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dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ
trên cơ sở hợp đồng dịch vụ với các tổ
chức, cá nhân" (V. T. nhấn mạnh)2.

1. Dịch vụ là một nội dung hoạt
động của thư viện
Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày
6/8/2002 của Chính phủ đã quy định chi
tiết thi hành Pháp lệnh thư viện. Trong số
"Các hoạt động do thư viện tổ chức" được
quy định ở điều 11, chương III, có "Hoạt
động tuyên truyền, giới thiệu về thư viện,
tài liệu và các dịch vụ thư viện nhằm thu
hút người đọc tới sử dụng thư viên" (V. T.
nhấn mạnh).1

Trước đó, Pháp lệnh Phí và Lệ phí
ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ
Quốc hội đã được Nghị định 57/NĐ-CP
ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành. Và (cũng) căn cứ vào Pháp
lệnh lưu trữ quốc gia ngày 4/4/2001 của
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính
đã ra Thông tư số 30/TT-BTC, ngày
7/4/2004 "Hướng dẫn chế độ thu, nộp,
quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng
tài liệu lưu trữ", theo đó, Nhà nước cho
phép các cơ quan thông tin thư viện được
sử dụng 90% số tiền thu được tăng cường
cho hoạt động của mình. Ngày 18/1/2005,
Bộ Tài chính cũng đã có Quyết định
05/QĐ-BTC về "Quy định mức thu, nộp,

Sau đó, Nghị định số 159/NĐ-CP
ngày 31/8/2004 của Chính phủ về hoạt
động thông tin khoa học và công nghệ, tại
điều 3 đã quy định "Nội dung hoạt động
thông tin khoa học và công nghệ". có ghi
rõ ở mục 3 là "Cung cấp các sản phẩm
1

Bộ Văn hoá - Thông tin, Vụ Thư viện .- Về công
tác thư viên - Các văn bản pháp quy hiện hành về

2

thư viên. H., 2002, tr. 48 và 46.
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quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng
tại Thư viện Quốc gia Việt Nam”. Đó là
những hành lang pháp lý cho phép hoạt
động dịch vụ thông tin thư viện triển khai
thuận lợi.

thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của người dùng
tin (NDT) trong xã hội tri thác.
2. Hai hình thức dịch vụ thông tin
thư viện
Thư viện có thể có hai hình thức
dịch vụ cơ bản, đó là hỗ trợ khai thác
(dành cho NDT) và hỗ trợ phát triển tài
nguyên thông tin (dành cho cả các tổ chức
đồng nghiệp).

Trong số các chức năng, nhiệm vụ
được giao cho Viện Thông tin Khoa học
Xã hội, có "Nghiên cứu những vấn đề lý
luận và thực tiễn công tác thông tin - thư
viện; ứng dụng các công nghệ thông tin
tiên tiến trong việc tổ chức, phát triển các
nguồn lực thông tin, lưu trữ, tra cứu và
dịch vụ thông tin thư viện". Chiến lược
phát triển Viện Thông tin Khoa học Xã hội
giai đoạn đến 2010 xác định “xây dựng
một thư viện hiện đại về khoa học xã hội
và nhân văn, ứng dụng các thành tựu của
công nghệ thông tin hiện đại và đa dạng
hoá các dịch vụ thông tin”3 (V. T. nhấn
mạnh).

2.1. Hỗ trợ khai thác tài nguyên
thông tin là hoạt động giúp cho NDT dễ
dàng tiếp cận chính xác và nhanh chóng
với thông tin cần khai thác để thông tin
được sử dụng có hiệu quả. Điều này đặc
biệt có ý nghĩa đối với những người mới
đến thư viện lần đầu (có thể là thư viện
mới lạ).
Từ việc bạn đọc được hướng dẫn
cách thức và những nới có thể tìm tài liệu
cần cho mình - ngay từ khi thư viện còn
hoạt động phương thức cổ truyền, nay
NDT còn được chỉ dẫn cách tra cứu cơ sở
dữ liệu tại thư viện, để có thể tìm được
thông tin mong muốn nhanh nhất và đầy
đủ nhất.

