản tài liệu là bảo tồn kho tàng văn hóa và tài sản quốc 

gia; tăng tuổi thọ, giá trị vốn tài liệu vì lƣu trữ đƣợc qua các thời kỳ lịch sử khác nhau; 

góp phần tiết kiệm ngân sách cho nhà Trƣờng; tăng cƣờng nguồn lực thông tin; đáp 

ứng yêu cầu bạn đọc và nâng cao chất lƣợng phục vụ của Trung tâm. 

Bên cạnh đó, kho sách của Trung tâm vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhƣ côn 

trùng xâm hại; tài liệu bị lão hóa; hiện tƣợng sách bị nhàu, nát, cong vênh xuất hiện 

phổ biến vì tần suất tài liệu đƣợc đƣa ra khỏi giá cao hơn kho đóng; ý thức 

trách nhiệm gìn giữ tài sản chung của bạn đọc chƣa cao; lãnh đạo Trƣờng chƣa quan 
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tâm đúng mức tới công tác bảo quản. 

Tuy vậy, cán bộ Trung tâm đang triển khai các hoạt động trong khả năng có thể 

nhằm duy trì trạng thái của kho đƣợc tốt nhất: 

- Với tài liệu điện tử nhƣ băng, đĩa CD - ROM…đƣợc trang bị hộp, bìa 

giấy để giữ đĩa, không dán nhãn và băng dính trên mặt đĩa. 

- Giữ tay sạch sẽ trƣớc khi tiếp xúc với tài liệu. 

- Không mang thức ăn, đồ uống vào kho. 

- Không để tài liệu tiếp xúc trực tiếp với nắng. 

- Đảm bảo không gian thích hợp để có thể di chuyển tài liệu, không quá 

chật hẹp dễ bị xô đẩy, vƣớng mắc. 

- Không để tài liệu dựa vào tƣờng hay giá bị ẩm ƣớt. 

- Cất giữ tài liệu trên giá, không đặt dƣới đất. 

- Sử dụng giá chắn đầy đủ để tài liệu không bị đổ, chồng lên nhau. 

- Tổ chức và sắp xếp tài liệu theo kho riêng biệt: giáo trình; sách tham 

khảo; từ điển, báo - tạp chí… 

- Tu bổ, gia cố lại các tài liệu bị rách nát, long bìa…bằng vài cách thức 

đơn giản. 

- Tổ chức phòng trừ mối, mọt, côn trùng cho tài liệu theo định kỳ hàng 

năm. 

 - Có quạt thông gió, máy điều hòa và thƣờng xuyên làm vệ sinh cho các 

kho. 

2.2.2 Tổ chức và quản lý nguồn lực thông tin điện tử 

 Với xu hƣớng ngày càng phát triển của công nghệ thông tin và viễn thông, hoạt 

động thông tin thƣ viện có điều kiện ứng dụng, tạo đƣợc sự tự động hóa trong quá 

trình xử lý, lƣu trữ và phổ biến thông tin. Đáp ứng cho việc tìm kiếm dễ dàng, nhanh 

chóng mọi lúc mọi nơi đã làm xuất hiện loại hình tài liệu điện tử, một dạng tài liệu 

mới với những ƣu điểm mà tài liệu truyền thống không thể có đƣợc nhƣ đa truy, dễ 

cập nhật, mật độ thông tin lớn, chiếm ít diện tích lƣu trữ…Tài liệu điện tử ngày càng 



 

                   49 

                     

                     

 

phổ biến trong mọi cơ quan thông tin thƣ viện với nội dung thông tin đƣợc thể hiện 

qua sách điện tử (E-Book), tạp chí điện tử (E-Journal), cơ sở dữ liệu (Database)…với 

cách thức lƣu trữ và trình bày trên CD - ROM, DVD, tài liệu truy cập trực tuyến trên 

mạng (cơ sở dữ liệu Online). 

 Hiện nay tại Trung tâm, loại hình này còn khá khiêm tốn về số lƣợng. Nội dung 

và cách tổ chức đƣợc sắp xếp nhƣ sau: 

- Tài liệu nghe nhìn 

 Là tài liệu đƣợc lƣu trên băng, đĩa CD - ROM đi kèm với sách (số ít nằm ở tài 

liệu tiếng Việt và đa phần có trong tài liệu tiếng Anh), lƣu trữ trên CD - ROM, DVD, 

Cassette. Bạn đọc có thể mƣợn về tại Phòng Lƣu hành 1 và Phòng Lƣu hành 2 hoặc 

truy cập tại chỗ ở Phòng Đọc. 

- Dữ liệu điện tử 

 Là các File dữ liệu toàn văn gồm nhiều công trình nghiên cứu khoa học thuộc 

mọi lĩnh vực chuyên sâu, lƣu trữ dƣới định dạng PDF. Bạn đọc có thể tham khảo bằng 

cách tra cứu mục lục trực tuyến của Trung tâm. 

Hiện tại, Trung tâm đang sử dụng phần mềm tự động hóa thƣ viện Libol 5.5 

đƣợc Công ty Tinh Vân, Thƣ viện Quốc Gia, Trung tâm Thông tin Tƣ liệu Khoa học 

& Công nghệ Quốc gia phối hợp nghiên cứu, phát triển. Đây đƣợc xem là một trong 

những giải pháp khá tốt để xây dựng thƣ viện điện tử - thƣ viện số. 

Phần mềm Libol hiện nay bao gồm các phân hệ đƣợc tích hợp trong một cơ sở 

dữ liệu chung và có cơ chế vận hành thống nhất. Ngƣời dùng luôn có thể hoán chuyển 

vị trí làm việc giữa các phân hệ. Libol luôn cập nhật các phân hệ mới vào chƣơng 

trình, đồng thời các phân hệ hiện có sẽ luôn đƣợc cập nhật để đáp ứng những nhu cầu 

thực tế của thƣ viện cũng nhƣ tận dụng đƣợc những công nghệ mới của ngành công 

nghệ thông tin. Libol có khả năng quản lý các loại ấn phẩm đa dạng với số lƣợng có 

thể tới hàng triệu bản ghi cũng nhƣ đáp ứng và tuân thủ mọi tiêu chuẩn nghiệp vụ thƣ 

viện Việt Nam. 

Nhằm đảm bảo các quy tắc nghiệp vụ đƣợc phân tách rõ ràng, chƣơng trình 
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Libol hiện thời đƣợc chia thành bảy phân hệ: tra cứu; biên mục; lƣu thông (mƣợn trả); 

bổ sung; ấn phẩm định kỳ; ILL (mƣợn liên thƣ viện); quản lý ngƣời sử dụng; quản lý 

thông tin cá nhân và phân loại bạn đọc. 

Thông tin đƣợc chia sẻ giữa các phân hệ, một phân hệ có thể khai thác tối đa 

lƣợng dữ liệu liên quan đến quy tắc nghiệp vụ mà nó đảm trách từ cơ sở dữ liệu chung 

trong khi ngƣời dụng phân hệ chỉ cần nhập một lƣợng thông tin ít hơn rất nhiều. Các 

phân hệ đƣợc thiết kế với mức độc lập sao cho sự thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu liên 

quan đến phân hệ này sẽ không làm ảnh hƣởng đến sự vận hành của các phân hệ khác. 

Trong việc tạo lập cơ sở dữ liệu, Trung tâm luôn đề cập cao vấn đề tổ chức, 

quản lý các dữ liệu và sự chính xác của biểu ghi. Việc mô tả thông tin phải theo thiết 

kế mẫu, đúng cách thức nhập liệu nhằm giúp thông tin đạt đƣợc chất lƣợng, độ tin cậy, 

không trùng lặp biểu ghi. Bên cạnh đó, sự cập nhật, hiệu chỉnh và đánh giá dữ liệu 

cũng đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cán bộ chuyên ngành thƣ viện. 

Việc nhập dữ liệu vào máy đƣợc tiến hành sau khi phân loại, định chủ đề, làm 

từ khóa. Ngƣời nhập liệu cũng cần xem xét, bổ sung kịp thời những nội dung thông tin 

mới khi các biểu ghi chƣa đƣợc đề cập tới. 

2.3 Khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm Học liệu trƣờng Đại học  

Sài Gòn 

Cũng nhƣ các cơ quan khác, sản phẩm và dịch vụ thông tin thƣ viện đƣợc xem 

là cầu nối giữa ngƣời dùng tin với Trung tâm. Chúng thể hiện sự quan tâm sát sao của 

bạn đọc dành cho Trung tâm qua những lần góp ý, kiến nghị (đề xuất Trung tâm xây 

dựng một loại sản phẩm hay dịch vụ thông tin thƣ viện nào đó) và ngƣợc lại, chúng 

cũng phản ánh trình độ và tâm huyết của cán bộ Trung tâm với mong muốn mang đến 

cho ngƣời dùng tin cách thức phục vụ chu đáo cùng nhiều loại hình sản phẩm và dịch 

vụ thông tin thƣ viện có chất lƣợng, tiêu biểu là đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy, 

nghiên cứu của họ. 

 Tra cứu thông tin 

 Công nghệ thông tin thay đổi tích cực giúp con ngƣời dù không thể đọc đƣợc 
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một tài liệu hiện hữu nhƣng có thể tham khảo chúng qua mạng Internet từ bất cứ đâu 

với các loại thiết bị. Loại hình tài liệu điện tử từ đây xuất hiện và việc “đọc” đƣợc 

chúng đòi hỏi cần thực hiện cơ bản qua mạng Internet, máy tính cùng với một vài thao 

tác tìm kiếm để ra đƣợc kết quả nhƣ mong muốn. Có thể lƣu ý một số bƣớc đơn giản 

trong việc tra cứu thông tin tại Trung tâm sau đây: 

- Từ giao diện chính của OPAC (Online Public Access Catalog) bên tay 

phải, bạn đọc có thể tra cứu thông tin cá nhân bằng cách nhập “Số thẻ” và “Mật 

khẩu” là “Mã số sinh viên / cán bộ”. 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ đây, bạn đọc có thể biết đƣợc mình đã mƣợn những tài liệu gì, thời 

hạn trả là khi nào hoặc có thể thay đổi thông tin cá nhân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã số  

sinh viên 

/ cán bộ 
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Tra cứu cơ sở dữ liệu và tìm tin trực tuyến 

- Trƣớc hết, bạn đọc cần truy cập trang Web của Trung tâm: 

http://www.lib.sgu.edu.vn 

 

 

Hình 2.1 Trang Web của Trung tâm Học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn 

  

- Nhấn chuột vào dòng chữ “Tra cứu OPAC” và ta bắt đầu các kiểu tìm kiếm. 
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- Với kiểu “Tìm chi tiết”, ta chọn loại hình là “Sách”, muốn tìm 

theo nhan đề, ta chỉ cần nhập vào ô “Nhan đề” cụm từ “Hồ Chí Minh” (gõ từ hoặc 

cụm từ ngắn gọn bằng tiếng Việt có dấu). 

 - Ta đƣợc kết quả với nhiều nhan đề chứa cụm từ “Hồ Chí Minh”. 
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- Muốn tìm theo tác giả, ta nhập vào ô “Tác giả” với cụm từ “Nguyễn 

Nhật Ánh”. 

 

- Ta đƣợc kết quả tìm kiếm với nhiều nhan đề của tác giả “Nguyễn Nhật 

Ánh”. 
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- Với kiểu “Tìm đơn giản”, ta cũng thực hiện các bƣớc tìm kiếm tƣơng tự 

nhƣ “Tìm chi tiết”. 

 

- Với kiểu “Tìm nâng cao”, ta nhấn chuột vào ô “Mọi trƣờng” và chọn 

đề mục là “Nhan đề”. 
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- Cùng lúc đó, ta nhập ô bên phải cụm từ “tổ chức%”, nghĩa là: cụm từ 

“tổ chức” sẽ xuất hiện và đứng đầu trong mỗi nhan đề, còn ký hiệu “%” sẽ là bất cứ 

cụm từ nào và phải đứng sau cụm từ “tổ chức”. 

 

- Ta có kết quả với giao diện thỏa mãn đƣợc lệnh tìm “tổ chức%”. 
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- Tƣơng tự nhƣ trên, ta nhập vào ô bên phải cụm từ “%tổ chức”, nghĩa là: 

ký hiệu “%” sẽ là bất cứ cụm từ nào và phải đứng trƣớc cụm từ “tổ chức”. 

 

- Kết quả mà ta có đƣợc là giao diện thể hiện bên dƣới thỏa mãn lệnh tìm 

“%tổ chức”. 
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- Tiếp tục kiểu “Tìm nâng cao” là sự kết hợp của 2 đề mục. Ta có đề mục 

“Nhan đề” là “%tài chính%” kết hợp với đề mục “Tác giả” là “Bùi Văn Dƣơng”. 

 

- Ta có kết quả là giao diện bên dƣới thỏa mãn yêu cầu phải có cụm từ “tài 

chính” nằm giữa và phải có tác giả “Bùi Văn Dƣơng” trong mỗi nhan đề. 
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- Với loại hình là “Dữ liệu điện tử (Sách điện tử)”, ta nhập vào ô “Nhan 

đề” là “Xử lý nƣớc thải”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ta có kết quả bên dƣới và chỉ đƣợc xem trực tuyến khi nhấn chọn “Xem 

toàn văn”. 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   60 

                     

                     

 

- Để mở từng trang tài liệu, ta chỉ cần nhấn “Next”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên cạnh đó, bạn đọc cần chú ý vài thông tin của mỗi tài liệu nhƣ sau: 

  - Chỉ số phân loại DDC đƣợc dán trên kệ sách giúp ta định vị nơi 

chứa tài liệu (VD: 338.6041 là số phân loại thiên về lĩnh vực Khoa học Xã hội). 

- Ký hiệu tại kho Thƣ viện: 

Tầng 01: sách Giáo trình (GT), sách Tham khảo Ngoại (TKN). 

Tầng 02: sách Tham khảo Việt (TKV). 

- Ký hiệu tại kho KLF: 

                     Tầng 02: sách Tham khảo Đọc (TKĐ). 

- Ký hiệu tại kho Cơ sở 2: 

 Sách mƣợn về nhà (CS2LH) và sách đọc tại chỗ (CS2TK). 

- Số bản: trƣớc khi mƣợn tài liệu, bạn đọc cần quan tâm số bản còn 

“Rỗi” (có thể mƣợn) hoặc “Bận” (không thể mƣợn). 
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Có thể nói OPAC là công cụ tra cứu công cộng trực tuyến rất cần thiết và hữu 

ích đối với các cơ quan thông tin thƣ viện nói chung cùng Trung tâm nói riêng. Điều 

này thể hiện rõ rệt nhất là trong thời đại công nghệ phát triển, khi mà công việc của 

con ngƣời luôn có sự tƣơng tác với máy móc nhằm tăng độ chính xác và tiết kiệm thời 

gian. Theo quan sát, nhóm cán bộ, giảng viên là những ngƣời có trình độ nên việc tra 

cứu thông tin, tìm kiếm tài liệu sẽ thực hiện dễ dàng hơn. Với nhóm sinh viên thì chỉ 

có các bạn năm thứ nhất (đƣợc học lớp hƣớng dẫn sử dụng Trung tâm) cùng các bạn 

năm cuối (đã có kinh nghiệm vì thƣờng xuyên đến sử dụng Trung tâm hoặc đăng ký là 

bạn đọc của một số thƣ viện khác nhƣ Thƣ viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM, Thƣ 

viện trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM… ) là thực hiện tra cứu 

khá tốt; còn các bạn năm thứ hai và thứ ba vẫn bộc lộ khó khăn khi tìm kiếm. Nhìn 

chung, mục lục tra cứu trực tuyến của Trung tâm thể hiện vài ƣu điểm và hạn chế sau: 

Ƣu điểm 

- Tiện ích từ “Trang bạn đọc” giúp các bạn thành viên có thể tra cứu 

thông tin (mƣợn những nhan đề gì; mƣợn bao nhiêu tài liệu; khi nào phải trả…) và tìm 

kiếm tài liệu trực tuyến ở mọi nơi, mọi lúc. 

- Tạo thói quen và sự chủ động để bạn đọc có thể tự tra cứu. Tránh việc 

mất quá nhiều thời gian vì cách tìm kiếm thủ công. 

- Giao diện tƣơng đối đơn giản và thân thiện với bạn đọc. 

Hạn chế 

- Phân hệ còn bộc lộ nhiều thiếu sót nhƣ chƣa thể tìm kiếm theo “Từ 

khóa”; không hiện kết quả nếu sai chính tả hoặc không gõ dấu tiếng Việt; thỉnh 

thoảng, các lệnh tìm kiếm đơn giản, chi tiết và nâng cao sẽ không có đƣợc kết quả 

chính xác bởi sai cú pháp và một ít thao tác xử lý chƣa đúng từ cán bộ của Phòng 

Nghiệp vụ. 

