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Trung tâm Thư viện và Mạng Thông tin – Đại học Bách Khoa, Hà Nội 

 

Kính thưa các quý vị đại biểu, các anh chị, và đồng nghiệp,… xin được chào đón đại diện của 
các thư viện và trung tâm thông tin đến hội thảo và tham quan thư viện mới của chúng tôi… 

…Như chúng ta đã biết, trong năm năm trở lại đây, các thư viện và các trung tâm thông tin ở 
Việt Nam, đặc biệt là nhiều thư viện các trường đại học đang dần chuyển đổi từ hệ thống quản lý 
thư viện truyền thống hay trên CDS/ISIS cũ, không đáp ứng được nhu cầu ngày một thay đổi của 
người sử dụng và người quản lý, sang những hệ thống quản lý thư viện mới, và bắt đầu làm quen 
được với những phần mềm tự động hóa thư viện tiên tiến hơn, hay còn gọi là các hệ thống thư 
viện tích hợp (ILS – Integrated Library System)… 

.. Cho dù những hệ thống tích hợp thư viện này được phát triển bởi các công ty trong nước, hay 
bởi các công ty nước ngoài, song đối tượng quản lý trung tâm của các hệ thống này, những đối 
tượng mà các ILS hướng tới khi thiết kế,  là các tài liệu có tính vật lý như sách in, tài liệu in… 
với mục đích chuyển đổi một hệ thống tra cứu mục lục nặng nề, chậm chạp bằng các tủ phiếu 
mục lục truyền thống sang các hệ thống tra cứu mục lục điện tử trực tuyến (online Library 
Catalogs) tiện dụng hơn, nhanh chóng hơn, …. 

…Tương tự như vậy, các ILS đã giúp tự động hóa và hỗ trợ đắc lực các công tác nghiệp vụ của 
các thủ thư, như hoạt động lưu thông tài liệu mượn/trả, quản lý bạn đọc bằng thẻ từ, tiêu chuẩn 
hóa quy trình bổ sung tài liệu in…, tương thích và cho phép ứng dụng các thiết bị an ninh thư 
viện tiên tiến để quản lý thế giới tài liệu in truyền thống một cách dễ dàng hơn …. 

Chúng ta cũng có thể thấy rằng các thư viện ở Việt Nam đã dần quen với và áp dụng các tiêu 
chuẩn nghiệp vụ tiên tiến trong thư viện của mình như MARC21(TCVN 7539: 2005), DDC và 
AACR2….mà hiện đang được Việt Nam khuyến khích và tăng cường áp dụng trong các thư viện 
và trung tâm thông tin….nhằm tạo khả năng trao đổi dữ liệu biên mục với các thư viện khác trên 
thế giới trong thời kỳ hội nhập…. 

Kính thưa các quý vi đại biểu…. 

Song, nhu cầu và đỏi hỏi của người dùng thư viện ngày một lớn trong thời kỳ hội nhập, kỷ 
nguyên thông tin và số hóa, đặc biệt là tạo dựng sự sẵn có các tài sản số nội sinh, tài nguyên điện 
tử dễ dàng tiếp cận và truy xuất nhanh, phục vụ học tập, nghiên cứu hay thuận tiện cho việc 



nhúng vào các công cụ tạo bài giảng điện tử, hệ thống đào tạo và học tập trực tuyến….trong các 
trường đại học,.. 

…Chúng ta, những nhà quản lý thư viện đang cố gắng đáp ứng nhu cầu gia tăng nhanh chóng 
này, một nhiệm vụ khó khăn và cần nỗ lực hơn nhiều. Thư viện chúng ta đang đòi hỏi một hệ 
thống quản lý phù hợp hơn, mà hiện các hệ thống ILS không thể đáp ứng được, song nó cần đi 
song hành với hệ thống ILS,… một hệ thống mà ở đó đối tượng quản lý trung tâm là các đối 
tượng số, như tài liệu sẵn có dưới dạng số, tài liệu số hóa, âm thanh số hóa, video số hóa …. với 
khả năng chuyển giao đối tượng dễ dàng trong môi trường số, khả năng chuyển giao tài liệu 
(DDS), khả năng quản lý truy cập cấp phép, khả năng quản lý sau truy cập, khả năng quản lý liên 
minh chia sẻ tài nguyên điện tử (library consortia)… 

Hôm nay, thư viện chúng tôi, cùng với sự phối hợp của công ty Ex Libris, một công ty đa quốc 
gia, với kinh nghiệm cung cấp giải pháp tổng thể cho phát triển và quản lý tài liệu in, tài sản số 
và tài nguyên điện tử cho thư viện trên thế giới trong gần 30 năm, và đối tác của họ ở Việt Nam 
là công ty CP DVTM và Thông tin Kỹ thuật (TED Engineering Documents JSC) tổ chức 
một hội thảo có tên là GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THƯ VIỆN VÀ NỐI KẾT MỞ TRONG MÔI 
TRƯỜNG SỐ CHO SỬ DỤNG HIỂU QUẢ TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ. 

Hy vọng, sau buổi hội thảo này, các quý vị đại biểu sẽ có thêm thông tin mới, hiểu biết một công 
nghệ mới và một giải pháp mới để lựa chọn, giúp phát triển và quản lý thư viện của mình toàn 
diện hơn và phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế…. 

 

Xin chân thành cám ơn! 

 

 

 

 

 

 


