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Vấn ñề trình bày

Tóm lược về thực trạng hoạt ñộng của hệ thống thư viện 

công cộng Việt Nam; phân tích ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ 

hội, thách thức, tầm nhìn và các lĩnh vực ưu tiên của thư hội, thách thức, tầm nhìn và các lĩnh vực ưu tiên của thư 

viện công cộng Việt Nam giai ñoạn 2011 – 2015, trong ñó  

nhấn mạnh ñến vai trò của thư viện trong việc tạo ra cơ 

hội, môi trường cho việc học tập suốt ñời của người dân ở 

cộng ñồng.



I. Thực trạng hoạt ñộng của Hệ thống 
thư viện công cộng Việt Nam

� 1. ðiểm mạnh;
� 2. ðiểm yếu;
� 3. Cơ hội;� 3. Cơ hội;
� 4. Thách thức.



1. ðiểm mạnh:

�a) Hình thành một hệ thống từ Trung 
ương tới cơ sở;

�b) Thư viện công cộng: Trung tâm thông �b) Thư viện công cộng: Trung tâm thông 
tin - văn hóa – tri thức ở ñịa phương.



� Thư viện Thư viện Quốc Việt Nam;

� Thư viện cấp tỉnh: 63/63 ñơn vị hành chính cấp tỉnh;

� Thư viện cấp huyện: 626/697 ñơn vị hành chính cấp huyện

a) Hình thành một hệ thống từ Trung ương tới cơ sở;

� Thư viện cấp xã: có khoảng 4000 ñơn vị và hàng nghìn 
phòng ñọc sách cơ sở



b) Thư viện công cộng: Trung tâm thông tin - văn 
hóa – tri thức ở ñịa phương.

� - Vốn tài liệu:

+ Bình quân 180.000 bản sách, 300 tên báo,tạp chí /thư viện cấp tỉnh; 

15.000 bản sách, 20 tên báo,tạp chí/thư viện cấp huyện;

+ Thành phần vốn liệu của thư viện: ngoài các xuất bản phẩm in truyền + Thành phần vốn liệu của thư viện: ngoài các xuất bản phẩm in truyền 

thống, các thư viện cấp tỉnh ñã chú trọng bổ sung các tài liệu, cơ sở dữ 

liệu ñiện tử, vấn ñề số hóa các tài liệu bước ñầu ñược các thư viện quan 

tâm; các dạng tài liệu phục vụ cho người khiếm thị ..; 



b) Thư viện công cộng: Trung tâm thông tin - văn 
hóa – tri thức ở ñịa phương (tiếp).

� Sản phẩm, dịch vụ thư viện – thông tin khá phong phú ñáp ứng 
nhu cầu ñọc hiện tại của người sử dụng; triển khai các dịch vụ tại 
chỗ và dịch vụ lưu ñộng; một số thư viện cấp tỉnh, huyện ñã có 
dịch vụ trường học trực tuyến; việc kết nối internet và thiết lập 
các trang web (30% thư viện cấp tỉnh) ñể quảng bá nguồn tài liệu, 
các dịch vụ của thư viện ñã ñược các thư viện quan tâm;



b) Thư viện công cộng: Trung tâm thông tin - văn 
hóa – tri thức ở ñịa phương (tiếp).

� Vấn ñề ứng dụng CNTT ñược ưu tiên hàng ñầu trong 
chính sách phát triển của các thư viện; cho ñến nay ñã có 
khoảng 80% thư viện cấp tỉnh, 30 % thư viện cấp huyện 
ñược ứng dụng CNTT với những mức ñộ khác nhau; ñược ứng dụng CNTT với những mức ñộ khác nhau; 

� Các thư viện ñang hướng tới mục tiêu xây dựng môi 
trường thân thiện ñối với người sử dụng: sở vật chất 
khang trang, ở vị trí thuận lợi, gần khu dân cư; thủ tục sử 
dụng các dịch thư viện ñơn giản; tăng thời lượng mở 
cửa; 70% cán bộ thư viện có trình ñộ ñại học, hỗ trợ ñắc 
lực cho người dân trong việc sử dụng có hiệu quả các 
dịch vụ thư viện ñể thoả mãn nhu cầu.