Nằm trong hệ thống các Thư viện
thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,
Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện
mới ra đời theo Quyết định số 231/QĐHVKHXH ngày 18/4/2011 của Giám đốc
Học viện Khoa học Xã hội. Một trong các
nhiệm vụ chính của Trung tâm này được
xác định là “Tổ chức phục vụ, hướng dẫn
bạn đọc tìm kiếm, khai thác và sử dụng
hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm
dịch vụ Thông tin – Tư liệu – Thư viện
thông qua các hình thức phục vụ của
Trung tâm phù hợp với quy định của Học
viện” (V. T. nhấn mạnh).

Những chỉ dẫn khai thác có thể
niêm yết công khai, song với NDT chưa
quen sử dụng máy tính - thường là người
cao tuổi, cũng nên có nhân viên thư viện
hỗ trợ "khách hàng" những khi cần thiết.
Không chỉ do khoảng cách về địa lý
mà do thiếu tính chuyên nghiệp nên nhiều
khi NDT cần đến dịch vụ tìm kiếm, khai
thác và chuyển giao. Trong những hoàn
cảnh này, việc sử dụng dịch vụ thư viện
(nếu có) còn tiết kiệm và hiệu quả hơn tự
mình khai thác.

Như thế, dịch vụ thông tin thư viện
nằm trong số các nội dung hoạt động đã
được xác định và kinh nghiệm cho thấy
cần được triển khai mạnh để ngày càng
3

Có thể dẫn trường hợp sau làm ví
dụ: Một nhà máy nọ chuẩn bị cho lễ kỷ

Thư viện khoa học xã hội. Hà Nội, Nxb Khoa học

xã hội, 2011, tr. 216.
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niệm 100 năm hoạt động. Nhiều nhân viên
được phái đi các thư viện lớn ở thành phố
để lần tìm những tư liệu về cái thưở ban
đầu song thất bại (vì không mang được gì
về cả!). Sau khi được gợi ý, Giám đốc nhà
máy nọ đã ký hợp đồng với một nhóm thủ
thư. Bằng những kỹ năng có nghiệp vụ,
một tập hợp hàng trăm tư liệu (với hàng
ngàn trang) về hoạt động vào khoảng
những năm đầu thế kỷ XX– kể cả những
hình ảnh về người thầu khoán đầu tiên của
nhà máy này - đã được lập thành thư mục
rồi trích sao chuyển giao, góp phần viết lại
lịch sử nhà máy ra đời.

cả các tổ chức đồng nghiệp (thư viện)
thông qua việc chia sẻ thông tin vô điều
kiện hay có điều kiện (như thu phí chuyển
giao).
Thông tin được chia sẻ không chỉ là
những bản sao chụp toàn văn mà có thể là
danh mục, cũng có thể là cơ sở dữ liệu thư
mục hay toàn văn.
Những chi phí cần thiết cho việc
ghi nhận, tìm kiếm và chuyển giao tài
nguyên thông tin, trong đó có quyền khai
thác là hoàn toàn hợp lý.
NDT cũng có quyền “đặt hàng” với
thư viện về những sản phẩm thông tin đáp
ứng cho nhu cầu khai thác của mình như
chất lượng (sao chụp,…), giới hạn số
lượng, nội dung thông tin (lĩnh vực, thời
điểm,…), kể cả công lao tìm kiếm và tập
hợp thông tin, không phải lúc nào cũng dễ
dàng.

Sự "cởi mở" của thư viện đối với
NDT là rất cần thiết, để tránh cho NDT bớt
đi sự ngại ngùng - lúng túng khiến mất
thời gian, bởi ý nghĩ đã cũ là đến thư viện
thì phải "nhờ vả"(!). Hoặc NDT không
trình bày hết được nhu cầu thông tin của
mình thì việc đáp ứng nhu cầu này có thể
còn thiếu hoặc chưa trúng!

