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N

gày nay, vai trò của người cán bộ thư viện nói chung và cán bộ làm công tác
tham khảo nói riêng đã có rất nhiều thay đổi, trong đó sự thay đổi từ vai trò thụ động sang
chủ động trong việc cung cấp thông tin đến người sử dụng là quan trọng nhất. Để đạt
được điều đó, sinh viên khoa thư viện – thông tin, những người cán bộ thư viện tương lai
phải học tập và trau dồi cho mình những kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong hoạt động
của dịch vụ thông tin thư viện, đặc biệt là dịch vụ tham khảo. Do đó, Khoa Thư viện –
thông tin trường Đại học Sài Gòn đã thiết kế một chương trình giảng dạy mang tính đổi
mới và hội nhập, trong đó nổi bật là các môn học cung cấp kiến thức và kỹ năng cho
người cán bộ tham khảo như: Mạng thông tin và thư viện, Tham khảo 1 và Tham khảo 2.
1. Kiến thức nền tảng
• Môn học Tham khảo 1- cung cấp kiến thức về mô hình hoạt động của bộ
phận dịch vụ thông tin và nhấn mạnh vai trò, bản chất, chức năng của dịch
vụ tham khảo trong một thư viện. Bên cạnh là sự hiểu biết về nguồn tài liệu
tham khảo cũng như các tiêu chí tuyển chọn và đánh giá ấn phẩm tham
khảo nhằm thiết lập bộ sưu tập tham khảo, tạo cơ sở cho việc xây dựng và
phát triển dịch vụ tham khảo, đáp ứng mọi yêu cầu thông tin của người sử
dụng.
• Môn học Mạng thông tin – thư viện giúp sinh viên hiểu biết về mạng máy
tính trong thư viện, lịch sử phát triển của Internet và mạng công cụ thư tịch
OCLC. Nắm vững tính năng của các công cụ tìm kiếm: bộ máy tìm kiếm,
danh mục theo chủ đề, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cổng thông tin, thông
thạo các loại hình dịch vụ trực tuyến để có thể sử dụng trong việc tìm kiếm
thông tin và các hoạt động phục vụ.
• Môn học Tham khảo 2- trình bày ý nghĩa, nền tảng và nội dung của kiến
thức thông tin. Phương pháp lập kế hoạch, soạn giáo án, bài giảng và tài
liệu hường dẫn kiến thức thông tin cho người sử dụng. Đồng thời, biết ứng
dụng các phần mềm mã nguồn mở để thực hiện việc tái đóng gói thông tin
phục vụ dịch vụ tham khảo. Nếu như Tham khảo 1 hướng về việc thỏa mãn
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yêu cầu của người sử dụng thì Tham khảo 2 giúp người sử dụng tự tìm
kiếm và đánh giá nguồn thông tin theo yêu cầu.
2. Kỹ năng cơ bản
Trong quá trình học tập, ngoài phần lý thuyết trên lớp, sinh viên được thực hành
với thời lượng 50% thời gian của của mỗi môn học, điều này đã trang bị khá đầy
đủ các kỹ năng cần thiết cho người cán bộ tham khảo, cụ thể như:
• Phỏng vấn tham khảo được xem là “cốt lõi” của dịch vụ tham khảo, với
mục đích: Xác định thông tin cần thiết của người sử dụng; Hỗ trợ định vị
thông tin theo yêu cầu một cách nhanh chóng; Cho phép cán bộ tham khảo
đánh giá những kỹ năng thư viện của người sử dụng và có cơ hội giải thích
các dịch vụ cũng như các nguồn thông tin được yêu cầu. Sinh viên thực
hành theo từng đôi một và lần lượt sắm vai cán bộ tham khảo và người sử
dụng, tạo lập phong cách và phương thức giao tiếp, ứng xử đối với người
sử dụng thư viện một cách tự tin.
• Tra cứu thông tin trực tuyến: OPAC, cơ sở dữ liệu, sưu tập số và Internet.
Đối với Internet, sinh viên phải rèn luyện một chiến lược tìm kiếm thông
tin với các bước: Phân tích yêu cầu tin, diễn đạt lệnh tìm kiếm, phân nhóm
lệnh từ tìm kiếm, chọn công cụ tìm kiếm phù hợp, tìm lời khuyên từ một
chuyên gia, thử lại và đánh giá kết quả tìm được.