� Mạng lưới thư viện cấp huyện có số lượng lớn nhất, một mắt xích quan 

trọng trong hệ thống thư viện công cộng nhà nước, thư viện cấp xã gần 

cộng ñồng dân cư nhất còn gặp rất nhiều khó khăn chưa ñược ñầu tư 

thoả ñáng về mọi mặt: cơ sở vật chất, kinh phí, cán bộ, hiệu quả hoạt 

ñộng chưa cao;

2. ðiểm yếu:

ñộng chưa cao;

� Quá trình ứng dụng CNTT còn diễn ra chậm, ñặc biệt là thư viện cấp 

huyện;

� ðội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập: thiếu về số lượng, chưa ñảm bảo về 

chất lượng, thiếu hụt nhiều kiến thức về tổ chức và quản lý thư viện 

hiện ñại; các kỹ năng tin học ... trong hoạt ñộng thư viện; tính năng 

ñộng, chủ ñộng của dội ngũ cán bộ còn hạn chế; sự bất hợp lý trong cơ 

cấu chuyên ngành ñào tạo của cán bộ.



� Sự quan tâm của Chính phủ: Hình thành hệ thống văn bản QPPL trong 

lĩnh vực thư viện từ; Nhà nước ñảm bảo 100% kinh phí hoạt ñộng của thư 

viện; Chính phủ trực tiếp ñầu tư mỗi năm khoảng 25 tỷ ñồng nằm trong 

chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa dành cho việc bổ sung tài liệu 

và hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho các thư viện ở những vùng khó khăn;

3. Cơ hội:

và hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho các thư viện ở những vùng khó khăn;

� Xây dựng xã hội học tập trên cơ sở tạo ñiều kiện cho việc học tập suốt ñời 

của người dân vừa là mục tiêu, vừa là ñộng lực thúc ñẩy sự phát triển kinh 

tế - xã hội ñược ðảng, Nhà nước xem là một trong những giải pháp quan 

trọng ñể thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất 

nước;

� Quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thư viện ngày càng ñược mở rộng.



4. Thách thức

� Nhận thức về vai trò, vị trí của thư viện, của nghề thư viện chưa ñầy ñủ;

� Nguy cơ tụt hậu của ngành thư viện VN: ñội ngũ cán bộ (số lượng, trình 

ñộ, ý thức – trách nhiệm nghề nghiệp), phương thức hoạt ñộng v.v...;

� Hệ thống chính sách của Nhà nước ñối với hoạt ñộng thư viện, cán bộ 

thư viện còn nhiều bất cập, chậm thay ñổi ... .



II. T ầm nhìn, sứ mệnh và lĩnh vực ưu tiên của 
hệ thống thư viện công cộng Việt Nam giai 
ñoạn 2011 - 2015:

1. Tầm nhìn;

2. Sứ mệnh;

3. Các lĩnh ưu tiên vực .



1. Tầm nhìn

Thư viện công cộng Việt Nam trở thành Trung tâm 
Thông tin – Văn hóa – Giáo dục hữu ích cho việc học 
tập liên tục của mọi tầng lớp nhân dân với nguồn lực 
thông tin phong phú, công nghệ hiện ñại, các dịch vụ ña thông tin phong phú, công nghệ hiện ñại, các dịch vụ ña 
dạng, dễ dàng tiếp cận và ñội ngũ cán bộ chuyên nghiệp 
ñáp ứng với nhu cầu thay ñổi của cộng ñồng.



2. Sứ mệnh

Thư viện công cộng Việt Nam có sứ mệnh cung cấp và thúc 

ñẩy việc tiếp cận tới thông tin, tri thức của người dân ở cộng ñồng 

thông qua việc cung cấp các dịch vụ thư viện – thông tin ña dạng thông qua việc cung cấp các dịch vụ thư viện – thông tin ña dạng 

và việc tiếp cận các nguồn lực thông tin trong và ngoài thư viện 

giúp cho việc học tập, giải trí và phát triển của mọi người dân.