Khai thác sản phẩm điện tử và cơ sở dữ liệu 

 Việc sử dụng các loại đĩa quang, CD - ROM, DVD, băng Cassette diễn ra phổ 

biến vì tƣơng đối dễ thực hiện và thuận tiện. Tại Trung tâm, bạn đọc sẽ lựa chọn đĩa 
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CD với chủ đề cần quan tâm, cho vào ổ đĩa máy tính, nhấp chuột vào hình ổ đĩa hoặc 

với băng Cassette, bạn đọc chỉ cần đƣa băng vào máy thu thanh dạng xách tay là có 

thể khai thác đƣợc nội dung của mỗi sản phẩm. Bạn đọc có thể vừa nhìn Ti - vi hoặc 

nghe máy thu thanh, vừa lƣớt xem nội dung trong mỗi cuốn sách có chủ đề liên quan. 

Trung tâm đã trang bị thêm tai nghe (Earphone) nhằm hỗ trợ bạn đọc tập trung cho 

việc tự học và tránh ảnh hƣởng đến mọi ngƣời xung quanh. Nhìn chung, việc sử dụng 

một số sản phẩm điện tử tại Trung tâm khá đơn giản đã giúp bạn đọc có thêm một 

nguồn thông tin để khai thác, phục vụ nhu cầu tin của mình. 

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tạo đƣợc mảng thƣ viện số từ phần mềm DSpace. 

Đây là bộ phần mềm mã nguồn mở cung cấp giải pháp tạo lập và phân phối các bộ 

sƣu tập số hóa trên mạng toàn cầu và cho phép các cơ quan nghiên cứu, các thƣ viện 

có thể tự phát triển, mở rộng. Nó cung cấp phƣơng thức mới trong việc tổ chức và 

xuất bản thông tin trên Internet. Sau đây là một vài ƣu điểm của DSpace: 

- Hỗ trợ việc thu nhận, quản lý, lƣu trữ siêu dữ liệu và tài liệu dễ dàng, lâu dài. 

- Giúp cho việc truy cập tài liệu đƣợc thuận lợi, cả việc liệt kê và tìm kiếm. 

- Là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí và có một cộng đồng lớn ngƣời sử dụng 

cũng nhƣ phát triển trên toàn thế giới. 

- Thuận tiện tùy chỉnh cho phù hợp nhu cầu từng đơn vị, dễ dàng truy cập qua 

giao diện dạng Web. 

- Đƣợc dùng trong các tổ chức giáo dục, chính phủ, tƣ nhân và thƣơng mại. 

- Sử dụng trên nhiều hệ điều hành nhƣ Windows, Linux, Unix...  

- Có khả năng tìm kiếm tài liệu toàn văn và hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ. 

- Bảo mật tốt và có thể phân quyền đến từng tài khoản ngƣời dùng, đến từng bộ 

sƣu tập hoặc thậm chí đến từng tài liệu. Các quyền đƣợc cấu hình khá chi tiết nhƣ 

quyền xem biểu ghi thƣ mục, quyền xem toàn văn... 

- Có thể quản lý và lƣu trữ tất cả các loại tài liệu kỹ thuật số. Bên cạnh đó, tài liệu 

đƣợc biên mục theo chuẩn Dublin Core Metadata rất phổ biến và thông dụng (sách 

điện tử; bài báo; luận án, luận văn điện tử; Video; hình ảnh…). 
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Trung tâm dự kiến xây dựng bộ sƣu tập số bằng phần mềm Dspace với nhiều cơ 

sở dữ liệu nhƣ: bài trích báo, tạp chí; đề tài nghiên cứu khoa học; giáo trình; luận án 

tiến sĩ; luận văn thạc sĩ; tài liệu tham khảo… Đây đƣợc xem là sản phẩm chất lƣợng 

và rất có giá trị bởi vừa góp phần làm phong phú nguồn lực thông tin vừa tạo nên chất 

lƣợng của Trung tâm. Chúng hỗ trợ cách thức tra cứu, tìm kiếm thông tin đa dạng hơn 

cho bạn đọc cũng nhƣ tạo ra nhiều triển vọng trong việc đáp ứng nhu cầu của họ. Hiện 

tại, Trung tâm vẫn đang tiến hành xây dựng và sẽ sớm đƣa vào hoạt động. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2 Các bộ sƣu tập (dự kiến) trong thƣ viện số tại Trung tâm Học liệu 

 

Dịch vụ cung cấp tài liệu 

Dịch vụ này đóng vai trò rất cơ bản trong mọi cơ quan thông tin thƣ viện nói 

chung và tại Trung tâm nói riêng. Thể hiện rõ nhất ở đây chính là việc mƣợn tài liệu 
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về nhà đọc tài liệu tại chỗ. 

- Dịch vụ mƣợn tài liệu về nhà 

Dịch vụ này có nội dung đơn giản nhƣ tên gọi, nghĩa là bạn đọc có thể mang tài 

liệu về nhà tham khảo trong một khoảng thời gian cho phép. Dịch vụ này giữ vị trí đặc 

thù bởi chiếm đa số tại Trung tâm chính là nguồn tài liệu truyền thống.  

Kho tài liệu tại Phòng Lƣu hành đƣợc sắp xếp theo môn loại và tổ chức với 

hình thức mở nên giúp bạn đọc dễ tìm kiếm các tài liệu gần nhau có cùng nội dung, 

tiết kiệm thời gian, tạo cảm giác thoải mái, tiện lợi khi đến Trung tâm. Đồng thời, việc 

trang bị máy tính đã hỗ trợ khá tốt cho bạn đọc tra cứu thông tin; sự ứng dụng công 

nghệ mã vạch giúp cho cán bộ Trung tâm thuận lợi kiểm soát thông tin bạn đọc, hoạt 

động mƣợn trả cũng đƣợc tiếp diễn nhanh gọn và chính xác hơn nhiều. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 2.3 Giao diện “Ghi mƣợn” tài liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4 Giao diện “Ghi trả” tài liệu 
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Một số ƣu điểm của dịch vụ này chính là tạo sự chủ động, khi đã có tài liệu 

trong tay thì bạn đọc sẽ tham khảo đƣợc bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu cũng nhƣ họ sẽ 

khai thác thông tin, tri thức đƣợc tối ƣu và dễ dàng hơn bởi sự tiếp xúc trực quan với 

tài liệu. Dẫu còn vài khuyết điểm nhƣ tình trạng vật lý của tài liệu mau xuống cấp 

(long bìa, rách gáy…) bởi tần suất mƣợn trả hoạt động liên tục hoặc bị giữ quá lâu sẽ 

hạn chế vòng quay tài liệu đến với những bạn đọc khác; Trung tâm còn hạn chế linh 

động trong việc cho bạn đọc trả tài liệu khi mất điện, mất mạng Libol…nhƣng lƣợng 

ngƣời dùng tin sử dụng dịch vụ này vẫn khá đông. 

Lƣợng bạn đọc đến Trung tâm mƣợn tài liệu mỗi ngày là khoảng 100 lƣợt. Qua 

khảo sát thì nhóm sinh viên đánh giá rất tốt là 8%, tốt là 44% và chƣa tốt là 48%; 

nhóm cán bộ, giảng viên đánh giá rất tốt là 8.6%, tốt là 47.25% và chƣa tốt là 44.15%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2.9 Ngƣời dùng tin đánh giá dịch vụ mƣợn tài liệu về nhà 

Nhƣ vậy, đa số ngƣời dùng tin cho rằng dịch vụ này hoạt động khá tốt mặc dù 

lƣợng bạn đọc chƣa hài lòng còn tƣơng đối cao. Nguyên nhân có thể xét đến là vì 

Trƣờng chƣa kịp bổ sung tài liệu cho một vài ngành mới mở (Thƣ viện Văn phòng, 

Điện tử Viễn thông…) hoặc thời gian đợi Trung tâm cập nhật tài liệu mới hơi lâu… 

Thêm vào đó, từ việc phỏng vấn ngẫu nhiên cho thấy đa số bạn đọc muốn 

Trung tâm tăng thêm lƣợng đầu sách đƣợc mƣợn với việc giãn cách thời gian hoàn trả 

bởi họ cần nhiều tài liệu cùng một lúc và có thêm thời gian để thuận tiện trong việc 

học tập, giảng dạy, nghiên cứu. 
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- Dịch vụ đọc tại chỗ 

Tƣơng tự nhƣ dịch vụ mƣợn về nhà, dịch vụ đọc tại chỗ cũng đóng vai trò quan 

trọng nhƣng có đặc điểm khác biệt là chỉ cho bạn đọc tham khảo tài liệu tại chỗ. Tại 

Trung tâm, dịch vụ này cũng thể hiện đƣợc những ƣu điểm nhƣ bạn đọc có thể tham 

khảo tài liệu đa dạng hơn ngoài sách nhƣ báo, tạp chí phổ thông / chuyên ngành; luận 

án, luận văn; băng, đĩa CD - ROM…; tiết kiệm không gian lƣu trữ, giảm thiểu tình 

trạng thất thoát tài liệu so với dịch vụ lƣu hành; sự cung cấp nhiều loại hình tài liệu đã 

giúp bạn đọc làm quen và biết cách sử dụng các thiết bị khác nhau (Ti - vi, Cassette, 

máy thu thanh xách tay, máy chiếu...). Tuy vậy, dịch vụ này còn vấp phải một số 

nhƣợc điểm nhƣ cán bộ chƣa chủ động trong việc đối thoại, tiếp xúc với bạn đọc; một 

vài cán bộ chƣa nắm vững chuyên môn nghiệp vụ hoặc đƣợc luân chuyển từ các 

Phòng, Ban, các bộ phận khác trong Trung tâm nên trợ giúp cho bạn đọc còn hạn chế. 

Phòng Đọc đƣợc thiết kế khoảng 300 chỗ ngồi và kho sách đƣợc sắp xếp theo 

môn loại, tổ chức với hình thức mở nên tạo cảm giác thoải mái để bạn đọc tự tìm kiếm 

tài liệu, tiết kiệm thời gian. Việc trang bị máy tính đầy đủ đã hỗ trợ khá tốt cho bạn 

đọc tìm kiếm, tra cứu thông tin cũng nhƣ sự ứng dụng các loại thiết bị cơ bản giúp bạn 

đọc khai thác các dạng tài liệu đƣợc tối ƣu hơn. 

Ngƣời sử dụng đa phần vẫn là sinh viên bởi môi trƣờng và không gian học tập 

sẵn có sẽ giúp họ thuận tiện hơn trong việc tự học, thảo luận theo nhóm. Một số ít cán 

bộ, giảng viên đến với Phòng Đọc chủ yếu là sử dụng Phòng Máy tính dành cho họ để 

phục vụ việc giảng dạy, nghiên cứu. 

Lƣợng bạn đọc đến Trung tâm sử dụng mỗi ngày là khoảng 40 lƣợt. Qua khảo 

sát thì nhóm sinh viên đánh giá rất tốt là 8.5%, tốt là 44.3% và chƣa tốt là 47.2%; 

nhóm cán bộ, giảng viên đánh giá rất tốt là 10%, tốt là 47.6% và chƣa tốt là 42.4%. 
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Biểu đồ 2.10 Ngƣời dùng tin đánh giá dịch vụ đọc tại chỗ 

Do cán bộ trực Phòng không có chuyên môn thƣ viện, kho tài liệu chƣa đƣợc 

sắp xếp, chấn chỉnh thƣờng xuyên cũng nhƣ cách thức hƣớng dẫn và kỹ năng nắm bắt 

nhu cầu ngƣời dùng tin không phù hợp nên lƣợng bạn đọc chƣa hài lòng còn khá cao. 

Dẫu sao, phần lớn họ vẫn cho rằng dịch vụ này hoạt động tƣơng đối tốt và vì vậy, 

Trung tâm cần nhìn vào thực tế để có những thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp hơn 

trong thời gian tới. 

Dịch vụ hƣớng dẫn sử dụng Trung tâm Học liệu 

Tại các cơ quan thông tin thƣ viện thì dịch vụ hƣớng dẫn sử dụng thƣ viện đƣợc 

xem nhƣ trọng trách và đƣợc đánh giá là rất cần thiết nhằm giúp bạn đọc sử dụng tối 

ƣu nguồn thông tin, tài liệu phục vụ cho sự học từ việc hƣớng dẫn định kỳ và thƣờng 

xuyên của thƣ viện. 

Với Trung tâm, dịch vụ này đƣợc thiết kế nhằm cung cấp, chỉ dẫn, đào tạo bạn 

đọc có thể khai thác các sản phẩm, dịch vụ thông tin thƣ viện cũng nhƣ cách thức sử 

dụng trang thiết bị tại Trung tâm thật chủ động và hiệu quả. 

Hiện tại, dịch vụ này mới đƣợc Trung tâm triển khai thực hiện từ năm 2013 và 

chỉ dành cho sinh viên năm thứ nhất đã đăng ký thành viên. Trung tâm sẽ dành ra hai 

ngày / tuần để hƣớng dẫn nên sau khi các bạn sinh viên học văn hóa thì có thể sắp xếp 

thời gian rảnh cho việc tham gia lớp học này. Buổi hƣớng dẫn đƣợc trình bày trong 
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khoảng ba tiết từ 25 - 30 bạn / lớp với các nội dung gồm giới thiệu cơ cấu tổ chức, nội 

quy các Phòng chức năng, cách thức sắp xếp kho; đƣa ra các sản phẩm và dịch vụ 

thông tin thƣ viện cùng một số trang thiết bị tƣơng ứng để khai thác; chỉ dẫn cách tra 

cứu tài liệu; rèn luyện một số kỹ năng tìm kiếm với OPAC; cách sử dụng máy tính với 

quỹ thời gian 60 giờ miễn phí. 

Bên cạnh đó, do mới triển khai nên lớp hƣớng dẫn của Trung tâm chỉ dành cho 

sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy trình độ cao đẳng, đại học mà chƣa áp dụng với 

các sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba, năm cuối và ngoài chính quy. Vì lý do này mà 

lƣợng bạn đọc tham gia lớp hƣớng dẫn thật sự không đáng kể. Thêm vào đó, Trung 

tâm cũng chƣa tạo đƣợc tài liệu cầm tay dùng để chỉ dẫn tra cứu, tìm kiếm cho sinh 

viên mà chỉ có bài giảng hƣớng dẫn sử dụng Trung tâm dành cho nội bộ ngƣời hƣớng 

dẫn; các cán bộ hƣớng dẫn không trình bày thƣờng xuyên cũng nhƣ kinh nghiệm đứng 

lớp còn hạn chế nên lớp học chƣa đạt đƣợc các mục tiêu đề ra. Vì vậy, Trung tâm cần 

tìm kiếm vài giải pháp nhằm cải thiện dịch vụ khá quan trọng này trong thời gian tới. 

Dịch vụ Internet 

Sự giao tiếp, khoảng cách địa lý, không gian, thời gian…vốn không còn là trở 

ngại đối với loài ngƣời bởi sự xuất hiện tất yếu của mạng kết nối toàn cầu Internet đã 

giúp giải quyết gần nhƣ triệt để những khó khăn hiện hữu trong thời đại công nghệ 

phát triển hiện nay. Đối với công tác giáo dục, Internet cũng góp phần hỗ trợ không 

nhỏ với việc đào tạo con ngƣời. Trong lĩnh vực thƣ viện, Internet trợ giúp bạn đọc tra 

cứu thông tin, tìm kiếm tài liệu, trao dồi kiến thức cho việc học tập, giảng dạy, nghiên 

cứu và cả vấn đề giải trí. 

Tại Trung tâm, dịch vụ này đƣợc khá đông sinh viên sử dụng vì tính phổ biến 

và mang lại rất nhiều tiện ích hữu dụng với trao đổi thƣ điện tử (E - mail); tra cứu 

thông tin, tìm kiếm dữ liệu; đăng ký học từ xa, học trực tuyến, đăng ký môn học, xem 

thông tin đào tạo)… Các sinh viên chƣa đăng ký thành viên có thể sử dụng dịch vụ 

này và chỉ cần trả một khoản phí vừa phải. 