Thí dụ như có trường nọ luôn tự
hào về truyền thống quá nửa thế kỷ của
mình, thế nhưng các bậc thầy đang còn
sống lại không ai chịu ai về cái ngày chính
xác thành lập trường (để lấy làm ngày kỷ
niệm truyền thống). Đã cử nhiều người lần
tìm nhưng vẫn đành chịu. Thế rồi, khi nhờ
được một thủ thư có kinh nghiệm, văn bản
ghi Quyết định thành lập trường này đã
được tìm thấy. Vậy dịch vụ này đáng bao
nhiêu tiền khi bản sao chụp chỉ hết 200
VND (thời giá khi đó cho 2 trang sao
chụp)!

Thư viện phục vụ cho số đông
nhưng dối tượng của dịch vụ là nhu cầu cá
nhân NDT. Vì thế, tại Trung tâm Thông
tin Hoa Kỳ ở Hà Nội có Thư viện ảo. Bạn
đọc có thể đăng ký để được quyền khai
thác miễn phí Thư viện này. Tuy nhiên
NDT lại không được trao tài khoản
(account) hay mật lệnh (pass word) của
mình cho người khác cũng như việc khai
thác tài liệu giúp người khác, chẳng hạn
như giáo viên không được khai thác tài
liệu cho học sinh của mình, bởi mỗi người
đều có quyền trực tiếp đăng ký cho bản
thân mình. Như thế, thư viện có thể nắm
chắc về NDT mà mình đã phục vụ.

Quản lý tri thức và đáp ứng các nhu
cầu đa dạng của NDT không những không
thể mâu thuẫn mà phải gắn kết với nhau
trong nhiệm vụ chức năng của một thư
viện hiện đại.

2.2. Hỗ trợ phát triển tài nguyên
thông tin là góp phần tích cực làm giàu
thêm kho tài nguyên thông tin của NDT cá
nhân. Hoạt động này cũng có thể dành cho

Vào mùa hoàn thành khóa học, ở
những nơi gần các cơ sở đào tạo lớn
34
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thường rộ lên dịch vụ sao chép luận văn
tốt nghiệp, báo cáo và cả đồ án thực
tập…và dường như là môn nào, ngành gì
cũng có…

người đi trước. Và ở trờng hợp thứ hai
này, trách nhiệm không chỉ thuộc về phía
người học.
Để xã hội hoá giáo dục, Nhà nước
ta rộng mở cho phép nhiều cơ sở cùng đào
tạo một chuyên ngành - không thể nào
khác - thì việc thông tin các "sản phẩm trí
tuệ" càng cần được chú trọng và cập nhật.

Báo chí đã lên án cách làm ăn
này… Song theo tôi, mới chỉ đúng một
phần! Vấn đề đặt ra là cần tìm nguyên
nhân sâu xa để có được những giải pháp
hữu hiệu. Đó là do trong nền kinh tế thị
trường, dù là theo định hướng xã hội chủ
nghĩa, có cầu ắt có cung. Nhu cầu tìm hiểu
tất cả những gì người đi trước đã làm luôn
là một yêu cầu buộc người học phải biết để
kế thừa có phê phán và sáng tạo.

Đáng tiếc là cho đến nay, có thư
viện đại học gần như vẫn ở tình trạng
"đóng cửa" - sinh viên khó tiếp cận, có khi
còn do thái độ của người phục vụ chưa cởi
mở đối với lớp học trò - hay đúng hơn là
chưa chú trọng đúng mức đến nhu cầu này
của NDT. Được biết những khóa luận tốt
nghiệp thường chỉ được lưu ở thư viên
khoa. Sinh viên có thể đọc chứ không
được phép sao chụp!