• Xây dựng một chiến lược tìm kiếm thông tin theo yêu cầu của người sử
dụng sau khi thực hiện xong phỏng vấn. Đảm bảo tính chính xác về nội
dung thông tin được cung cấp trong thời gian nhanh nhất. Gồm các bước
sau:
o Làm sáng tỏ vấn đề;
o Lựa chọn tài liệu;
o Định ưu tiên cho các nguồn tài liệu;
o Định vị nguồn tài liệu;
o Tìm kiếm tài liệu;
o Đánh giá quy trình;
o Thu thập và trình bày thông tin.
• Lập kế hoạch để triển khai một Chương trình giảng dạy kiến thức thông tin
cho người sử dụng của một thư viện, với các nội dung: mở đầu, nền tảng,
viễn cảnh, mục tiêu, phạm vi, thời gian, chi phí và đánh giá. Biên soạn tài
liệu hướng dẫn kiến thức thông tin và thực hành bài giảng trước lớp về tra
cứu tài liệu qua mục lục trực tuyến, khai thác thông tin trong các cơ sở dữ
liệu toàn văn, truy cập vào các bộ sưu tập số, sử dụng các công cụ tìm kiếm
trên Internet, trích dẫn tài liệu,…
• Sưu tầm tài liệu từ các trung tâm tri thức như: trang web của chính quyền,
mục lục của các thư viện đại học, cơ sở dữ liệu và sưu tập số của các
trường đại học, viện hay trung tâm nghiên cứu, cơ sở dữ liệu báo chí, các
công ty,… để tạo lập các bộ sưu tập tham khảo theo chủ đề hoặc chuyên
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ngành về khoa học cơ bản, khoa học công nghệ và khoa học xã hội dưới
dạng điện tử, thể hiện sự chủ động dự đoán nhu cầu của người sử dụng của
cán bộ tham khảo.
3. Ứng dụng công nghệ
• Sử dụng các phương tiện truyền thông để dịch vụ tham khảo ngày càng
năng động hơn, người sử dụng ít trực tiếp đến thư viện nhưng vẫn có thể
đặt ra yêu cầu thông tin qua điện thoại, thư điện tử, giao tiếp trực tuyến
(chat reference). Sinh viên phải nắm vững và triển khai các ứng dụng hay
tiện ích trên các phương tiện truyền thông để tiếp nhận và đáp ứng nhu cầu
của người sử dụng.
• Số hóa tài liệu: dùng máy quét chuyển từ tài liệu truyền thống sang dạng
điện tử để lưu trữ và đọc trên máy tính, đồng thời phục vụ yêu cầu cung cấp
tài liệu qua mạng. Tuy nhiên, sinh viên phải chú ý đến vấn đề quyền tác giả
khi lưu hành tài nguyên điện tử.
• Ứng dụng các phần mềm nguồn mở, cụ thể là phần mềm nguồn mở thư
viện số đa ngôn ngữ Greenstone để tái đóng gói thông tin. Sinh viên được
thực hành 30 tiết với phần mềm, bao gồm các nội dung:
o Cài đặt phần mềm Greenstone với phiên bản 2.82 từ
http://www.greenstone.org
o Khởi động Greenstone và giao diện Librarian Interface
o Tạo bộ sưu tập với Librarian Interface
o Tạo sưu tập với file HTML
o Tạo sưu tập với file hình ảnh
o Tạo sưu tập với file PDF
o Xuất bản sưu tập trên web hay xuất ra đĩa CD-ROM theo yêu cầu
của người sử dụng.
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Nhìn chung, với ba môn học trên, sinh viên ngành Thư viện – thông tin
trường Đại học Sài Gòn đã được trang bị khá đầy đủ về kiến thức chuyên môn
nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng và phát triển các dịch vụ tham khảo cũng như ứng
dụng công nghệ mới vào hoạt động phục vụ của thư viện trong hiện tại và tương
lai. Tuy nhiên, với yêu cầu hội nhập và phát triển của ngành thư viện Việt Nam,
các môn học sẽ không ngừng được cải tiến, bổ sung và đổi mới hàng năm với
phương châm đào tạo những cán bộ thư viện không những có khả năng đáp ứng
nhu cầu mà còn góp phần thay đồi nhu cầu của xã hội.
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