Trung tâm đang duy trì phục vụ Internet cho bạn đọc (chủ yếu là sinh viên) toàn 
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Trƣờng với một Phòng (52 máy) tại KLF và một Phòng (24 máy) bên Cơ sở 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2.11 Ngƣời dùng tin đánh giá dịch vụ Internet 

Biểu đồ trên cho thấy số sinh viên đánh giá dịch vụ này chƣa tốt chiếm tỷ lệ khá 

cao. Có rất nhiều nguyên nhân nhƣ lƣợng sinh viên sử dụng quá đông vào giờ cao 

điểm (mùa thi, buổi trƣa…) nên khiến đƣờng truyền Internet bị gián đoạn; dàn máy 

tính cấu hình thấp, dùng đã lâu mà chƣa đƣợc lãnh đạo Trƣờng cho thay mới, bổ sung 

khiến tốc độ truy cập và thao tác tra cứu, tìm kiếm dữ liệu bị ảnh hƣởng; cán bộ trực 

Phòng thiếu chuyên môn phù hợp nên không thể hỗ trợ sinh viên xử lý sự cố máy móc 

(nhiễm Virus máy tính, thiếu phần mềm chuyên dụng để tạo văn bản hay mở các loại 

tập tin; lỗi không kết nối với Internet; không thể nhận hoặc gửi thƣ điện tử…). Nhƣng 

dẫu sao, dịch vụ Internet cũng đã phục vụ việc học tập cho sinh viên tƣơng đối tốt. 

Nhƣ vậy, thông qua việc đánh giá mức độ sử dụng sản phẩm và dịch vụ thông 

tin thƣ viện, dù còn bộc lộ những khiếm khuyết nhƣng nhìn chung, sự khai thác nguồn 

lực thông tin tại Trung tâm đƣợc duy trì tƣơng đối hiệu quả. Đa số ngƣời dùng tin đều 

sử dụng và mong muốn Trung tâm nâng cao chất lƣợng các sản phẩm, dịch vụ hiện có, 

đồng thời đề xuất ý kiến triển khai thêm một số sản phẩm, dịch vụ cần thiết trong thời 

gian tới nhằm đáp ứng tối ƣu nhu cầu tin của họ. 
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2.4 Những nhân tố tác động đến hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác nguồn 

lực thông tin tại Trung tâm Học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn 

2.4.1 Chính sách phát triển nguồn lực thông tin 

Trong các cơ quan thông tin thƣ viện, chính sách phát triển (bổ sung) nguồn lực 

thông tin là văn bản định hướng cần thiết để mở rộng nguồn lực thông tin với những 

quy định, cách thức chọn lọc, sưu tập vốn tài liệu/nguồn tin tương ứng theo nhiệm vụ 

và khả năng riêng biệt. 

Hiện tại, Trung tâm vẫn chưa có được văn bản chính thức đề cập về chính sách 

phát triển vốn tài liệu/nguồn tin. Một phần lý do là Trung tâm chưa hiểu rõ tầm ảnh 

hưởng của chính sách phát triển trong hoạt động nghiệp vụ hằng ngày. Tiếp đến, chính 

sách này cần sự dự đoán, tầm nhìn, trí tuệ để thực hiện trong thời gian dài. Cán bộ 

công tác lâu năm thì không có chuyên ngành phù hợp, nhân viên trẻ có chuyên môn 

nhưng lại thiếu kinh nghiệm. Thêm vào đó, cán bộ và giảng viên của một số Khoa 

chưa có sự hợp tác với Trung tâm trong việc cung cấp danh mục bổ sung tài liệu 

chuyên ngành…Do đó, hoạt động bổ sung của Trung tâm mang tính chủ quan, xuất 

hiện sự chênh lệch giữa các lĩnh vực và không nhất quán khi bổ sung tại những thời 

điểm khác nhau. Dẫu vậy, Trung tâm cũng đã linh động, quan tâm kịp thời vấn đề này 

bằng cách bám sát vài định hướng và mục tiêu cơ bản sau: 

- Đề cập trách nhiệm và nội dung bổ sung của từng đơn vị, cá nhân. Xem 

xét, thống nhất cho phù hợp với các thủ tục, quy định trước khi bổ sung nhằm đảm 

bảo tính khách quan, thuận tiện, chính xác. 

- Duy trì tính liên tục, thống nhất trong việc bổ sung khi có chuyển biến 

nhân sự. 

- Xây dựng nguồn lực thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng 

lực hiện có về kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực. 

- Xem xét diện bổ sung tương ứng với các trình độ đào tạo (trung cấp, cao 

đẳng, đại học); các hệ đào tạo chính quy, tại chức, liên thông, liên kết với các cơ sở 

giáo dục bên ngoài (Đại học Vinh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học 



 

                   71 

                     

                     

 

Quốc gia Hà Nội). 

- Ưu tiên bổ sung tài liệu chuyên ngành theo từng lĩnh vực, tài liệu cho 

ngành mới mở do Ban Giám hiệu đề xuất, tài liệu được nhiều bạn đọc yêu cầu để đáp 

ứng việc học tập, nghiên cứu. 

- Chọn tài liệu tiếng Việt là chủ yếu, đồng thời cân nhắc kỹ trước khi bổ 

sung tài liệu nước ngoài (đa phần là tiếng Anh) bởi giá cả ngày càng tăng vọt. 

- Góp phần làm đa dạng nguồn lực thông tin với các loại giáo trình, sách 

tham khảo, từ điển, báo, tạp chí chuyên ngành… 

- Cân đối số lượng tài liệu theo mức độ khác nhau. Với giáo trình thì dao 

động từ 05 đến 08 bản; với tài liệu tham khảo thì dao động từ 03 đến 05 bản; với ấn 

phẩm định kỳ thì mỗi nhan đề chỉ có 01 bản…Nhìn chung, số lượng bản được giảm 

xuống nhằm tăng số nhan đề cũng như đối phó với tình trạng kinh phí có khả năng bị 

hạn chế và giá cả tài liệu tăng cao như hiện nay. 

- Chú trọng mở rộng nguồn tin điện tử bởi cách tra cứu nhanh chóng, thuận 

tiện, không bị hạn chế không gian, thời gian.  

2.4.2 Đội ngũ cán bộ và ngƣời dùng tin 

- Đội ngũ cán bộ 

Có thể nói, trình độ và khả năng của cán bộ thƣ viện là những yếu tố có vai trò 

hệ trọng đến đặc trƣng của hoạt động thông tin thƣ viện, ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt 

động làm phong phú và chất lƣợng nguồn lực thông tin cũng nhƣ các sản phẩm, dịch 

vụ cung ứng cho ngƣời dùng tin. 

Hiện nay, Trung tâm có 24 ngƣời đƣợc phân chia nhƣ sau: 

- Ban Giám đốc: 03 

- Tổ Lƣu hành: 04 

- Tổ Văn phòng - Quản trị mạng: 04 

- Tổ Tra cứu: 05 

- Tổ Nghiệp vụ: 05 

- Cơ sở 2 (Số 4 - Tôn Đức Thắng): 03 
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Chuyên ngành 

 

Trình độ 

 

Tổng  

chuyên ngành Cử nhân Thạc sĩ Tiến sĩ 

Thông tin thƣ viện 09 0 0 09 

Công nghệ thông tin 04 01 0 05 

Khác 06 03 01 10 

Tổng trình độ 19 04 01  

Tổng số lƣợng 24 

 

Bảng 2.5 Nguồn nhân lực tại Trung tâm Học liệu 

 

Một phần quan trọng không kém là sự đóng góp tích cực của công nghệ thông 

tin. Khoa học công nghệ bùng nổ ngày càng hỗ trợ thiết thực và là phƣơng tiện không 

thể thiếu đối với sự phát triển của ngành Thƣ viện. Với số lƣợng ít ỏi là 04 ngƣời 

thuộc lĩnh vực này thì hoạt động của Trung tâm gặp rất nhiều khó khăn bởi họ vừa 

đảm trách công việc chuyên môn, vừa đảm bảo vấn đề kỹ thuật cho các cán bộ khác 

khi gặp sự cố máy móc và không phải lúc nào họ cũng có mặt để hỗ trợ kịp thời. Do 

đó, tăng cƣờng nhân viên công nghệ thông tin sao cho tƣơng ứng với thực trạng hoạt 

động hiện nay là việc mà Trung tâm cần phải quan tâm, lƣu ý. Tiếp đến, số lƣợng cán 

bộ ngành thƣ viện chiếm tƣơng đối nhiều so với các ngành khác nhƣng do trình độ 

hạn chế, kinh nghiệm và tuổi đời còn ít nên một số khâu trong hoạt động thông tin thƣ 

viện nhƣ bổ sung, thu thập tài liệu, xử lý thông tin, phục vụ ngƣời dùng tin...vẫn chƣa 

đáp ứng đƣợc chất lƣợng công việc. Bên cạnh đó, trong tổng số cán bộ thƣ viện là 09 

ngƣời thì chỉ có 02 nam. Chính điều này đã làm giảm sự năng động và tự chủ cho 

mảng thƣ viện. Cán bộ nam giới có xu hƣớng ham tìm tòi, học hỏi, chịu va chạm với 

máy móc, thiết bị hơn cán bộ nữ. Do vậy, việc phát triển số lƣợng cán bộ thƣ viện 

nam sẽ chắc chắn giúp thƣ viện vừa chủ động công tác vừa hỗ trợ một phần nào đó 

cho hoạt động về công nghệ thông tin của Trung tâm. Một điều thuận lợi cho Trung 



 

                   73 

                     

                     

 

tâm nữa là vài cán bộ có chuyên ngành đa dạng nhƣ hóa học, ngữ văn, ngữ Anh, văn 

thƣ lƣu trữ, văn hóa học…nên đã hỗ trợ khá tốt cho cán bộ thƣ viện để xác định nội 

dung thông tin, thuật ngữ chuyên ngành trong tài liệu khi xử lý nghiệp vụ. 

- Ngƣời dùng tin 

Mục đích cuối cùng, mục đích cao nhất và đối tượng phục vụ của hoạt động 

thông tin thư viện chính là người dùng tin. Họ là người sử dụng, đánh giá cũng như có 

tầm ảnh hưởng nhất định đến hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông 

tin. Nguồn thống kê tại Trung tâm cho thấy, lƣợng bạn đọc vào tra cứu thông tin và 

tìm mƣợn tài liệu tại Trung tâm là khoảng 140 lƣợt / ngày. Trong đó, nhóm sinh viên 

chiếm khoảng 125 lƣợt thuộc trình độ cử nhân (cao đẳng và đại học). Nhóm cán bộ, 

giảng viên chiếm khoảng 15 lƣợt với trình độ đa số là thạc sỹ. Loại hình tài liệu mà 

nhóm sinh viên quan tâm với sách là 78.3 %; báo, tạp chí là 15.9 %; tài liệu điện tử là 

0.7 % và báo cáo khoa học là 5.1 %. Loại hình tài liệu mà nhóm cán bộ, giảng viên 

quan tâm với sách là 55.6 %; báo, tạp chí là 20.4 %; tài liệu điện tử là 4.6 % và báo 

cáo khoa học là 19.4 %. Có thể thấy, so với các loại hình khác thì sách được khá đông 

bạn đọc sử dụng vì tính thuận tiện và dễ truyền tải kiến thức. Tiếp đến, ngôn ngữ mà 

nhóm sinh viên quan tâm với tiếng Việt là 84.9 %; tiếng Anh là 14.3 % và các thứ 

tiếng còn lại chỉ có 1.9 %. Ngôn ngữ mà nhóm cán bộ, giảng viên quan tâm với tiếng 

Việt là 74.9 %; tiếng Anh là 21.2 % và các thứ tiếng còn lại là 3.9 %. Như vậy, do 

trình độ tiếng Anh cùng những thứ tiếng còn lại khá hạn chế nên đa số bạn đọc vẫn 

chọn tiếng Việt là ngôn ngữ ưu tiên để tham khảo tài liệu. Nhìn chung, muốn đáp ứng 

tối ưu mong muốn của người dùng tin, Trung tâm cần phải tiếp tục khảo sát, phân tích 

nhu cầu và trình độ của họ. Đây cũng là cách tốt nhất giúp Trung tâm vừa làm tròn 

nhiệm vụ của mình, vừa hoàn thiện hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực 

thông tin. 

2.4.3 Kinh phí 

Nguồn kinh phí luôn được đánh giá là nhạy cảm nhưng lại vô cùng cần thiết 

cho bất kỳ hoạt động nào. Kinh phí được đầu tư thỏa đáng sẽ giúp hoạt động thông tin 
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thư viện được triển khai trôi chảy và ngược lại. Trường Đại học Sài Gòn trực thuộc 

Ủy ban Nhân dân TP. HCM nên ngân sách hoạt động của toàn Trường sẽ do Ủy ban 

Nhân dân rót xuống. Tiếp đến, nhà Trường sẽ phân bổ ngân sách phù hợp với chức 

năng của từng đơn vị, bộ phận. 

Hằng năm, kinh phí cho việc bổ sung tài liệu tại Trung tâm dao động từ 800 

triệu đến 01 tỷ đồng. Giữa viễn cảnh nguồn đầu tư luôn có khả năng bị hạn chế ở một 

số cơ quan thông tin thư viện, sự cạnh tranh để xin thêm nguồn chi tiêu từ các đơn vị 

khác trong Trường thì có thể xem đây là nguồn bổ sung vô cùng quan trọng và khá ổn 

định mà Trung tâm có được. Ngoài nguồn ngân sách này, Trung tâm cũng có được 

nguồn thu từ vài hoạt động đặc thù như nguồn Internet, phí cấp thẻ. Dù vậy, vài nguồn 

thu trên cũng không đáng kể nên trong thời gian tới, Trung tâm cần chủ động tham 

khảo, xây dựng thêm một số dòng sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện để mở rộng 

nguồn chi tiêu cũng như làm phong phú hơn nguồn lực thông tin của mình. 

Cứ đến cuối mỗi năm học, Trung tâm lại họp đơn vị để đánh giá thực trạng hoạt 

động cũng như đề ra phương hướng trong thời gian tiếp theo. Trung tâm sẽ hoàn chỉnh 

bản kế hoạch xác định nhiệm vụ để gửi lên Ban Giám hiệu. Phần quan trọng của bản 

kế hoạch này là giúp lãnh đạo Trường nắm rõ tình hình hoạt động của Trung tâm, có 

định hướng phân bổ kinh phí tương ứng với mỗi lĩnh vực, loại hình tài liệu theo thời 

gian và nhu cầu của người dùng tin. 

2.4.4 Nguồn bổ sung 

Hiện tại, dựa vào nguồn kinh phí được cấp, Trung tâm đã đặt kế hoạch bổ sung 

theo quý trong năm qua nguồn mua và nguồn thu nhận.  

- Nguồn mua 

Bổ sung bằng cách trả tiền vẫn được xem là phương thức chủ yếu. Cách này 

cho phép Trung tâm chủ động tìm kiếm, đặt hàng và chọn được tài liệu phù hợp với 

giá cả thương lượng (nếu biết so sánh giá cả) từ các nhà xuất bản, công ty phát hành 

sách, đồng thời giúp Trung tâm giảm thiểu chi phí và thời gian đi lại. 

Với tài liệu in ấn, từ năm 2011 trở về trước, kho sách của Trung tâm xuất hiện 
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tình trạng nhiều nhan đề bị trùng lặp với thời gian cập nhật chỉ dao động trong khoảng 

một năm. Điều này thể hiện nguồn tri thức mới được bổ sung sẽ không đáng kể (ngoại 

trừ các tài liệu về khoa học, kỹ thuật, công nghệ). Bên cạnh đó, một vài tên sách lại có 

quá nhiều số lượng bản nên trong thời gian tiếp theo, Trung tâm đã điều chỉnh việc 

này nhằm tránh lãng phí. 

Với ấn phẩm định kỳ (báo, tạp chí phổ thông/khoa học/chuyên ngành...), Trung 

tâm tiến hành đặt mua dài hạn, giúp bạn đọc cập nhật thông tin, hỗ trợ hoạt động học 

tập và nghiên cứu theo từng lĩnh vực đào tạo. 

Bên cạnh đó, Thư viện Trung tâm và Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên (cả 

hai đều thuộc hệ thống Đại học Quốc gia TP. HCM) đã giúp Trung tâm đôi lần có 

được số lượng lớn tài liệu với chi phí rất thấp. Nguồn tài liệu này thuộc nhiều lĩnh vực, 

bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh nên bạn đọc tiếp thu tương đối dễ. Hiện tại, các đơn 

vị trên cũng chưa có thêm nguồn tài liệu để gửi cho Trung tâm. 

Hiện tại, nguồn mua (mua theo hợp đồng) của Trung tâm tính đến tháng  

06 / 2014 là 12.189 nhan đề / 94.501 bản. 

- Nguồn thu nhận 

 Bổ sung bằng cách này được xem là phương thức thứ yếu giúp Trung tâm có 

được nguồn lực thông tin phong phú hơn. 

 Thời gian qua, Trung tâm tiếp nhận đều đặn nguồn sách do Quỹ Châu Á biếu 

tặng. Các tài liệu này đều bằng tiếng Anh, mang nội dung tổng quát, kiến thức chung 

nên chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu của người dùng tin (nếu thông thạo tiếng Anh). 

