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THƯ VIỆN CÔNG ROCHESTER 

Thư viện công Rochester ở Rochester, New York, sở hữu những bộ sưu tập lớn và có ý nghĩa quan 
trọng về lịch sử trong vùng tại Phòng Lịch sử Địa phương, với các tài liệu hồi cố tới những năm 
1800. Những tác phẩm này đem đến một cửa sổ duy nhất để biết về lịch sử thành phố Rochester, 
hạt Monroe và thung lũng Genesee. Các tài liệu đóng tập của Phòng Lịch sử Địa phương là nguồn 
thông tin quan trọng và rất phổ thông, nên các công dân trong vùng hay sử dụng các tài liệu sử 
này để nghiên cứu lên các dự án kinh doanh và mục đích học thuật. Bộ sưu tập của Phòng Lịch sử 
Địa phương có hơn 50.000 đầu mục bao gồm cả các tài liệu phả hệ vùng Rochester và New 
England, các niên giám vùng nông thôn và thành thị, sách, kỷ yếu năm, bản đồ, catalogue, tài liệu 
chiến tranh thế giới lần thứ nhất và nội chiến, các ghi chép sử về sự cai trị địa hạt, thành phố...v.v. 
Việc sử dụng thường xuyên các tài liệu cũ đang gây hư hỏng, rách nát cho các bộ sưu tập hiếm. 

VỀ THƯ VIỆN CÔNG ROCHESTER 
 
• Bao gồm một thư viện trung tâm và 10 thư viện nhánh nằm khắp 

thành phố Rochester 

• Thư viện trung tâm bao gồm hai tòa nhà, tòa nhà Tưởng niệm 
Rundel khai trương năm 1936 và tòa nhà thư viện công Bausch 
và Lomb khai trương năm 1997 

• Thư viện trung tâm sở hữu hơn 1,5 triệu đầu mục, bao gồm cả 
sách, tạp chí, video và DVD 

 Bà Pamela O'Sullivan, giám đốc các dự án đặc biệt của Thư viện công Rochester cho biết 
"Chúng tôi rất hài lòng là rất nhiều người sử dụng thư viện công của chúng tôi và hiện chúng 
tôi ngày càng quan ngại là phải cấm sử dụng các tài liệu quý đã bị sờn rách". Để có thể bảo 
quản và tăng khả năng truy cập tới các tài liệu quý hiếm hiện đang bị hạn chế sử dụng, bà 
O'Sullivan  và các đồng sự đã phân tích và lựa chọn các phương pháp bảo quản tài liệu. Nhờ có 
món quà và trợ giúp của  quỹ Gleason Foundation, Thư viện công Rochester đã mua chiếc 
APT BookScan 1200 của Kirtas, một chiếc máy có thể sao chép 1.200 trang tài liệu trong 
vòng 1 giờ. Chiếc máy này là một phần trong dự án số hoá do Thư viện công Rochester phát 
động. 
Việc vận hành hệ thống sao chụp của Kirtas tại Thư viện công Rochester là hoàn toàn tự động 
và dễ sử dụng. Thư viện có sẵn hai kỹ thuật viên được đào tạo vận hành máy nên việc sao 
chụp, số hoá và chia sẻ thông tin có thể tiến hành rất nhanh. Quá trình đào tạo vận hành đã 
giúp cho việc ứng dụng máy Kirtas nhanh và dễ dàng, quá trình này bao gồm: hướng dẫn vận 
hành, sử dụng và xử lý các sự cố cơ bản. Việc đào tạo này đã rất thành công nên Thư viện có 
dự tính sẽ tác động và phát động các dự án số hóa cộng tác với các thư viện khác trong hệ 
thống Thư viện công Rochester. Bà O'Sullivan nói rằng máy sao chép tự động Kirtas là tài sản 
của cộng đồng thư viện. Pamela O'Sullivan, giám đốc dự án đặc biệt "Hệ thống này giúp 
tăng khả năng phổ biến kiến thức trên nhiều phương diện. Chúng tôi có thể sao chụp tài liệu 
và số hoá thông tin. Đây là một dự án có ý nghĩa và có ảnh hưởng lớn đến các thế hệ mai sau." 

Bà Pamela O’Sullivan, giám đốc dự án đặc biệt tại thư 
viện công Rochester đang sử dụng máy quét Kirtas, 

một phần của dự án số hóa 

 

Đại lý Kirtas duy nhất tại Việt Nam : 
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