Sự việc trên cho thấy nhu cầu thông
tin về các "sản phẩm trí tuệ" đã ra đời - dù
ở trình độ nào - vẫn rất cần được tham
khảo, để rồi "chế biến" thành sản phẩm
mới, trình "làng" thày cô. Và thế là chúng
ta đã chứng kiến sự tự phát nảy sinh dịch
vụ xã hội đáp ứng nhu cầu này.

Và thế là thị trường tự do đã nắm
bắt được nhu cầu này. Không phải là thư
viện, nhưng một số cửa hàng đánh vi tính
và sao chụp đã tìm mọi cách "tích hợp"
cho mình, hình thành những "cơ sở dữ
liệu" đủ loại, đủ cỡ, cốt để phục vụ nhu
cầu tham khảo của "thượng đế" người học,
và - đương nhiên - cũng để thu được tiền
từ dịch vụ này.

Thư viện ở các cơ sở đào tạo đại
học và trên đại học có nơi còn bỏ qua nhu
cầu này của sinh viên, học viên và nghiên
cứu sinh là một trở ngai đối với họ, Ngược
lại, nếu biết cách đáp ứng nhu cầu này thì
đây chính là một hoạt động dịch vụ có thể
tăng thêm nguồn thu cho thư viện.
Đừng lo người học sẽ chỉ sao chép
luận án, luận văn và khóa luận bởi trách
nhiệm đánh giá không thuộc người làm
công tác thư viện, mà thuộc các Hội đồng
đánh giá (ở bậc tiến sĩ là hai cấp, chưa kể
phản biện độc lập).

Tuy giá cả là có phần tuỳ tiện
nhưng nói chung là "mềm", đến mức chấp
nhận được, bởi có sự điều tiết của "thị
trường", vả lại túi của sinh viên cũng
"mỏng", nhất là họ đâu phải trả tiền bản
quyền cho các văn bản được họ sao để
tham khảo.

Nếu quí vị ở các Hội đồng chấm thi
không có điều kiện theo dõi thông tin và
cập nhật thông tin thì cũng có thể không
phân biệt được trường hợp bị học trò “vượt
mặt” làm liều với trường hợp học trò đã
sáng tạo, nhưng ngẫu nhiên trùng với

Còn nhớ dư luận báo chí có hồi phê
phán một cô giáo nọ lấy luận văn của sinh
viên trình làm sản phẩm đề tài khoa học
của mình. Cũng có người bênh cô rằng có
nhiều nhặn gì đâu, chỉ có vài triệu đồng đối với cô thật không lớn, chẳng qua vì cô
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giáo ấy quá bận, không có thời gian làm
mà lại sợ hết thời hạn, đành "mượn" để
báo cáo cấp trên, cốt khỏi bị trừ điểm thời
gian chỉ tiêu dành cho nghiên cứu khoa
học … chứ khả năng cô ấy thừa sức viết
một công trình như thế…Chẳng qua Hội
đồng nghiệm thu nọ đã không biết có một
luận văn như thế được thực hiện ở ngay
trường mình!

quyền Tác giả (Bộ VH và Thông tin) đã
từng chỉ rõ:
"Theo các quy định pháp luật về
quyền tác giả, việc sao chép tác phẩm (làm
các bản sao tác phẩm) thuộc quyền của
chủ sở hữu tác phẩm. Nhưng pháp luật
cũng cho phep làm bản sao để phục vụ nhu
cầu cá nhân… Vì vậy, các thư viện cần
quan tâm đến việc sao chụp tài liệu cho
độc giả. Nếu sao chụp vì mục đích kinh
doanh thì chủ sở hữu tác phẩm được
hưởng lợi trên số tiền bán bản sao.

Một lần nữa, ở đây chúng ta lại
nhận thấy vai trò và trách nhiệm của các
hội đồng đánh giá (có những thành viên
chỉ mang tính đại diện chứ không phải là
người am hiêu về lĩnh vực mình được giao
trách nhiệm xem xét và thẩm định).