Kế đến, Trung tâm có sự tiếp quản số lượng lớn tài liệu từ các kho cũ. Nguồn 

sách này do nhiều cán bộ (nay đã về hưu) thuộc thế hệ của trường Cao đẳng Sư phạm 

ký gửi. Trong quá trình xin thêm diện tích kho chứa, Trung tâm đã phát hiện và gấp 

rút trình bày với lãnh đạo Trường, tiếp nhận nguồn tài liệu cần thiết này để phục vụ 

bạn đọc. Nguồn sách này thiên về lĩnh vực sư phạm nên đáp ứng khá tốt cho nhu cầu 

của người dùng tin chuyên ngành về giảng dạy. Đến nay, Trung tâm đã hoàn tất việc 

rà soát lại và tiếp quản đầy đủ lượng tài liệu từ các kho như vậy. 
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Thêm vào đó, một số cán bộ, sinh viên trong và ngoài Trường đã có nhã ý tặng 

sách cho Trung tâm. Nội dung các nhan đề này thuộc lĩnh vực chuyên môn của người 

tặng. Hoạt động này chỉ thỉnh thoảng diễn ra và nguồn tài liệu nhận được cũng không 

đáng kể. 

Quan trọng hơn cả chính là nguồn tin nội sinh bởi hoạt động đào tạo của 

Trường đã tạo ra nguồn tin hữu ích này và chúng chiếm tỷ lệ cao nhất đối với nguồn 

thu nhận của Trung tâm. Có thể kể đến các loại hình của nguồn tin nội sinh như luận 

án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, sách tham khảo, kỷ yếu hội thảo, 

hội nghị…Tất cả đều có giá trị chất xám và độ tin cậy cao. 

Thời gian trước, Trung tâm chưa có sự quan tâm đúng mức và một phần do 

thiếu sự hợp tác từ các đơn vị sở hữu. Từ năm 2012 đến nay, dù chưa có văn bản 

chính thức về chính sách phát triển nguồn lực thông tin, Trung tâm vẫn chủ động liên 

hệ các đơn vị này để tiếp nhận vì đây là nguồn tin đáng giá, việc thu thập chúng rất 

phù hợp với nhiệm vụ và chức năng của Trung tâm. Trước đây, Phòng Tổ chức Cán 

bộ phụ trách thu thập luận án, luận văn từ cán bộ, giảng viên đi học trong và ngoài 

nước; Phòng Quản lý Khoa học và Sau Đại học thì đảm nhận thu giữ đề tài nghiên cứu 

khoa học, kỷ yếu hội thảo, hội nghị…Hiện nay, việc thu thập nguồn tài liệu trên đều 

do Phòng Quản lý Khoa học và Sau Đại học đảm trách. Có thể khái quát đối tượng và 

loại hình nguồn tin nội sinh như sau: 

- Tập bài giảng, đề cương môn học, giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học 

các cấp được nhà Trường nghiệm thu thành công. 

- Kỷ yếu hội thảo, hội nghị từ những buổi thảo luận khoa học, báo cáo 

chuyên đề của cán bộ trong và ngoài Trường. 

- Luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của cán bộ, giảng viên đang công tác tại 

Trƣờng. 

Thêm nữa, nhà Trƣờng đã tự xuất bản một tạp chí khoa học cho riêng mình, đó 

là tạp chí Đại học Sài Gòn đƣợc phụ trách bởi Trung tâm Thông tin Truyền thông và 

Phát triển Giáo dục. Nội dung đăng tải gồm các bài viết, kết quả nghiên cứu khoa học 
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thuộc mọi lĩnh vực của các cán bộ, giảng viên trong và ngoài Trƣờng. Thời gian phát 

hành đƣợc chia theo quý trong năm, mỗi quý sẽ ra một số. Từng đơn vị trong Trƣờng 

đều đƣợc gửi một bản in khi Trung tâm này cho ra số mới. Các bài viết có nội dung đa 

dạng nhƣng lại khá chuyên sâu về một lĩnh vực nhất định nên đòi hỏi bạn đọc cần có 

trình độ để tham khảo. Thêm vào đó, lĩnh vực bài viết trong mỗi số sẽ thay đổi liên tục, 

lúc có lúc không, bạn đọc cần phải chờ đợi nếu muốn tham khảo bài viết đúng với 

chuyên ngành của mình. 

Bên cạnh đó, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên cũng là nguồn tham khảo 

tương đối tốt. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ thực hiện đồ án cá nhân và 

nộp lại cho Khoa. Hiện tại, mỗi Khoa sẽ thu thập khóa luận theo từng chuyên ngành. 

Trung tâm cũng đang cố gắng triển khai, liên hệ để tiếp quản nguồn tài liệu này cùng 

với các Khoa. 

Nhìn chung, Trung tâm cần tiếp tục giữ mối quan hệ tốt với các tập thể, cá nhân 

đã và đang đóng góp vì họ mong muốn Trung tâm ngày một phát triển. Tiếp theo đó, 

Trung tâm phải xem trọng vấn đề thu thập nguồn tin nội sinh vì nếu biết cách tổ chức, 

quản lý và khai thác tốt, nguồn lực thông tin sẽ ngày càng phong phú, đa dạng và công 

tác đào tạo của nhà Trường sẽ đảm bảo được chất lượng. Trung tâm đã có dự tính, 

định hƣớng phù hợp và do vậy, nên tiếp tục triển khai các kế hoạch cần thiết để hoàn 

thiện việc thu thập nguồn tài liệu nội sinh. 

Hiện tại, nguồn thu nhận của Trung tâm tính đến tháng 06/2014 với phần tiếp 

quản là 4.431 nhan đề / 10.654 bản và phần quà tặng là 2.858 nhan đề / 5.320 bản. 

2.4.5 Quy trình bổ sung 

Việc theo dõi, đánh giá và tổng hợp nhu cầu người dùng tin chính là căn cứ để 

thiết lập quy trình bổ sung được phù hợp cũng như tăng cường chất lượng vốn tài liệu. 

Sau khi thu thập nhu cầu từ người dùng tin, Phòng Lưu hành sẽ gửi qua Phòng 

Nghiệp vụ. Cán bộ Phòng Nghiệp vụ có trách nhiệm kiểm tra, tham mưu việc bổ sung 

để Ban Giám đốc ra quyết định. Nội dung quy trình bổ sung tiến hành như sau: 
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- Với tài liệu do các nhà xuất bản, công ty phát hành sách gửi danh 

mục 

 Hàng quý, các cơ quan trên gửi danh mục để Trung tâm tham khảo. Trung tâm 

sẽ gửi đến từng đơn vị trong Trường xem qua. Sau khi các đơn vị gửi danh mục tài 

liệu cần bổ sung về, Trung tâm sẽ tổng hợp, thực hiện tra trùng, xem xét kinh phí với 

nhu cầu thực tế rồi lập một bản danh mục hoàn chỉnh và trình Ban Giám hiệu duyệt. 

Khi đã được lãnh đạo Trường thông qua, Trung tâm thực hiện giao dịch với các nhà 

xuất bản, công ty để bổ sung tài liệu mới. Trong thời gian bắt đầu nhận tài liệu, cán bộ 

Phòng Nghiệp vụ kiêm nhiệm việc liên lạc thường xuyên với nhà xuất bản. Trường 

hợp tài liệu bổ sung không khớp số lượng, nhầm nhan đề, bị hư hỏng, đơn đặt hàng 

không đúng…thì cán bộ của Phòng này sẽ liên hệ nhà xuất bản để trình bày. Khi giải 

quyết ổn thỏa, tài liệu sẽ được phân chia theo loại hình, kho chứa, nội dung và cuối 

cùng là xử lý chúng. Trung bình mỗi quý, Trung tâm đặt mua khoảng 130 nhan đề. 

- Với tài liệu do cán bộ, giảng viên tự đề xuất 

 Trung tâm sẽ gửi danh mục tài liệu mới kèm một mẫu yêu cầu bổ sung thêm tài 

liệu trong quý sau. Cán bộ, giảng viên tự ghi nhan đề mà họ cần vào mẫu này và gửi 

về Trung tâm. Lượng tài liệu bổ sung này cũng không đáng kể bởi một phần có trong 

danh mục mà các nhà xuất bản, công ty phát hành sách đã gửi. Một phần vì thời gian 

để có được tài liệu đúng như yêu cầu thì khá lâu nên cán bộ, giảng viên cũng hạn chế 

đề xuất bổ sung tài liệu. Khi tài liệu được đưa về thì nội dung công việc tiếp theo được 

tiến hành như trên. 

- Với ấn phẩm định kỳ 

 Mỗi đơn vị được phép đặt các loại báo, tạp chí phù hợp với chuyên môn. Riêng 

với một bộ phận mang thiết chế văn hóa như Trung tâm thì được phép đặt khá nhiều 

loại báo, tạp chí (thường nhật, phổ thông, chuyên ngành…) để phục vụ cho đông đảo 

bạn đọc. Tiếp đến, Trung tâm sẽ tổng hợp yêu cầu từ các đơn vị, cá nhân để thêm hoặc 

bớt vài nhan đề, xem xét kinh phí, lập một bản danh mục hoàn chỉnh và trình Ban 

Giám hiệu duyệt. 
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Tính đến tháng 06/2014, nguồn báo, tạp chí của Trung tâm là 274 nhan đề gồm 

31 nhan đề tiếng Anh, 07 nhan đề tiếng Nga và 236 nhan đề tiếng Việt. 

- Với kỷ yếu, luận án, luận văn và đề tài nghiên cứu khoa học 

 Từ năm 2012, Trung tâm đang cố gắng đẩy mạnh việc thu thập tài liệu nội sinh 

nhằm tạo ra một nguồn tin mới đáng tin cậy, phục vụ công tác đào tạo cho nhà Trường 

và nâng cao chất lượng nguồn lực thông tin cho Trung tâm. 

 Kỷ yếu, luận án, luận văn của cán bộ, giảng viên sau khi hoàn thành khóa học 

và đề tài nghiên cứu khoa học do Hội đồng Trường nghiệm thu thành công sẽ được 

gửi 01 bản in kèm 01 bản điện tử về Phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học. Trung 

tâm sẽ liên hệ với Phòng này, thực hiện vài công việc giấy tờ cần thiết để thu nhận 01 

bản in của mỗi công trình trên. 

Đến tháng 06/2014, Trung tâm gồm có kỷ yếu là 32 nhan đề / 105 bản; luận án 

là 06 nhan đề / 07 bản; luận văn là 746 nhan đề / 777 bản;  đề tài nghiên cứu khoa học 

là 108 nhan đề / 163 bản. 

2.4.6 Cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin 

Đây cũng là một trong các yếu tố cấu thành thƣ viện. Với mong muốn trở thành 

một cơ quan thông tin thƣ viện hiện đại trong tƣơng lai, đủ khả năng đáp ứng tối ƣu 

nhu cầu của ngƣời dùng tin, Trung tâm đã và đang đƣợc nhà Trƣờng tăng cƣờng đầu 

tƣ cơ sở vật chất ngày một tốt hơn dẫu hiện tại còn gặp khó khăn vì vƣớng Nghị quyết 

XI. Hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tổ chức, quản lý, khai thác nguồn lực thông tin tại 

Trung tâm gồm có một số trang thiết bị hiện đại và truyền thống nhƣ sau: 
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Trang thiết bị Số lƣợng (cái) 

Máy chủ (Server) 01 

Máy tính phục vụ bạn đọc 150 

Máy tính quản lý khu KLF 08 

Máy tính quản lý khu Thƣ viện 08 

Máy tính quản lý khu Cơ sở 2 03 

Máy in thƣờng 11 

Máy in màu 01 

Máy Photocopy 02 

Máy Scanner 02 

Máy chiếu 02 

Máy quét mã vạch 07 

Máy lƣu trữ điện (UPS) 05 

Máy nạp - khử từ 01 

Máy phát Wifi 02 

Đầu DVD 01 

Ampli - Micro - Loa 01 

Loa di động 01 

Bảng điện từ 01 

Hệ thống Camera 03 

Hệ thống cổng từ 01 

Bộ ghế Sofa 06 

Bàn sách 05 

Kệ gỗ 30 

Tủ gỗ 40 

Bàn gỗ 20 

Bàn đọc 60 

Kệ sách 130 

Tủ sách 20 

   Bảng 2.6 Một số trang thiết bị tại Trung tâm Học liệu 

(Nguồn: Trung tâm Học liệu) 

 

Trung tâm đã lắp đặt hệ thống đƣờng truyền kết nối Internet bằng công nghệ 

cáp quang riêng chạy song song với mạng của Trƣờng nhằm đảm bảo việc truy cập 

của ngƣời dùng tin đƣợc ổn định, xuyên suốt, độc lập. Bên cạnh đó, xung quanh khu 

vực KLF đã đƣợc phủ sóng Wifi phục vụ miễn phí cho nhu cầu sử dụng Internet của 

ngƣời dùng tin. 
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2.4.7 Công tác thanh lọc, thanh lý 

Thanh lọc, thanh lý được đánh giá là một khâu rất cần thiết trong hoạt động 

thông tin thư viện. Các cơ quan thông tin thư viện có thể thực hiện việc này tùy vào 

tình hình thực tiễn. Cũng dễ hiểu rằng, những tài liệu nào đã quá cũ, hư hỏng nhiều, 

lạc hậu, không còn giá trị hữu ích thì loại bỏ chúng ra ngoài là điều nên làm. Công tác 

này mang đến rất nhiều lợi ích như: 

- Giúp kiểm tra nguồn tài liệu hiện có, lượng tài liệu bị mất, bị hư hỏng thế 

nào để kịp thời gia cố, bổ sung.  

- Mở rộng không gian lưu trữ, tạo sự thông thoáng giúp bạn đọc tìm kiếm 

thuận lợi. 

- Giảm chi phí bảo quản, giúp thƣ viện có định hƣớng xây dựng chính sách 

bổ sung phù hợp, tạo đƣợc chất lƣợng cho nguồn lực thông tin. 

Tài liệu in ấn luôn là đối tượng được xét đến trong vấn đề thanh lý. Căn cứ vào 

số lượng, quy mô, diện tích kho thế nào thì thư viện sẽ lựa chọn thời gian thanh lý 

hàng quý hoặc hàng năm cho phù hợp. Tại Trung tâm, lượng tài liệu thanh lý trung 

bình hàng năm là khoảng 100 nhan đề và việc kiểm kê, thanh lý được tiến hành vào 

cuối tháng sáu mỗi năm. Đây là thời gian nghỉ hè, bạn đọc ít đến Trung tâm và là thời 

điểm thích hợp vì Trung tâm phải đóng cửa các kho Lưu hành sách trong khoảng hai 

tháng. Cán bộ các Phòng này sẽ nhận định rõ có cần thanh lý không bằng cách quan 

sát những nội dung nào bạn đọc ít mượn, tài liệu nào đã quá cũ rách, lạc hậu, số lượng 

có nhiều hay không rồi từ đó đề xuất lên Ban Giám đốc xem xét. Khi được chỉ thị thực 

hiện công việc này, cán bộ Phòng Lưu hành giữ nhiệm vụ chính và cán bộ Phòng 

Nghiệp vụ sẽ hỗ trợ theo. 

Trước tiên, cán bộ thư viện sẽ thống kê các tài liệu cũ, rách nát, lạc hậu ra ngoài 

nhƣng vẫn giữ nguyên tắc để lại trong kho ít nhất hai bản với mỗi nhan đề hoặc nhan 

đề bị thanh lý vẫn còn trên thị trƣờng. Tiếp theo là kiểm tra số lƣợng thực trên cơ sở 

dữ liệu, ghi lại số lƣợng cần thanh lý. Kế đến, Ban Giám đốc sẽ lập danh mục các tài 

liệu cần thanh lý, trình lên để lãnh đạo Trường thành lập hội đồng giám định, xem xét. 
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Sau khi được nhà Trường thông qua, Trung tâm liên lạc đến từng Khoa, Phòng, Ban 

và sinh viên nếu có nhu cầu nhận các tài liệu này thì sẽ gửi tặng. Với những tài liệu 

thanh lý còn lại, cán bộ của Trung tâm sẽ theo nhân viên đến nhà máy giấy để chứng 

kiến việc xử lý. 

Có thể nói, công tác thanh lý đã đƣợc Trung tâm lƣu ý và triển khai khá tốt. 

Trung tâm cần tiếp tục thực hiện hoạt động này thƣờng xuyên để góp phần nâng cao 

chất lƣợng nguồn lực thông tin. 

2.5 Nhận xét 

2.5.1 Điểm mạnh 

Quá trình phấn đấu nào cũng để lại dấu ấn nổi bật. Có thể xem những cố gắng 

sau đây là điểm mạnh mà Trung tâm đã đạt được. 

