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Kính thưa quý vị đại biểu và đồng nghiệp thân mến. 
Chúng tôi xin được phép thay mặt lãnh đạo nhà trường hân hoan chào đón 

quý vị đến với Hội trường thân quen này ngày hôm nay.  Nơi đã chứng kiến nhiều 
sự kiện lịch sử trong quá trình giao lưu, hợp tác để cùng phát triển của hệ thống 
thư viện các trường đại học và cao đẳng khu vực phía Nam chúng ta: Nơi đây, 
CLB thư viện đã được thành lập cách đây gần 10 năm (21/11/1998), rồi sự ra đời 
của FESAL (Liên hiệp đại học phía Nam) với hai lần đại hội diễn ra tại đây, và 
gần đây, vào ngày 28/8/2007, Liên chi hội thư viện đại học phía Nam (VILASAL) 
ra đời cũng tại hội trường này. 

Hôm nay, thật vinh hạnh cho tôi được đại diện BCH Liên chi hội phát biểu 
khai mạc một cuộc hội thảo đầu tiên do VILASAL phối hợp tổ chức. 

Thưa quý vị đồng nghiệp. 
Ngành TT-TV chúng ta đã trải qua 3 giai đọan phát triển: Giai đọan QL Tài 

liệu với hình thức thư viện truyền thống đã trãi qua một thời gian dài gắn liền với 
sự phát triển của nền văn minh nhân loại; cho đến những năm giữa thế kỷ 19 
Melvil Dewey mới thành lập Trường dạy thư viện đầu tiên tại Trường ĐH 
Colombia, Hoa Kỳ, chính thức đưa nghề thư viện trở thành một ngành khoa học. 
Và cũng từ đó khai sinh ngành Thư viện học. Thư viện thế giới phát triển cùng với 
nhu cầu người sử dụng tăng nhanh, thư viện chuyển qua giai đọan QL Thông tin . 
Công nghệ in ấn, phát hành phát triển nhanh, và về sau là sự ra đời của tài liệu 
điện tử ồ ạt tạo nên cuộc bùng nổ thông tin, ngành Thông tin học ra đời. Đến nay, 
lượng thông tin nhiều đến nổi người ta không còn quản lý được nữa, cán bộ thư 
viện phải chọn lọc để phục vụ chỉ những thông tin có ý nghĩa và hũu ích được gọi 
là tri thức cho bạn đọc. Chúng ta đang chuyển qua giai đọan QL Tri thức. Theo 
Branscomb, một nhà kinh tế tri thức cho rằng nếu ví thông tin như bột mì thì tri 
thức chính là bánh mì. Nói một cách nôm na, ngày nay người cán bộ thư viện cho 
ta phải xây dựng những cơ sở để tạo nên bánh mì phục vụ người tiêu dùng, đó 
chính là hình thức Thư viện số.  

Vâng, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của Thư viện số, biết bao 
nhiêu điều mới lạ chúng ta cần phải học để hòan thành nghiệp vụ QL tri thức ngày 
hôm nay. Hợp tác, liên thông thư viện để cùng nhau xây dựng thư viện số là một 
trong những mục tiêu hoạt động của Liên Chi hội VILASAL. Cuộc hội thảo hôm 
nay đánh dấu bước khởi đầu trong họat động có ý nghĩa đó.  

Nhân đây chúng tôi xin bày tỏ lời cám ơn Công ty Dịch vụ thương mai và 
Thông tin kỹ thuật TED Engineering Document JSC tại Việt Nam đã có sáng kiến 
phối hơp với VILASAL tổ chức Cuộc Hội thảo này. 

Xin chúc cuộc hội thảo chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chúc quý đồng 
nghiệp dồi dào sức khỏe. 