"Tại thư viện, nếu có hoạt động
cho thuê tác phẩm thì thư viện phải thực
hiện nghĩa vụ đối với chủ sở hữu tác
phẩm, vì hoạt động cho thuê là hoạt động
sinh lợi, chủ sở hữu tác phẩm có quyền
được hưởng quyền lợi vật chất từ hoạt
động cho thuê đó" 4.

Với tư cách là người làm công tác
thông tin khoa học, đã có lần chúng tôi nói
đến trách nhiệm xã hội của các cơ sở thông
tin - tư liệu - thư viện khoa học đối với nhu
cầu tham khảo rất chính đáng này của
hàng ngàn lượt người mỗi năm khi bước
vào nghiên cứu. Thiết nghĩ rằng không
những họ cần được chỉ dẫn cặn kẽ và chu
đáo, mà còn được quyền nhận cung cấp dễ
dàng mọi thông tin cần thiết về các "sản
phẩm trí tuệ" của những người đi trước,
bằng những bản sao chụp từng phần hay
qua các cơ sở dữ liệu có thể khai thác tại
chỗ hay trên mạng. Lẽ dĩ nhiên, dịch vụ
này được thực hiện theo chế độ phí và lệ
phí của Nhà nước ta ban hành.

2.3. Phát triển tài nguyên thông tin
cho một thư viện được kết hợp và phối hợp
chặt chẽ với việc tổ chức giới thiệu, quảng
bá khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng (tiếp
cận các kho tài liệu và truy nhập các kho
thông tin) ngày được nâng cao về mọi mặt.
Như thế, việc tạo lập nguồn tin, kể
cả các hoạt động sản xuất thông tin phải
tuân thủ quy luật cung cầu của nền kinh tế
thị trường theo định hướng xã hội chủ
nghĩa. Nói cách khác là tài nguyên thông
tin của thư viện này và các sản phẩm xử lý
thông tin của thư viện phải đáp ứng nhu
cầu đa dạng của giới nghiên cứu trong và
ngoài nước.

Và nhờ đó, thông tin khoa học đã
có thể đóng góp một phần cho khoa học
phát triển chứ không phải "dậm chân tại
chỗ" chỉ vì không biết đến những "sản
phẩm trí tuệ" trước đó nên đã "sáng tạo"
trùng.

4

Vũ Mạnh Chu.- Một số vấn đề về quyền tác giả
trong hoạt động xuất bản và thư viện. In trong:

Cũng phải nói rõ thêm về vấn đề
bản quyền khi tiến hành sao chụp tác phẩm
tại các thư viện, Q. Cục trưởng Cục bản

"Mối quan hệ giữa ngành xuất bản và ngành thư
viện trong cơ chế thị trường định hướng XHCN ở
VN". H., Vụ Thư viện -Cuc Xuất bản, 2003, tr. 54.
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Chia sẻ thông tin không làm cho tài
nguyên thông tin đang có nghèo đi mà trái
lại, có khi lại là cơ hội để bổ sung và hoàn
thiện vốn tư liệu của thư viện.

viện. Dịch vụ truyền thống sẽ được kết
hợp với dịch vụ hiện đại. Dịch vụ trực tiếp
sẽ được hiện đại hoá bằng dịch vụ trực
tuyến.
.3. Kết luận

Xin nêu hai ví dụ:

Các kho tri thức cần được bảo quản
chu đáo và quản lý chặt chẽ, song chúng
lại cần để những người có nhu cầu sử dụng
(chính đáng) có khả năng tiếp cận dễ dàng,
kể cả các tài liệu quý hiếm (khác với
những tài liệu thuộc bí mật quốc gia). Tài
nguyên thông tin luôn cần được chia sẻ.