- Nguồn lực thông tin khá đa dạng, phong phú với lĩnh vực khoa học kỹ 

thuật/công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Qua đó giúp bám 

sát nhiều lĩnh vực, ngành nghề đào tạo của Trƣờng cũng nhƣ chú trọng nguồn tài liệu 

học tập, tham khảo cho mỗi chƣơng trình, nội dung đào tạo. 

- Nguồn kinh phí bổ sung tài liệu in ấn đƣợc duy trì tƣơng đối ổn định 

hàng năm. 

- Nguồn cơ sở vật chất khang trang, hạ tầng thông tin khá ổn giúp duy trì 

mọi hoạt động của Trung tâm. 

- Đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, nhiệt huyết, có trình độ đảm bảo sự vận 

hành cho Trung tâm. 

- Đảm bảo sự mở rộng cần thiết cho Trung tâm với việc kết hợp nguồn tài 

liệu truyền thống và tài liệu điện tử. 

 2.5.2 Hạn chế 

 Song song với sự tiến triển là không ít trục trặc, khó khăn mà mỗi đơn vị đều 

vấp phải. Dưới đây là những hạn chế đang tồn tại trong hoạt động của Trung tâm. 

- Giá cả tài liệu nước ngoài tăng cao khiến việc bổ sung loại hình này bị 

hạn chế. 
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- Nguồn tài liệu in ấn giữa các lĩnh vực chưa được bổ sung cân đối, chưa 

được nhập về kịp thời. 

- Lượng tài liệu điện tử còn khiêm tốn, chưa có sự gia tăng đáng kể trong 

thời gian dài. 

- Một số bộ phận hoạt động chưa hiệu quả do thiếu trang thiết bị (máy 

Photocopy, cổng từ…). 

- Các loại hình sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện còn khiêm tốn. 

- Số lượng nhân lực chuyên ngành thông tin thư viện và công nghệ thông 

tin chỉ ở mức tương đối. 

- Chưa có văn bản hiệu lực về chính sách phát triển nguồn lực thông tin. 

 2.5.3 Nguyên nhân 

 Vấp phải những khó khăn không mong muốn như trên tại Trung tâm có thể giải 

thích bởi một số nguyên nhân sau: 

- Nghị quyết XI về việc tiết kiệm, hạn chế mua sắm công làm giảm sự bổ 

sung trang thiết bị, nhân sự đúng chuyên ngành. 

- Lãnh đạo Trường chưa có sự quan tâm thỏa đáng khi thuyên chuyển một 

số cán bộ có chuyên ngành không phù hợp về Trung tâm. 

- Trung tâm còn bị động, chưa tạo ra được các hoạt động nhằm thu hút 

kinh phí. 

 - Trung tâm chưa xây dựng được chiến lược phát triển nguồn lực thông tin 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 - Sự phối hợp với các Khoa, Phòng, Ban chưa thật chặt chẽ, kịp thời. 
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CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC, 

QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN  

TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƢỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN 

 

Căn cứ khách quan và xác đáng nhất khi đề cập đến các kiến nghị, giải pháp chính 

là nhận thức rõ đƣợc những hạn chế và yếu kém trong thực trạng hoạt động. Nhằm tăng 

cƣờng năng lực của cán bộ Trung tâm, đáp ứng tối ƣu nhu cầu tin của bạn đọc, nâng cao 

hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin cũng nhƣ chất lƣợng đào 

tạo của Trƣờng, tác giả xin đƣợc trình bày vài giải pháp dƣới đây. 

3.1. Xây dựng chính sách phát triển nguồn lực thông tin 

Một trong những nhiệm vụ mà mỗi cơ quan thông tin thƣ viện đều muốn thực 

hiện tốt chính là tạo lập đƣợc nguồn tin toàn diện về số lƣợng và chất lƣợng. Để hoàn 

thành việc này một cách tối ƣu cũng nhƣ hạn chế sự chi phối của các quy luật cơ bản 

đối với tài liệu (quy luật gia tăng số lƣợng, quy luật lỗi thời thông tin, quy luật giá cả 

tăng liên tục, quy luật tập trung và phân tán thông tin), Trung tâm cần phải thiết lập 

chính sách phát triển nguồn tin phù hợp, đúng đắn. Đây đƣợc xem là cơ sở, văn bản 

định hƣớng mở rộng nguồn tin với các nguyên tắc, chỉ dẫn, cách thức lựa chọn, là 

phƣơng tiện hỗ trợ kế hoạch lâu dài trong hoạt động của Trung tâm. Chính sách phát 

triển nguồn tin vừa cần mang lại những lợi ích, vừa phải bao quát các vấn đề sau: 

- Tổng quan về chức năng, nhiệm vụ, phƣơng hƣớng phát triển, nói lên đặc trƣng 

và phạm vi của nguồn tin mà Trung tâm có dự định tạo lập. 

- Cung cấp các chuẩn mực dành riêng cho từng loại hình cụ thể, các tiêu chí 

thanh lọc và thanh lý tài liệu không còn hữu dụng. 

- Đảm bảo tính nhất quán và duy trì qua các giai đoạn phát triển nguồn lực thông 

tin (cả trong điều kiện có dao động và thay đổi nhân sự). 

- Thiết lập sự cân xứng ổn định trong nhiều loại hình tài liệu (giáo trình, sách 

tham khảo, dữ liệu điện tử…). 

- Giúp điều chỉnh ngân sách, mang lại kết quả phù hợp nhƣ dự kiến. 



 

                   85 

                     

                     

 

- Xây dựng các tiêu chí lựa chọn tài liệu (tính khoa học, tính phù hợp, mức cập 

nhật, độ tin cậy, ngôn ngữ, loại hình tài liệu). 

- Định hƣớng nhu cầu trƣớc mắt và lâu dài của bạn đọc, chỉ dẫn dự kiến ƣu tiên 

cũng nhƣ hạn chế bổ sung trong từng lĩnh vực riêng biệt. 

- Giảm thiểu sự chủ quan của cá nhân thực hiện bổ sung. 

- Thông tin đến bạn đọc, đơn vị quản lý và các cơ quan thông tin thƣ viện về đặc 

trƣng, phạm vi bổ sung nhằm hỗ trợ định hƣớng liên kết và chia sẻ nguồn lực thông 

tin trong tƣơng lai. 

 Trong những năm qua, cán bộ thƣ viện của Trung tâm cũng đã có nhận thức 

đúng về việc phát triển nguồn lực thông tin, cụ thể là thực hiện việc tra trùng tài liệu 

trong kho, tránh sự thừa đầu sách và lãng phí khi bổ sung. Tuy vậy, công tác này vẫn 

chƣa mang lại hiệu quả và tin cậy lâu dài, chẳng hạn nhƣ không quy định rõ ràng bổ 

sung bao nhiêu phần trăm cho mỗi Khoa; các cán bộ còn thụ động trong việc tham 

khảo ý kiến từ những ngƣời bổ sung tiền nhiệm; diện tích, không gian, giá kệ chƣa 

đƣợc dự đoán với mức độ gia tăng tài liệu sau này; lƣợng tài liệu bổ sung chƣa đƣợc 

kiểm tra, phân tích cụ thể về diện tổng quát, mở rộng, trọng điểm, chủ đề, loại hình. 

Trung tâm đã chủ động gửi danh mục yêu cầu bổ sung tài liệu đến từng Khoa nhƣng 

chƣa nhận đƣợc sự hợp tác toàn diện. Thời gian để nhà xuất bản giao tài liệu cũng mất 

khoảng hai tháng, giảng viên muốn sớm có tài liệu tham khảo, dạy học nên đã tự mua 

tài liệu rồi đƣa sinh viên Photocopy bên ngoài. Vô hình trung, điều này đã làm giảm 

sự năng động, tín nhiệm của các Khoa đối với Trung tâm, số lƣợng sinh viên đăng ký 

làm thành viên sử dụng cũng nhƣ nguồn tài liệu chuyên ngành và tham khảo cần thiết 

cho học tập, giảng dạy của một số lĩnh vực bị hạn chế rất nhiều. Do vậy, Trung tâm 

cần gấp rút xây dựng chính sách phát triển nguồn lực thông tin rõ ràng nhằm đảm bảo 

sự cân đối, đồng bộ, khoa học, hiệu quả hơn trong việc phục vụ đào tạo tín chỉ hiện 

nay của Trƣờng. 

3.2 Tăng cƣờng thu thập nguồn tài liệu xám 

Nhƣ ta đã biết, môi trƣờng làm việc, học tập và giảng dạy sẽ giúp cho trƣờng 
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đại học sản sinh ra nguồn tài liệu vô cùng có giá trị, đó là nguồn tài liệu nội sinh, 

nguồn tài liệu xám. Nguồn tài liệu này khá phong phú và đa dạng với đề tài nghiên 

cứu khoa học, sách giáo trình, kỷ yếu hội thảo, hội nghị, luận văn, luận án, tập bài 

giảng…, chúng có hàm lƣợng chất xám cao và giữ vai trò hết sức thiết yếu. Do vậy, 

mỗi cơ quan thông tin thƣ viện đều phải có trọng trách kiểm soát, thu thập và tận dụng 

triệt để nguồn tài liệu đặc biệt này nhằm phục vụ quá trình công tác và đào tạo của 

Trƣờng. 

Những năm gần đây, Trung tâm cũng đã có sự tiếp nhận một số luận văn, luận 

án, đề tài nghiên cứu khoa học từ Phòng Tổ chức Cán bộ cùng Phòng Quản lý Khoa 

học và Sau đại học, còn khóa luận tốt nghiệp chỉ đƣợc một vài Khoa chuyển giao 

xuống. Nguyên nhân ở chỗ công việc này chỉ là kinh nghiệm truyền lại từ các giám 

đốc trƣớc kia và đến nay vẫn chƣa có văn bản thi hành chính thức. Hiện tại, luận văn, 

luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, kỷ yếu hội thảo, hội nghị đƣợc Phòng Quản lý 

Khoa học và Sau đại học kiểm soát, còn khóa luận tốt nghiệp vẫn do các Khoa tiếp 

quản. Quy định giao nộp tài liệu dành cho mỗi đối tƣợng đã đƣợc Trung tâm thiết kế 

nhƣ sau: 

- Luận án, luận văn 

 Cán bộ, giảng viên đƣợc cử đi học tập, nghiên cứu trong và ngoài nƣớc sau khi 

hoàn thành sẽ gửi Trung tâm Học liệu một tập luận văn bằng giấy và một tệp điện tử. 

 Cán bộ, giảng viên học tập, nghiên cứu tự túc sau khi hoàn thành, Trƣờng sẽ 

mua lại với mức giá phù hợp tùy theo công trình đó nghiêng về ứng dụng hay cơ bản. 

- Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp 

 Các cán bộ, giảng viên sau khi hoàn thành việc nghiên cứu (trong thời gian 1-2 

năm) sẽ gửi một bản in về Phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học, một bản in kèm 

một tập tin điện tử về Trung tâm. 

- Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ nộp lại Trƣờng một bản in kèm tập tin điện tử. 

  Hiện tại, Trung tâm đã đƣa ra văn bản kiến nghị với Ban Giám hiệu về việc thu 
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thập luận văn, luận án và đã đƣợc nhà Trƣờng chấp thuận mặc dù cũng còn nhiều bất 

cập do văn bản chỉ đề cập việc thu thập luận văn, luận án (nội dung văn bản đƣợc đính 

kèm ở phần phụ lục). Để công tác thu thập nguồn tài liệu xám tiến hành đều đặn và 

thuận lợi, Trung tâm cần chú ý các bƣớc sau:  

- Soạn thảo văn bản bổ sung trong việc thu thập các loại hình khác để kiến nghị 

lên nhà Trƣờng, giúp cho việc thu thập các loại hình này đƣợc triển khai tốt. 

- Giải trình để lãnh đạo Trƣờng hiểu rằng đây là quy định cần thiết, thuyết phục 

họ ban hành Thông báo đến các Phòng, Khoa có trách nhiệm liên quan và thực hiện 

càng sớm càng tốt. 

- Trợ giúp các Phòng, Khoa về thủ tục giao nộp, chuyển gửi tài liệu một cách hợp 

lý và thƣờng xuyên. 

- Tăng cƣờng áp dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn tài liệu xám thành 

các bộ sƣu tập nhƣ bộ sƣu tập luận văn, luận án; các chƣơng trình; các kỷ yếu hội nghị, 

hội thảo…để tạo thành hệ thống các tƣ liệu khoa học về một chủ đề xác định, trở 

thành một phần quan trọng của mạng nội bộ Trƣờng. 

- Kết hợp chặt chẽ hoạt động thông tin giữa Trung tâm với các Phòng, Khoa, đặc 

biệt là Phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học để có hƣớng thu thập, lƣu trữ, phục vụ 

hiệu quả hơn với số lƣợng tăng lên trong thời gian tới. 

- Liên hệ mật thiết và định kỳ bởi các Khoa vừa là nơi có nhu cầu thông tin cao, 

vừa là nơi tập trung những sản phẩm thông tin có giá trị. Đó là những tài liệu có tính 

chuyên môn sâu, đề tài nghiên cứu khoa học, bài tham luận của các giảng viên tại các 

hội thảo, hội nghị khoa học... Bên cạnh đó, Trung tâm cần tạo và giữ mối quan hệ với 

các Trung tâm, Viện nghiên cứu để thu thập nguồn tài liệu xám. 

- Kêu gọi và có chính sách khuyến khích các cá nhân, tổ chức tặng biếu đề tài 

nghiên cứu cho Trung tâm. 

Có thể thấy, vấn đề thu thập nguồn tài liệu xám là một phần quan trọng trong 

chính sách phát triển nguồn tin, tạo cơ hội tối ƣu để Trung tâm tăng cƣờng nguồn lực 

thông tin, cung ứng nguồn học liệu có giá trị cho việc học tập, giảng dạy cũng nhƣ 
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xem xét đến công tác số hóa, tạo cơ sở dữ liệu và xúc tiến hợp tác, chia sẻ nguồn lực 

thông tin trong thời gian tới. 

3.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

Trong thời đại tri thức và khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão nhƣ hiện nay, việc 

ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động sống là xu thế tất yếu, là thách 

thức xen lẫn cơ hội dành cho con ngƣời. Với ngành thông tin thƣ viện, khoa học công 

nghệ phát triển mạnh mẽ tạo ra nhiều loại phƣơng tiện nghe nhìn, hỗ trợ bạn đọc có 

thể tiếp cận thật đa dạng các loại hình thông tin với sức lôi cuốn, hấp dẫn cao. Bên 

cạnh đó, sự ứng dụng công nghệ Web tạo ra khả năng to lớn với việc chia sẻ và trao 

đổi thông tin giữa các cơ quan thông tin thƣ viện. 

Sau khi sát nhập giữa hai đơn vị, Trung tâm đã có sự triển khai, đẩy mạnh việc 

ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động, điển hình là:  

- Sử dụng phần mềm quản trị thƣ viện Libol 5.5 cho việc bổ sung, xử lý tài liệu, 

nhập biểu ghi mục lục báo, tạp chí, quản lý bạn đọc cùng các Module khác. 

- Đảm bảo an ninh với hệ thống cổng từ, Camera.  

- Tìm kiếm, tra cứu tài liệu, thông tin qua mục lục trực tuyến và trang chủ của 

Trung tâm. 

- Phục vụ mƣợn trả, kiểm soát thông tin về tài liệu và bạn đọc bằng mã vạch. 

- Đang trong giai đoạn xây dựng thƣ viện số với phần mềm mã nguồn mở 

DSpace.  

Những hiệu quả và ích lợi từ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

của Trung tâm có thể liệt kê nhƣ: 

- Mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm, tiếp cận mới mẻ và đa dạng hơn về 

các loại hình tài liệu, cách thức tra cứu, sử dụng nguồn tin điện tử. 

- Triển khai đƣợc một số sản phẩm và dịch vụ thông tin thƣ viện cơ bản (thƣ mục 

thông báo sách mới, trang Web của Trung tâm, mục lục tra cứu trực tuyến, các tập tin 

dữ liệu toàn văn, dịch vụ Internet, dịch vụ mƣợn tài liệu về nhà, dịch vụ đọc tài liệu tại 

chỗ, dịch vụ hƣớng dẫn bạn đọc sử dụng Trung tâm Học liệu dành cho sinh viên năm 
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thứ nhất). 

- Giảm thời gian và phƣơng thức làm việc thủ công, tăng năng suất lao động cho 

cán bộ. 

- Cải thiện hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin bên trong 

cũng nhƣ tạo khả năng trao đổi nguồn lực thông tin bên ngoài. 

- Thông qua Website và mạng xã hội, tin tức truyền đến bạn đọc nhanh chóng và 

đạt hiệu quả nhất định. 

- Truy cập thông tin thuận lợi, mọi lúc mọi nơi. 