3. Các lĩnh ưu tiên vực:

� 3.1.Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hỗ trợ 

cho sự phát triển sự nghiệp và các hoạt ñộng của thư viện 

(Luật Thư viện, Chiến lược phát triển Văn hóa).

� 3.2.Bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ thư viện có ñủ khả năng quản lý 

và hoạt ñộng trong các thư viện hiện ñại.

� 3.3.Tiếp tục xây dựng và áp dụng các chuẩn nghiệp vụ.

� 3.4.Tăng cường việc ứng dụng CNTT trong việc quản lý hoạt 

ñộng thư viện và cải thiện dịch vụ cho người sử dụng.



3. Các lĩnh ưu tiên vực (tiếp) :

� 3.5.Xác ñịnh các phương thức hoạt ñộng hiệu quả cho các thư 

viện công cộng.

� 3.6.Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết cho các � 3.6.Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết cho các 

dịch vụ của người sử dụng.

� 3.7. Kết nối người sử dụng với các dịch vụ và sản phẩm của thư 

viện.

� 3.8.Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hiện tại và tìm kiếm 

nguồn kinh phí cho các hoạt ñộng phát triển của thư viện.



Với mô hình tổ chức và hoạt ñộng của thư viện công công Việt

Nam hiện tại với tầm nhìn và sư mệnh của hệ thống TVCC ,

cùng với chính sách của Nhà nước ñối với hoạt ñộng thư viện;

có thể nói rằng Thư viện côngcộng Việt Nam sẽ là một thiếtcó thể nói rằng Thư viện côngcộng Việt Nam sẽ là một thiết

chế phục vụ ñắc lực, “tạo ñiều kiện thuận lợi ñể mọi người ở

mọi lứa tuổi, mọi trình ñộ ñược học tập thường xuyên, học liên

tục, học suốt ñời ở mọi lúc, mọi nơi, mọi trình ñộ …”, góp

phần tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập” là một trong

những chiến lược xây dựng và phát triển ñất nước trong thời

kỳ công nghiệp hoá, hiện ñại hóa./.



III. M ục tiêu

� Công tác quản lý nhà nuớc
� 1. Xây dựng trình Quốc hội ban hành Luật Thư 

viện Việt Nam (dự kiến thông qua Quốc hội khóa 
XIII, năm 2012).XIII, năm 2012).

� 2. Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phát 
triển văn hóa ñọc trong cộng ñồng.

� 3. Xây dựng và triển khai thực hiện ðề án ñào tạo 
bồi dưỡng nâng cao năng lực ñội ngũ cán bộ thư 
viện công cộng.



III. M ục tiêu (tiếp):

b) ðối với hoạt ñộng thư viện/các thư viện:

� 1. ðầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị ñáp ứng nhu 
cầu ngày càng tăng của người sử dụng

� 2. Xây dựng vốn tài liệu và nguồn lực thông tin phong phú, ña 
dạng ñảm bảo việc tiếp cận ñược các nguồn lực thông tin của thư dạng ñảm bảo việc tiếp cận ñược các nguồn lực thông tin của thư 
viện một cách dễ dàng, ñáp ứng nhu cầu thông tin, học tập, giải trí 
của người sử dụng

� 3. Mở rộng và phát triển các dịch vụ thư viện, tăng cường hướng 
dẫn sử dụng thư viện nhằm ñáp ứng các nhu cầu thông tin hiện tại 
và thay ñổi của cộng ñồng người sử dụng ña dạng

� 4. Áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin tạo ñiều kiện tiếp 
cận tốt nhất nguồn lực thông tin trong và ngoài thư viện

� 5. Xây dựng một ñội ngũ cán bộ, viên chức có kiến thức và khả 
năng quản lý và hoạt ñộng trong một thư viện hiện ñại và ñáp ứng 
với những thay ñổi nhanh chóng 



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