Khoảng mươi năm về trước, được
một giáo sư đầu ngành của Việt Nam chỉ
dẫn, một nhà nghiên cứu nước ngoài đến
một thư viện nọ xin được khai thác một
(01) trong số 08 mảnh của một bản đồ đã
rất cũ, để phục vụ cho luận án của mình sẽ
bảo vệ tại Việt Nam. Dù nhà khoa học nọ
có nhã ý sẽ tặng lại thư viện bản sao 07
mảnh còn lại mà mình đã sưu tầm được,
nếu cho phép sao chụp. Tiếc rằng theo quy
định của thư viện nọ, do không được Giám
đốc cho phép, học giả nọ chỉ được quyền
đọc và ghi chép tại chỗ. Thế rồi công trình
của nhà nghiên cứu vẫn hoàn thành và
được xuất bản, Nhưng thư viện nọ đã mất
cơ hội bổ sung để có một bản đồ (quý)
hoàn chỉnh.

Do vậy, thư viện cần có chương
trình - và dành kinh phí xứng đáng - cho
việc giới thiệu nội dụng của vốn tài liệu
được thư viện lưu giữ, qua nhiều phương
tiện thông tin khác nhau, để chúng được
nhiều người biết và có thể khai thác. Có
thể coi đó như hoạt động marketing trong
lĩnh vực này (và rất có thể đem lại nguồn
thu nhập đáng kể mà phân minh, nếu được
quản lý tốt). Nếu không, dù thư viện có tự
hào với hàng triệu đơn vị tài liệu, có loại
được lưu giữ qua nhiều thế kỷ, thì cũng sẽ
chỉ là cái kho tri thức khổng lồ được giữ
khư khư nhưng vô dụng, chưa nói đến việc
những chi phí tốn kém cho bảo quản - nhất
là khi được hiện đại hoá - thì việc lưu trữ
cũng trở thành vô ích.

Gần đây, có một giáo sư cũng đến
thư viện này tìm kiếm một tài liệu được
xuất bản trước năm 1945. Được thủ thư
cung cấp cho bản sao mấy trang tư liệu
đang cần, ông không do dự mà chủ động
sao tặng luôn thư viện những trang tài liệu
này thư viện đã để mất, mà chính ông đã
có. Thế là cả thư viện và NDT đều có một
văn bản hoàn chỉnh.

Công cuộc đổi mới đã diễn ra gần
ba mươi năm trên đất nước ta. Trong thị
trường hàng hoá đã có thị trường dịch vụ,
khi dịch vụ trở thành hàng hoá. Trong cơ
chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước
thì quan hệ hàng hoá cũng không chỉ do
người bán mà còn do người mua quyết
định, mà ở đây là quan hệ giữa người cung
cấp tin và NDT.

Tuy nhiên, dịch vụ thư viện không
phải chỉ dừng ở sao chụp tài liệu, chỉ dẫn
thư mục và phân phối, gửi, biếu thông tin
theo yêu cầu của bạn đọc - đến khai thác
trực tiếp hoặc qua điện thoại, thư từ, thư
điện tử…- mà còn phải tính đến khả năng
và chế độ cho phép người dùng tin có điều
kiện thuận lợi truy cập - miễn phí hay có
thu phí - dễ dàng vào những kho thông tin
đang xây dựng và được lưu trữ tại thư

Liệu có thể nghĩ tới một lúc nào đó
thì NDT ở Việt Nam sẵn sàng chịu mọi phí
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tổn (hợp lý) cho việc được cung cấp thông
tin khoa học?

phản biện các cấp, nhất là cấp Nhà nước và điều quan trong hơn nữa là các dịch vụ
thư viện cần phát triển đa dạng, đủ sức đáp
ứng - không chỉ về số lượng mà cả và quan
trọng nhất là về chất lượng - những nhu
cầu chính đáng có thực của NDT.

Đó là khi các nhà khoa học đánh
giá đúng mức sự đóng góp của thông tin
vào hoạt động nghiên cứu của mình, nếu
không cập nhật thì lạc hậu và có thể dẫn
đến những sai lầm trong nhận xét và đánh
giá - điều này sẽ tai hại cho xã hội khi
chẳng may họ được mời vào các vị trí

Tháng 5 năm 2012
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