 Nhƣ vậy có thể thấy, cùng với lĩnh vực thƣ viện, công nghệ thông tin đƣợc xem 

là bộ phận song hành quan trọng, là phƣơng tiện hỗ trợ cực kỳ đắc lực cho hoạt động 

tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin trong các cơ quan thông tin thƣ viện 

nói chung và tại Trung tâm Học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn nói riêng. Trong thời 

gian tới, để cải thiện những mặt chƣa tốt và phát huy sự tích cực, Trung tâm cần lƣu ý 

đến việc tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin nhƣ sau: 

- Đội ngũ cán bộ cần thƣờng xuyên theo dõi, kịp thời đề nghị nhà cung cấp chỉnh 

sửa, hoàn thiện phần mềm Libol theo yêu cầu và chức năng công việc. 

- Tạo cơ hội cho cán bộ tham gia các khóa huấn luyện, nâng cao trình độ, giúp họ 

có khả năng và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào thƣ viện. 

- Trang bị thêm các thiết bị kỹ thuật có thể ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Duy trì việc tạo lập nguồn tin điện tử, cơ sở dữ liệu, thuyết phục lãnh đạo 

Trƣờng xem xét kế hoạch số hóa nguồn tài liệu sẵn có, đầu tƣ kinh phí để xây dựng 

thƣ viện số, thƣ viện điện tử. 

3.4 Đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ thông tin thƣ viện 

Sản phẩm và dịch vụ thông tin thƣ viện đƣợc xem là phƣơng tiện cơ bản và hữu 

hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu của ngƣời dùng tin. Muốn khai thác tốt nguồn lực thông 

tin của thƣ viện, đáp ứng tối ƣu nhu cầu tin của chính mình thì bạn đọc cần phải tìm 

kiếm, sử dụng đa dạng các loại hình sản phẩm và dịch vụ hiện có. 

Thời gian qua, một số sản phẩm và dịch vụ tại Trung tâm đã phát huy khá hiệu 
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quả việc khai thác nguồn lực thông tin của bạn đọc. Để phục vụ họ tốt hơn nữa, Trung 

tâm cần tham khảo để mở rộng, phát triển các loại sản phẩm và dịch vụ sau đây. 

- Thƣ mục chuyên đề 

Phục vụ cần thiết và đắc lực nhất cho các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy chính là 

thƣ mục chuyên đề. Đây là loại thƣ mục phản ánh tài liệu chuyên sâu vào các ngành 

khoa học, giúp họ tìm đọc tài liệu giải quyết các đề tài khoa học, tìm hiểu những vấn 

đề họ quan tâm trong lĩnh vực đang công tác. Việc cung cấp các thƣ mục chuyên đề 

này sẽ giúp nhiều nhà nghiên cứu tiết kiệm thời gian, tiếp nhận thông tin đầy đủ và 

chất lƣợng hơn. Một số chuyên đề tiêu biểu đã đƣợc thực hiện tại Trƣờng nhƣ: “kể 

chuyện và tập đọc” của khoa Giáo dục Tiểu học với mục đích khuyến khích, động 

viên phong trào rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm trong sinh viên cũng nhƣ đáp ứng nhu 

cầu học tập, phát triển ngôn ngữ, đặc biệt là kĩ năng nghe, đọc, nói, kể trong hoạt động 

giao tiếp; “kiến thức an toàn giao thông” nhằm tuyên truyền việc thực hiện Luật giao 

thông đƣờng bộ và nâng cao kỹ năng xử lý một số tình huống giao thông thƣờng gặp 

đến với các bạn sinh viên khoa Giáo dục Mầm non; kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế 

Phụ nữ 08 / 03 và 1974 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trƣng do Công đoàn Trƣờng tổ 

chức… Đây là các hoạt động hữu ích và diễn ra thƣờng xuyên nên Trung tâm cần chú 

ý, sƣu tầm những tài liệu có nội dung liên quan nhằm giúp các đơn vị trong Trƣờng tổ 

chức chuyên đề có chất lƣợng hơn và đồng thời cũng là cách thức quảng bá khá tốt về 

nguồn lực thông tin tại Trung tâm. 

- Hỏi - đáp 

Dịch vụ hỏi - đáp ra đời nhằm giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc, nắm đƣợc những 

thông tin cần thiết với chất lƣợng tốt và thời gian đáp ứng nhanh nhất tùy vào năng lực 

của cán bộ thƣ viện. Ngƣời cán bộ có thể sử dụng các phƣơng tiện tra cứu tìm tin cả 

hiện đại và truyền thống; thƣờng xuyên điều tra nắm vững nhu cầu tin để từ đó tìm và 

đƣa thông tin tới bạn đọc một cách cụ thể và thiết thực. 

- Phổ  iến thông tin có chọn lọc 

Đây là hình thức cung cấp thông tin đƣợc xác định một cách chủ động và định 
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kỳ tới ngƣời dùng tin, Trung tâm cần có kế hoạch cụ thể từ đầu năm, phân công trách 

nhiệm cụ thể cho cán bộ thƣ viện với từng đối tƣợng dùng tin khác. 

- Dịch tài liệu theo yêu cầu 

Do trình độ ngoại ngữ của một số cán bộ và phần lớn sinh viên Việt Nam còn 

nhiều hạn chế nên để đáp ứng tối đa nhu cầu của bạn đọc cần thông tin từ tài liệu tiếng 

nƣớc ngoài (phổ biến nhất là tiếng Anh), Trung tâm có thể tổ chức dịch vụ dịch tài 

liệu theo yêu cầu. Cán bộ thƣ viện có thể trực tiếp dịch tài liệu hoặc có thể phối hợp 

với đội ngũ cộng tác viên. Dĩ nhiên, dịch vụ này rất cần trình độ tiếng Anh khá tốt của 

cán bộ cũng nhƣ nguồn tài liệu bằng tiếng Anh phải đa dạng, phong phú, phù hợp với 

từng chuyên ngành đào tạo trong Trƣờng. Chẳng hạn, hơn một nửa chuyên ngành đào 

tạo của Trƣờng thuộc về sƣ phạm nên Trung tâm có thể nghiên cứu, tìm dịch các loại 

tài liệu tiếng Anh nhƣ: lý luận dạy học đại học; phƣơng pháp thực hành sƣ phạm; lý 

luận và phƣơng pháp dạy học… 

- Triển lãm sách 

Mỗi khi có xuất bản phẩm mới nhập về cả trong và ngoài nƣớc, Trung tâm nên 

chọn ra một số tài liệu có giá trị nghiên cứu cao hoặc phù hợp với nhu cầu của bạn đọc 

để tổ chức giới thiệu. Trong trƣờng hợp cần thiết có thể đề nghị với cán bộ, giảng viên 

có trình độ chuyên môn cao, thích hợp để giới thiệu tới họ. Hình thức này nên thực 

hiện theo từng đợt bổ sung sách mới về. Bên cạnh đó, nên dành riêng giá, kệ, tủ kính 

để tiến hành thƣờng xuyên hình thức triển lãm tài liệu theo chuyên đề có giá trị nội 

dung cao. Trung tâm nên kết hợp công việc này gắn với các hoạt động chuyên môn 

của Trƣờng để thu hút bạn đọc. Cần thông báo rộng rãi (qua trang Web hoặc tờ rơi…) 

tới các đối tƣợng dùng tin để họ chủ động thu xếp thời gian tham dự. Hàng năm, 

Trung tâm có thể tổ chức hội nghị bạn đọc, hội nghị cộng tác viên với mục đích trao 

đổi cùng bạn đọc về vấn đề liên quan và việc đáp ứng nhu cầu tin. Từ đó, Trung tâm 

sẽ biết cách điều chỉnh quy trình hoạt động nhằm đáp ứng và kích thích nhu cầu tin 

của bạn đọc phát triển. 
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3.5 Phát huy yếu tố con ngƣời 

 3.5.1 Đào tạo ngƣời dùng tin 

 Đây là công tác quan trọng không thể tách rời của bất kỳ hệ thống thông tin thƣ 

viện nào. Ngƣời dùng tin vừa là đối tƣợng sử dụng, vừa có thể đánh giá chất lƣợng, 

hiệu quả của các sản phẩm và dịch vụ của thƣ viện. Nhu cầu của ngƣời dùng tin đƣợc 

đáp ứng hiệu quả sẽ giúp hoạt động thƣ viện phát triển nhƣng thiếu những hiểu biết và 

kỹ năng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thì họ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và 

truy cập thông tin. Vì thế, để nâng cao hiệu quả hoạt động của thƣ viện, một trong 

những biện pháp khá quan trọng chính là đào tạo ngƣời dùng tin. Mục đích đào tạo là 

giúp họ hiểu đƣợc cơ chế tổ chức trong hoạt động thông tin thƣ viện và nắm rõ cách 

sử dụng các sản phẩm, dịch vụ.  

Đa số bạn đọc của Trung tâm đã quen sử dụng một vài sản phẩm và dịch vụ 

truyền thống. Tiếp đến, họ cũng đang bắt đầu làm quen với một số sản phẩm và dịch 

vụ mang tính hiện đại: tra cứu thông tin qua Website, xem dữ liệu toàn văn và tìm 

kiếm tài liệu trên OPAC…Vì vậy, Trung tâm cần phải tiến hành đào tạo ngƣời dùng 

tin thƣờng xuyên, hƣớng cho họ hiểu biết về các sản phẩm và dịch vụ tại Trung tâm, 

nhận biết đƣợc nhu cầu tin của bản thân và đồng thời rèn luyện kỹ năng khai thác 

thông tin cho họ qua các sản phẩm và dịch vụ đó. Thực tế, Trung tâm cũng mới xây 

dựng đƣợc dịch vụ hƣớng dẫn ngƣời dùng tin sử dụng Trung tâm và bƣớc đầu áp dụng 

riêng cho sinh viên năm nhất. Công tác này còn gặp khó khăn vì đây là dịch vụ mới 

với Trung tâm, cán bộ thƣ viện cần đạt trình độ nhất định và phải có kỹ năng đứng lớp 

thì mới thực hiện đƣợc. Để thực hiện việc này hiệu quả, Trung tâm cần: 

- Tổ chức thƣờng xuyên, định kỳ các lớp đào tạo ngắn hạn cung cấp kiến 

thức chung về hoạt động thƣ viện, hƣớng dẫn kỹ năng tra cứu trên máy tính, trên 

mạng thông tin… 

- Thiết kế hƣớng dẫn từng lớp khoảng 50 - 60 ngƣời vào đầu năm học. 

- In ấn tài liệu về nội quy sử dụng, các sản phẩm, dịch vụ và khả năng cung 

cấp thông tin của Trung tâm. 



 

                   93 

                     

                     

 

- Sử dụng bảng hƣớng dẫn, đặt trong các phòng phục vụ để ngƣời dùng tin 

có thể tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ, giúp họ chủ động lựa chọn các hình thức 

tra cứu, tìm kiếm thông tin mình cần.  

- Tổ chức những buổi tọa đàm trao đổi phƣơng thức sử dụng Trung tâm 

cho ngƣời dùng tin. Thông qua ý kiến phản hồi này, Trung tâm nắm bắt đƣợc nhu cầu 

tin để tổ chức các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng tối ƣu nhu cầu của họ. 

3.5.2 Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ thƣ viện 

Cán bộ thƣ viện là ngƣời giữ vai trò quan trọng, năng lực và trình độ của họ có 

ảnh hƣởng quyết định đến chất lƣợng của hoạt động thông tin thƣ viện. Công nghệ 

thông tin phát triển nhƣ vũ bão trên quy mô toàn cầu và tác động tới mọi mặt của xã 

hội nói chung cũng nhƣ lĩnh vực thƣ viện nói riêng nên do đó, vai trò của ngƣời cán 

bộ thƣ viện cũng có nhiều thay đổi. Họ không chỉ biết lƣu giữ, khai thác mà còn phải 

cung cấp kịp thời thông tin cho những nhu cầu chính đáng của bạn đọc trong mọi khả 

năng có thể. Để xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển, khai thác tối đa các nguồn 

tin, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ đào tạo của Trƣờng, bản thân mỗi nhân viên ngoài 

việc tự trao dồi, học hỏi thì họ rất cần Trung tâm hỗ trợ nhƣ sau: 

- Đƣợc tham gia bồi dƣỡng về các khâu trong công tác thƣ viện, các lớp 

ứng dụng chuẩn nghiệp vụ, tập huấn chuyên sâu: thiết lập và sử dụng từ khóa, phƣơng 

pháp làm tóm tắt, lƣợc thuật, tổng thuật và lƣợc dịch...do các cơ quan đầu ngành tổ 

chức. 

- Có chiến lƣợc đào tạo dài hạn và nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội 

ngũ cán bộ thƣ viện nhƣ đào tạo đại học, sau đại học trong và ngoài nƣớc, tạo điều 

kiện tiếp thu những thành tựu mới nhất về khoa học thƣ viện và kinh nghiệm tiên tiến, 

ứng dụng cũng nhƣ phát triển vào hoạt động thƣ viện trong thời gian tới. 

- Bồi dƣỡng ngƣời cán bộ thƣ viện có khả năng quản trị thông tin chuyên 

nghiệp. Họ sẽ đảm bảo thu thập tƣ liệu, tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ, cơ 

sở vật chất và địa điểm để cung cấp dịch vụ một cách tối ƣu. 

- Nâng cao trình độ ngoại ngữ (phổ biến nhất là tiếng Anh), cập nhật kiến 
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thức tin học, sử dụng thành thạo máy tính để khai thác thông tin, đặc biệt là biết xây 

dựng, quản lý, bảo trì và khai thác nguồn tài liệu hiện có cũng nhƣ nguồn thông tin dồi 

dào trên Internet. 

- Sử dụng và khai thác các phần mềm chuyên dụng (Office với Word, 

Excel, Power Point; phần mềm quản lý thƣ viện số Dspace; phần mềm quản lý thƣ 

viện Libol với các phân hệ khác nhau…) phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ. 

- Có khả năng xác định, đánh giá nhu cầu tin theo số đông hoặc theo từng 

nhóm chuyên biệt khác nhau, nắm đƣợc kỹ năng sàng lọc, phân tích và đóng gói thông 

tin để đáp ứng phù hợp yêu cầu của họ.  

- Tăng cƣờng nhân viên công nghệ thông tin và cán bộ thƣ viện nam nhằm 

đảm bảo hoạt động của Trung tâm đƣợc xuyên suốt và hiệu quả hơn. 

- Thƣờng xuyên bổ sung kiến thức về các chuyên ngành mà Trƣờng đang 

đào tạo để nắm bắt tốt nhu cầu tin của bạn đọc. Chẳng hạn, cán bộ thƣ viện có thể 

tham gia, dự thính các buổi báo cáo chuyên đề, Seminar hoặc nghiệm thu đề tài khoa 

học của một lĩnh vực nào đó… Việc này giúp họ hiểu và nắm đƣợc thuật ngữ, nội 

dung cũng nhƣ kiến thức cơ bản về các chuyên ngành đào tạo. 

- Tham gia khảo sát, tham quan học hỏi kinh nghiệm các thƣ viện hiện đại 

trong nƣớc (Thƣ viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM, Thƣ viện Trung tâm Đại học 

Quốc gia TP. HCM, Thƣ viện trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học 

Quốc gia Hà Nội…). 

Hiện tại, năng lực cán bộ chuyên ngành thƣ viện và một vài cán bộ thuộc lĩnh 

vực khác của Trung tâm cũng đã tăng lên đáng kể khi họ tự đi học, nâng cao trình độ 

của mình nhƣ học liên thông đại học, học văn bằng 2, học cao học cùng các chứng chỉ 

tin học, ngoại ngữ khác. 

3.6 Tăng cƣờng nguồn kinh phí 

 Hoạt động của Trung tâm cùng các đơn vị khác đều tiếp nhận sự phân bổ kinh 

phí từ nhà Trƣờng. Trong điều kiện nguồn cấp ngày càng có khả năng giảm thiểu, dù 

đƣợc hiểu là thành phần quan trọng thì đòi hỏi Trung tâm cũng phải có khả năng nỗ 
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lực, cách làm việc hiệu quả thì mới tạo đƣợc căn cứ thuyết phục lãnh đạo Trƣờng xem 

xét và đầu tƣ kinh phí hoạt động. Do vậy, tác giả xin đƣa ra vài đề xuất sau: 

- Dựa vào đội ngũ cán bộ, số lƣợng sinh viên, giảng viên và cán bộ của Trƣờng 

để xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm cho Trung tâm. 

- Trung tâm cần chủ động tìm hiểu, tham khảo thêm sản phẩm và dịch vụ từ các 

cơ quan thông tin thƣ viện khác nhằm áp dụng cho phù hợp và làm phong phú hoạt 

động phục vụ, từ đó tăng thêm thu nhập cho cán bộ Trung tâm cũng nhƣ tạo đƣợc 

nguồn phí để mở rộng nhiều hoạt động hơn nữa. 

- Trung tâm cần dự trù các khoản phí tổn trong từng khoảng thời gian xác định 

(một năm, hai năm…) nhằm tiết kiệm các hoạt động không đủ khả năng chi tiêu cũng 

nhƣ tạo thế chủ động giải quyết khó khăn. 

- Có kế hoạch báo cáo cụ thể về điểm mạnh, hạn chế và phƣơng hƣớng phát triển 

tiếp theo, giúp lãnh đạo Trƣờng có cách nhìn thấu đáo để đầu tƣ lâu dài cho Trung tâm. 

3.7 Tăng cƣờng cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin 

 Phục vụ hiệu quả cho công việc hằng ngày của cán bộ, giúp bạn đọc luôn cảm 

thấy thoải mái và tiện lợi là sự đóng góp không thể thiếu của các trang thiết bị kỹ thuật 

và cơ sở hạ tầng thông tin. Công tác tìm kiếm, lƣu trữ, xử lý nguồn tin trong thời đại 

khoa học hiện nay đòi hỏi cần phải có sự tƣơng tác phù hợp từ các phƣơng tiện, máy 

móc. Hiện tại, nguồn cơ sở vật chất và hạ tầng thông tin đã đáp ứng tƣơng đối tốt hoạt 

động tại Trung tâm với máy tính, máy in, máy Photocopy, máy Scanner, máy quét mã 

vạch, máy hút bụi, hệ thống báo cháy, an ninh giám sát, mạng lƣới máy tính nội bộ, 

mạng Wifi, phƣơng thức máy chủ - máy khách, phòng ốc dành cho công việc tƣơng 

ứng…Nhằm nâng cao hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin, tác 

giả xin đƣa vài kiến nghị tận dụng và phát huy hiệu quả nguồn cơ sở vật chất, hạ tầng 

thông tin nhƣ sau: 

- Sử dụng không gian nhiều hơn đã có bằng cách sắp xếp, bố trí bàn ghế, phòng 

ốc khoa học hơn, có thể thay đổi vị trí các phòng chuyên môn nếu có biến chuyển 

trong tƣơng lai. Chọn các giá, kệ bằng sắt, nhỏ gọn, dễ di chuyển nhƣng vẫn chịu 
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đƣợc tải trọng khi chứa nhiều tài liệu. 

- Nâng cấp đồng bộ máy móc, thiết bị phù hợp. Nếu kinh phí nằm trong tình 

trạng eo hẹp thì cán bộ Trung tâm cần chủ động thích ứng, chẳng hạn: có thể tìm hỏi, 

mua lại từ bên ngoài các thiết bị cần có để cải thiện phần nào chất lƣợng máy tính 

hoặc vệ sinh thƣờng xuyên để tăng tuổi thọ và khả năng sử dụng máy móc… 

- Kiểm tra, điều chỉnh đều đặn việc truy cập Internet, hệ thống đƣờng truyền, dây 

mạng. Khuyến khích bạn đọc tận dụng mạng Wifi miễn phí và sẽ đảm bảo sự truy cập 

hơn khi tập trung gần khu KLF của Trung tâm. 

- Đề nghị nhà cung cấp cho thời gian dùng thử các loại thiết bị kỹ thuật, so sánh, 

xem xét kỹ lƣỡng và cam kết bảo hành trƣớc khi có dự định mua sắm. 

- Trang bị máy Photocopy kèm chức năng in ấn để phục vụ việc sao chụp tài liệu 

cho bạn đọc. Nếu không thể xin đƣợc nguồn tài trợ từ lãnh đạo Trƣờng (do vƣớng 

Nghị quyết XI về việc tiết kiệm, hạn chế mua sắm công), Trung tâm có thể chủ động 

thuê mƣớn máy Photocopy bên ngoài, thăm dò và lựa chọn giá cả phù hợp với kinh 

phí hiện có. 

- Chú trọng kỹ thuật xử lý thông tin (chuẩn mô tả biên mục siêu dữ liệu với 

MARC21, ISO 2079, Dublin Core; giao thức kết nối mạng; trao đổi liên thƣ viện qua 

cổng Z 39.50…) và lựa chọn phần mềm (phần mềm quản trị thƣ viện, phần mềm thƣ 

viện số, phần mềm máy tính…) nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán trong hoạt động trao 

đổi, chia sẻ dữ liệu sau này. 

- Vệ sinh phòng ốc đều đặn, tạo sự thoáng mát, sạch sẽ nhằm giúp bạn đọc có 

cảm giác thoải mái hơn khi đến với Trung tâm. 

3.8 Chú trọng hợp tác và chia sẻ nguồn lực thông tin 

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển bùng nổ như hiện nay, thông tin 

mới được sản sinh liên tục nhưng lại nhanh chóng lỗi thời. Bên cạnh đó, thông tin lại 

xuất hiện tình trạng khan hiếm, nghĩa là thông tin của hôm qua luôn ít hơn hôm nay. 

Trong khi thông tin bị khan hiếm thì nhu cầu của người dùng tin vẫn không hề dừng 

lại. Nhằm xử lý vấn đề nan giải này, việc đề xuất hợp tác thư viện và chia sẻ nguồn 
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lực thông tin được xem là cách thức vô cùng tối ưu, đáp ứng tốt nhu cầu, đòi hỏi đa 

dạng của bạn đọc khi nguồn lực thông tin của mỗi thư viện riêng lẻ không bao giờ 

hoàn thành được. 

Vấn đề hợp tác và chia sẻ nguồn lực thông tin tại Việt Nam đã có nhưng lại 

diễn ra nhỏ lẻ, hình thức, chưa phối hợp đồng bộ. Nguyên nhân là các cơ quan thông 

tin thƣ viện chƣa muốn chia sẻ nguồn lực thông tin; còn ngại vấn đề cơ chế, chính 

sách; đắn đo giữa quyền lợi và trách nhiệm… 

 Trong báo cáo hội thảo chia sẻ nguồn lực thông tin do Đại học Quốc gia tổ chức 

năm 2001, PGS. TS. Trần Thị Quý đã khẳng định chia sẻ nguồn lực thông tin là yếu tố 

đảm bảo cho các thƣ viện đại học phát triển bền vững. Nguồn lực để chia sẻ trong hoạt 

động thông tin thƣ viện có thể là kinh phí, vốn tài liệu, chuyên gia, máy móc thiết bị, 

phƣơng tiện lƣu trữ…Tất cả sẽ mang lại lợi ích cực kỳ lớn cho các cơ quan thông tin 

thƣ viện, thể hiện nhƣ: 

- Tận dụng và khai thác thế mạnh nguồn lực thông tin ở mỗi đơn vị. 

- Giúp giải quyết những vấn đề cấp thiết về phƣơng tiện truyền tải, lƣu trữ, vận 

chuyển, về không gian, thời gian…với sự phát triển mạnh mẽ từ công nghệ thông tin 

và viễn thông. 

- Liên kết tiềm năng về nhân lực, vốn tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị riêng 

lẻ của từng cơ quan thông tin thƣ viện. 

- Giảm bớt sự trùng lặp, hỗ trợ bổ sung thêm và gia tăng khả năng sở hữu nhiều 

đầu tài liệu, nguồn tin điện tử, cơ sở dữ liệu mới. 

- Tạo cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ cũng nhƣ có lợi 

cho bạn đọc khi đƣợc tiếp cận, khai thác nhiều loại sản phẩm, dịch vụ khác nhau với 

giá cả thấp hơn. 

- Tiết kiệm thời gian, công sức, tận dụng nguồn kinh phí vào việc thử nghiệm sản 

phẩm và dịch vụ mới, tăng thu nhập và huấn luyện trình độ cán bộ… 

Hiện tại, nguồn lực thông tin tại Trung tâm chỉ ở mức tương đối nên rất cần chú 

trọng vấn đề hợp tác và chia sẻ để phát triển trong thời gian tới. Do vậy, xin nêu vài đề 
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xuất sau: 

- Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, chuyên ngành đào tạo của các cơ quan thông tin 

thƣ viện khi có dự định liên kết, phối hợp. 

- Tìm hiểu việc mƣợn liên thông thƣ viện vì đây là công tác cần thiết trƣớc mắt. 

- Đẩy mạnh công tác thiết lập thƣ viện số, thƣ viện điện tử, tạo điều kiện trao đổi, 

phối hợp trong điều kiện công nghệ, viễn thông bùng nổ nhƣ hiện nay. 

- Xem xét đầu tƣ cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin, xây dựng các chuẩn chung 

(chuẩn nghiệp vụ, chuẩn kỹ thuật…) nhằm đảm bảo sự phù hợp và tƣơng thích khi 

liên kết. 

Hiện tại, dù chƣa hợp tác với cơ quan thông tin thƣ viện nào nhƣng Trung tâm 

có thể tranh thủ cơ hội trong việc liên kết đào tạo với các đơn vị ngoài (Đại học Vinh, 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội); chia sẻ với Đại 

học Sƣ phạm TP. Hồ Chí Minh về những chuyên ngành sƣ phạm bởi mảng đào tạo 

phần lớn của Trƣờng thiên về sƣ phạm… để trao đổi, tìm hiểu và xem xét khả năng 

hợp tác, chia sẻ nguồn lực thông tin. 

Trung tâm hiểu rằng, muốn đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc, tăng cƣờng 

chất lƣợng nguồn lực thông tin, hạn chế sự lãng phí trong điều kiện kinh tế khó khăn 

luôn hiện hữu bất kỳ lúc nào và bất kỳ đâu thì các cơ quan thông tin thƣ viện cần có 

sự cộng sinh, hợp tác, chia sẻ nguồn lực thông tin với nhau để cùng phát triển. Với 

tuổi đời non trẻ, kinh nghiệm không nhiều, vẫn đang trong giai đoạn ổn định nên đội 

ngũ cán bộ của Trung tâm cần có thời gian học hỏi, thay đổi để thích ứng và phù hợp 

với điều kiện thực tế. 

 

 

 

 

 

 



 

                   99 

                     

                     

 

KẾT LUẬN 

 

Một điều chắc chắn rằng thông tin luôn đƣợc nhắc đến là yếu tố không thể thiếu 

đối với xã hội hiện nay. Giá trị và sự ảnh hƣởng của thông tin ngày càng đƣợc chính 

con ngƣời khẳng định, nhất là trong thời đại khoa học công nghệ bùng nổ, thông tin có 

sự tác động liên tục và không nhỏ tới mỗi quốc gia. Dù là cơ hội hay thách thức thì 

muốn tồn tại, mỗi đất nƣớc cần phải thay đổi, thích nghi, bƣớc tới những con đƣờng 

mà quốc gia khác đã vƣợt qua để phát triển và khi xã hội thông tin đã trở thành xu thế 

hội nhập quốc tế tất yếu của thế giới hiện nay. 

Cuộc sống luôn luôn là một quá trình kế thừa và phát triển. Sự nghiệp giáo dục 

là một hoạt động có ý thức của con ngƣời nhằm tổ chức, thúc đẩy quá trình này tích 

cực hơn trong cuộc sống. Với Việt Nam, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. 

Nghị quyết Trung ƣơng khóa XI đã đề cập việc này cùng với những mục tiêu cũng 

đƣợc xác định một cách rõ ràng, sát sao nhằm đáp ứng sự mong muốn của ngƣời dân 

cũng nhƣ phù hợp với sự phát triển của thế giới hiện nay. 

  Đối với trƣờng đại học, nguồn lực thông tin góp phần quan trọng trong việc   

xây dựng các nguồn lực nhà trƣờng, tác động mạnh mẽ đến chất lƣợng đào tạo của 

sinh viên, giảng viên và cán bộ. Nguồn lực thông tin tại Trung tâm Học liệu trƣờng 

Đại học Sài Gòn tuy chƣa đƣợc phong phú nội dung, đa dạng hình thức nhƣng cũng 

đã đáp ứng tƣơng đối cơ bản nhu cầu của sinh viên, giảng viên và cán bộ của Trƣờng. 

Bên cạnh đó, việc đào tạo đội ngũ cán bộ thƣ viện có đủ khả năng, thành thạo chuyên 

môn nghiệp vụ cũng nhƣ trình độ ngoại ngữ để vận hành tốt hệ thống thƣ viện hiện 

đại là một yêu cầu cấp bách và khó khăn. Đặc biệt, muốn nguồn lực thông tin phát huy 

hiệu quả thì hoạt động tổ chức, quản lý và khai thác rất cần đƣợc chú trọng, quan tâm. 

Ngƣời cán bộ thƣ viện ngoài kiến thức chuyên môn thì họ cần phải đƣợc trao dồi, rèn 

luyện, hoàn thiện kỹ năng về tin học, ngoại ngữ và phƣơng pháp để tổ chức, quản lý, 

khai thác không chỉ là nguồn tin truyền thống mà là cả tài liệu điện tử, không những 

tạo điều kiện tiếp cận tối ƣu tài liệu có trong kho mà còn cung cấp các dịch vụ thông 
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tin tiện ích đến ngƣời dùng tin. Nhiệm vụ đặt ra cho Trung tâm là phải liên tục vận 

động, tìm kiếm, tăng cƣờng nguồn lực thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau, có 

chính sách phát triển nguồn lực thông tin hợp lý, tổ chức một cách khoa học, triển 

khai công việc hợp tác, chia sẻ và chú trọng nghiên cứu nhu cầu sử dụng của bạn đọc 

để có thể đánh giá mức độ phù hợp của nguồn lực thông tin. Trách nhiệm của một cơ 

quan thông tin thƣ viện nhƣ Trung tâm Học liệu là cố gắng thực hiện hết khả năng 

hiện có, đáp ứng hiệu quả nhu cầu của ngƣời dùng tin, góp phần đáng kể vào việc đổi 

mới và nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực của Trƣờng. 

Mọi ngôi trƣờng đều thể hiện những dấu ấn riêng của mình và Đại học Sài Gòn 

cũng vậy. Trải qua bao khó khăn và đến nay, Trƣờng đang dần đi lên, đóng góp không 

nhỏ trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội nói chung và hoàn thành tốt nhiệm 

vụ của chính mình nói riêng. Trung tâm Học liệu cũng thừa hƣởng thành quả đó mà 

dần trƣởng thành hơn với nhiệm vụ đặc trƣng của một cơ quan thông tin thƣ viện là 

bồi dƣỡng, cập nhật văn hóa, hoàn thiện tri thức cho đội ngũ sinh viên, giảng viên và 

cán bộ cũng nhƣ hỗ trợ họ học tập suốt đời để không ngừng phục vụ sự phát triển của 

xã hội. 
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PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA 

(Dành cho sinh viên) 

 Nhằm nâng cao chất lƣợng và khả năng phục vụ bạn đọc tại Trung tâm Học liệu 

(TTHL) trƣờng đại học Sài Gòn, xin bạn dành ít thời gian trả lời vài câu hỏi sau. 

(Với câu hỏi có nhiều phƣơng án trả lời, bạn có thể chọn các phƣơng án theo ý thích. 

Với câu hỏi không đƣợc gợi ý, bạn có thể trả lời theo suy nghĩ của mình. Xin bạn đánh dấu 

X vào ô trả lời phù hợp). 

 Rất mong sự đóng góp nhiệt tình của bạn! 

 

1. Bạn sử dụng TTHL với mục đích: 

Học tập              Nghiên cứu                    Giải trí                 Khác  

2. Mức độ đến TTHL của bạn: 

Thƣờng xuyên                                      Thỉnh thoảng                                       Hiếm khi  

3. Bạn cảm thấy thế nào khi đến TTHL: 

Thoải mái                                      Bình thƣờng                                     Không thoải mái  

4. Bạn thƣờng sử dụng ngôn ngữ: 

Tiếng Anh         Tiếng Trung Quốc         Tiếng Pháp  

          Tiếng Việt                                                    Khác   

5. Bạn thƣờng sử dụng tài liệu nào: 

Sách                                                         Tài liệu điện tử (dữ liệu toàn văn, CD-ROM…)         

Báo, tạp chí           Báo cáo khoa học (khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án)  

6. Bạn tìm đƣợc tài liệu tại TTHL ở mức độ: 

Dễ dàng      Bình thƣờng            Không tìm đƣợc  

7. Theo bạn, mức độ đáp ứng tài liệu tại TTHL: 

Rất đầy đủ      Đầy đủ          Chƣa đầy đủ  

8. Theo bạn, mức độ cập nhật tài liệu tại TTHL: 

Rất kịp thời      Kịp thời       Chƣa kịp thời  

 



 

                   

                     

                     

 

9. Bạn có bị từ chối lần nào khi mƣợn tài liệu tại TTHL: 

Có        Không  

Nếu có, xin bạn kiểm tra các lý do sau: 

Tài liệu không có                    Tài liệu đã có ngƣời mƣợn  

Tài liệu có nhƣng bị mất         Tài liệu có nhƣng chƣa kịp xử lý  

10. Ngoài TTHL, bạn còn sử dụng thông tin từ những nguồn nào: 

Internet         Tủ sách của Khoa        Cơ quan thông tin thƣ viện khác  

11. Bạn thấy thái độ phục vụ của cán bộ tại TTHL: 

Tốt      Bình thƣờng               Chƣa tốt  

12. Bạn đánh giá các sản phẩm và dịch vụ thông tin thƣ viện tại TTHL ở mức độ: 

 

Sản phẩm  

và dịch vụ thông tin thƣ viện 

Có sử dụng Không  

sử dụng Rất tốt Tốt Chƣa tốt 

Đọc tài liệu tại chỗ     

Mƣợn tài liệu về nhà     

Tra cứu Internet     

Tra cứu tài liệu trên máy (OPAC)     

Tra cứu bằng băng, đĩa, CD - ROM     

Tra cứu thông tin trên Website Trung tâm     

Thƣ mục thông báo tài liệu mới     

Giải đáp câu hỏi đơn giản     

Hƣớng dẫn bạn đọc sử dụng Trung tâm  

(dành cho thành viên đăng ký) 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

                     

                     

 

13. Bạn muốn kiến nghị điều gì để nâng cao chất lƣợng tại TTHL: 

 

Nội dung muốn kiến nghị Rất cần thiết Cần thiết Chƣa cần thiết 

Tăng cƣờng cơ sở vật chất,  

trang thiết bị 

   

Phát triển vốn tài liệu in ấn    

Phát triển vốn tài liệu điện tử    

Đảm bảo thời gian phục vụ    

Nâng cao thái độ giao tiếp của cán bộ    

Cải tiến phƣơng thức phục vụ  

(linh hoạt trong việc nhận trả tài liệu 

khi mất điện, mất mạng Internet…) 

   

Đa dạng hóa các sản phẩm  

và dịch vụ thông tin thƣ viện 

(dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu 

cầu, dịch vụ Photocopy, thƣ mục tài 

liệu chuyên ngành …) 

   

Vấn đề khác  

(mời bạn kiến nghị nếu có): 

 .............................................................  

 .............................................................  

 .............................................................  

 .............................................................  

 .............................................................  

   

  

14. Xin bạn cho biết vài thông tin cá nhân: 

Giới tính: Nam     Nữ  

Sinh viên: Năm 1                        Năm 2                         Năm 3                        Năm 4  

Trình độ:  ...........................  

 



 

                   

                     

                     

 

PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA 

(Dành cho cán bộ, giảng viên) 

 Nhằm nâng cao chất lƣợng và khả năng phục vụ bạn đọc tại Trung tâm Học liệu 

(TTHL) trƣờng đại học Sài Gòn, xin Thầy/Cô dành ít thời gian trả lời vài câu hỏi sau. 

(Với câu hỏi có nhiều phƣơng án trả lời, Thầy/Cô có thể chọn các phƣơng án theo  

ý thích. Với câu hỏi không đƣợc gợi ý, Thầy/Cô có thể trả lời theo suy nghĩ của mình.  

Xin Thầy/Cô đánh dấu X vào ô trả lời phù hợp). 

 Rất mong sự đóng góp nhiệt tình của Thầy/Cô! 

 

1. Thầy/Cô sử dụng TTHL với mục đích: 

Học tập    Giảng dạy    Nghiên cứu   Làm việc    Giải trí  

2. Mức độ đến TTHL của Thầy/Cô: 

Thƣờng xuyên                                      Thỉnh thoảng                                       Hiếm khi  

3. Thầy/Cô cảm thấy thế nào khi đến TTHL: 

Thoải mái                                      Bình thƣờng                                     Không thoải mái  

4. Thầy/Cô thƣờng sử dụng ngôn ngữ: 

Tiếng Anh        Tiếng Trung Quốc         Tiếng Pháp  

         Tiếng Việt                                                    Khác   

5. Thầy/Cô thƣờng sử dụng tài liệu nào: 

Sách                                                         Tài liệu điện tử (dữ liệu toàn văn, CD-ROM…)         

Báo, tạp chí           Báo cáo khoa học (khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án)  

6. Thầy/Cô tìm đƣợc tài liệu tại TTHL ở mức độ: 

Dễ dàng      Bình thƣờng            Không tìm đƣợc  

7. Theo Thầy/Cô, mức độ đáp ứng tài liệu tại TTHL: 

Rất đầy đủ      Đầy đủ          Chƣa đầy đủ  

8. Theo Thầy/Cô, mức độ cập nhật tài liệu tại TTHL: 

Rất kịp thời      Kịp thời      Chƣa kịp thời  

 



 

                   

                     

                     

 

9. Thầy/Cô có bị từ chối lần nào khi mƣợn tài liệu tại TTHL: 

Có        Không  

Nếu có, xin Thầy/Cô kiểm tra các lý do sau: 

Tài liệu không có                    Tài liệu đã có ngƣời mƣợn  

Tài liệu có nhƣng bị mất         Tài liệu có nhƣng chƣa kịp xử lý  

10. Ngoài TTHL, Thầy/Cô còn sử dụng thông tin từ những nguồn nào: 

Internet         Tủ sách của Khoa        Cơ quan thông tin thƣ viện khác  

11. Thầy/Cô thấy thái độ phục vụ của cán bộ tại TTHL: 

Tốt      Bình thƣờng               Chƣa tốt  

12. Thầy/Cô đánh giá các sản phẩm và dịch vụ thông tin thƣ viện tại TTHL ở mức độ: 

 

Sản phẩm  

và dịch vụ thông tin thƣ viện 

Có sử dụng Không  

sử dụng Rất tốt Tốt Chƣa tốt 

Đọc tài liệu tại chỗ     

Mƣợn tài liệu về nhà     

Tra cứu Internet     

Tra cứu tài liệu trên máy (OPAC)     

Tra cứu bằng băng, đĩa, CD - ROM     

Tra cứu thông tin trên Website Trung tâm     

Thƣ mục thông báo tài liệu mới     

Giải đáp câu hỏi đơn giản     

Hƣớng dẫn bạn đọc sử dụng Trung tâm  

(dành cho thành viên đăng ký) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

                     

                     

 

13. Thầy/Cô muốn kiến nghị điều gì để nâng cao chất lƣợng tại TTHL: 

Nội dung muốn kiến nghị Rất cần thiết Cần thiết Chƣa cần thiết 

Tăng cƣờng cơ sở vật chất,  

trang thiết bị 

   

Phát triển vốn tài liệu in ấn    

Phát triển vốn tài liệu điện tử    

Đảm bảo thời gian phục vụ    

Nâng cao tinh thần phục vụ bạn đọc 

của cán bộ thƣ viện 

   

Cải tiến phƣơng thức phục vụ  

(linh hoạt trong việc nhận trả tài liệu 

khi mất điện, mất mạng Internet…) 

   

Đa dạng hóa các sản phẩm  

và dịch vụ thông tin thƣ viện 

(dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu 

cầu, dịch vụ hỏi - đáp, thƣ mục tài liệu 

chuyên ngành…) 

   

Vấn đề khác  

(mời Thầy/Cô kiến nghị nếu có): 

 .............................................................  

 .............................................................  

 .............................................................  

 

   

 

14. Xin Thầy/Cô cho biết vài thông tin cá nhân: 

Giới tính: Nam     Nữ  

Lứa tuổi: Dƣới 30                                     Từ 31 đến 55                                     Trên 55  

Trình độ:  ...........................  

Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật/Công nghệ    Khoa học Tự nhiên     Khoa học Xã hội và 

Nhân văn  

 



 

                   

                     

                     

 

 

PHỤ LỤC 3: NỘI QUY TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU  

 

1. Nội quy chung 

1.1 Đối tƣợng phục vụ 

Sinh viên: đăng ký tính phí (100.000đ / năm học), đƣợc mƣợn 04 cuốn 

sách (khác nhan đề) trong 03 tuần. 

Cán bộ Trƣờng: đăng ký miễn phí, đƣợc mƣợn 05 cuốn sách (khác nhan 

đề) trong 04 tuần. 

1.2 Trách nhiệm, quyền hạn của bạn đọc 

- Chấp hành nội quy Trung tâm, tuân theo sự hƣớng dẫn của thủ thƣ. 

- Xuất trình thẻ khi sử dụng Trung tâm. 

- Gửi các vật dụng cá nhân vào đúng nơi quy định, Trung tâm không chịu 

trách nhiệm về những mất mát xảy ra. 

- Giữ vệ sinh chung, ăn mặc gọn gàng, lịch sự, không ăn uống, hút thuốc, 

dùng điện thoại hoặc mang áo khoác khi vào kho. 

- Bảo quản tài sản chung, không di dời, tháo lắp, cài đặt phần mềm, thay 

đổi cấu hình máy tính, viết, vẽ lên bàn, tƣờng, trang thiết bị, xé tài liệu, cắt hình... 

- Trả tài liệu đúng thời gian quy định, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, bạn 

đọc có thể gia hạn thêm 02 tuần. Nếu bị quá hạn, bạn đọc phải nộp phạt 1.000đ / cuốn 

/ ngày. 

- Không sao chụp tài liệu trái phép, cần liên hệ cán bộ khi có nhu cầu. 

- Bạn đọc đƣợc mƣợn tài liệu nhƣ sau: 

Khu Thƣ viện: mƣợn về nhà với Giáo trình, sách Tham khảo Việt văn và 

Ngoại văn. 

Khu KLF: đọc tại chỗ với báo, tạp chí, luận án, luận văn, khóa luận, sách 

Ngoại văn, CD - ROM... 

Cơ sở 2: mƣợn về nhà với Giáo trình, sách Tham khảo Việt văn; đọc tại 



 

                   

                     

                     

 

chỗ với báo, tạp chí, luận án, luận văn, khóa luận, sách Ngoại văn. 

- Kiểm tra tài liệu trƣớc khi mƣợn, nếu phát hiện bị rách, hƣ hỏng cần báo 

ngay cho cán bộ. 

- Nếu làm mất, hƣ hỏng tài liệu, bạn đọc phải: 

Tìm mua đúng tài liệu ban đầu. 

Trƣờng hợp không mua đƣợc tài liệu ban đầu, bạn đọc cần báo ngay cho 

cán bộ: 

Nếu tìm đƣợc tài liệu, Trung tâm sẽ cung cấp địa chỉ để bạn đọc 

đến mua. 

Nếu không còn tài liệu trên thị trƣờng nhƣng Trung tâm có bản gốc, 

bạn đọc phải trả các phí sau: 

Phí Scan: 1.000đ / trang x tổng số trang. 

Phí in: 5.00đ / trang x tổng số trang. 

Phí phạt: bằng 01 lần giá trị tài liệu ban đầu tại thời điểm 

nộp phạt. 

Nếu Trung tâm và trên thị trƣờng không còn tài liệu ban đầu, bạn 

đọc phải nộp phạt 03 lần phí giá trị của tài liệu tại thời điểm nộp phạt. Đồng thời tất cả 

trƣờng hợp trên còn phải đóng 50.000đ phí xử lý kỹ thuật kèm theo tiền quá hạn sách 

(nếu có). 

2. Nội quy các khu vực 

2.1 Khu vực Đọc 

- Xuất trình thẻ khi sử dụng, tuân theo sự hƣớng dẫn của cán bộ. 

- Để túi xách đúng nơi quy định, không xáo trộn khi vào kho, chỉ đƣợc 

mang 01 cuốn tập để ghi chép. 

- Kiểm tra tài liệu trƣớc khi sử dụng, nếu bị hƣ hỏng, xé rách, tẩy 

xóa…cần báo ngay cho thủ thƣ. 

- Không viết, xóa, gạch, gấp, làm ƣớt và gây hƣ hỏng tài liệu, nếu vi phạm 

sẽ nộp phạt bằng giá bìa cùng với phí xử lý tài liệu (50.000đ / tài liệu). 



 

                   

                     

                     

 

- Tất cả tài liệu chỉ đƣợc đọc tại chỗ. 

2.2 Khu vực Lƣu hành (mƣợn về nhà) 

- Xuất trình thẻ khi sử dụng, tuân theo sự hƣớng dẫn của cán bộ. 

- Để túi xách đúng nơi quy định, không xáo trộn khi vào kho. 

- Không viết, xóa, gạch, gấp, làm ƣớt và gây hƣ hỏng tài liệu, nếu vi phạm 

sẽ nộp phạt bằng giá bìa cùng với phí xử lý tài liệu (50.000đ / tài liệu). 

2.3 Khu vực Tra cứu 

- Xuất trình thẻ khi sử dụng, tuân theo sự hƣớng dẫn của cán bộ. 

- Không sửa, xóa cấu hình, các chƣơng trình ứng dụng trên máy tính. 

- Không truy cập các Website không lành mạnh. 

- Tự bảo vệ mật khẩu, thông tin cá nhân. 

- Ngoài các kênh truyền hình đƣợc Trung tâm cài sẵn, bạn đọc không tự ý 

dò lại các kênh truyền hình khác. 

- Không điều chỉnh âm thanh của Ti - vi, Cassette. Để lại đúng vị trí ban 

đầu sau khi sử dụng. 

- Quét Virus trƣớc khi sử dụng các thiết bị lƣu trữ di động. 

- Liên hệ cán bộ khi cần sử dụng các tài liệu đa phƣơng tiện. 

2.4 Khu vực thảo luận nhóm 

- Xuất trình thẻ khi sử dụng, tuân theo sự hƣớng dẫn của cán bộ. 

- Thảo luận nghiêm túc, không làm ảnh hƣởng bạn đọc xung quanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

                     

                     

 

PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG  

TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU 

 

 

Khu học ngoại ngữ     Khu học nhóm 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Khu đọc tại chỗ         Khu tra cứu trực tuyến  
 

 

 



 

                   

                     

                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Lƣu hành      Phòng Seminar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Phòng nghiệp vụ      Quầy thông tin 
 

 

 



 

                   

                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Trung tâm Học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn 



 

                   

                     

                     

 

PHỤ LỤC 5: NỘI DUNG HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRUNG TÂM HỌC LIỆU 

 

1. Mục đích: 

- Đáp ứng tối ƣu nhu cầu tin của bạn đọc và qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động 

tại Trung tâm. 

2. Mục tiêu: 

- Giới thiệu tổng quan về Trung tâm. 

- Cung cấp một số kỹ năng tìm kiếm, tra cứu thông tin cơ bản. 

- Chỉ dẫn cách các sản phẩm và dịch vụ thông tin thƣ viện cùng một số trang thiết 

bị khai thác tƣơng ứng. 

- Giáo dục ý thức sử dụng Trung tâm cho bạn đọc. 

3. Kế hoạch và triển khai: 

3.1 Kế hoạch: 

- Đối tƣợng: sinh viên năm thứ nhất đã đăng ký thành viên. 

- Số lƣợng: 25 - 30 sinh viên / lớp. 

- Dung lƣợng: 3 tiết. 

- Thời gian: đầu học kỳ I và học kỳ II của năm học. 

- Địa điểm: Phòng Tra cứu trực tuyến (khu KLF). 

 Với sinh viên: tham gia lớp hƣớng dẫn sử dụng Trung tâm là quyền lợi dành 

cho thành viên đăng ký. 

 Với cán bộ hƣớng dẫn: cập nhật danh sách thành viên đăng ký, phân công cán 

bộ trình bày và cán bộ hỗ trợ, thiết kế bài giảng với lý thuyết kết hợp thực hành tại chỗ, 

phát tờ rơi, sắp xếp trang thiết bị để thực hiện. 

 3.2 Triển khai: 

- Dẫn nhập lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, nội quy các Phòng chức 

năng, cách thức tổ chức kho. 

- Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ thông tin thƣ viện hiện có với một vài 



 

                   

                     

                     

 

thiết bị khai thác tƣơng ứng. 

- Chỉ dẫn cách thức tra cứu tài liệu cũng nhƣ rèn luyện một số kỹ năng tìm 

kiếm (đơn giản, chi tiết và nâng cao) với OPAC bởi đây là mục lục tra cứu trực tuyến 

rất hữu ích, hiệu quả và là trọng tâm của buổi hƣớng dẫn. Trợ giúp bạn đọc thực hành 

tra cứu OPAC theo yêu cầu cán bộ. 

- Đƣa bạn đọc đi tham quan thực tế kho tài liệu và các Phòng chức năng. 

- Mời bạn đọc đóng góp ý kiến qua phiếu đánh giá tại cuối buổi hƣớng dẫn 

để cán bộ rút kinh nghiệm, chỉnh sửa phù hợp cho lần hƣớng dẫn sau. 

 

 

 


