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Thuật ngữ “cách mạng hóa quan niệm
về thư viện” đã trở nên quen thuộc trong
ngành thông tin-thư viện ngày nay trên thế
giới. Chúng ta dễ dàng tìm thấy trong sách,
báo, tạp chí chuyên ngành, trên Internet,
và ngay cả trong giáo trình thông tin-thư
viện.
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Theo giáo trình “Foundations of Library
and Information Science”.- 2nd của Richard

E. Rubin (2004) thì ngày nay, do sự bùng
phát tài nguyên điện tử, công nghệ web, và
năng lực số hóa thông tin in ấn, âm thanh,
và nghe nhìn đã làm cách mạng hóa quan
niệm về thư viện. Hay nói rõ hơn thư viện
ngày nay là sự kết hợp giữa thư viện
truyền thống bao gồm tài liệu in ấn tồn tại
trong không gian vật chất với thư viện số
bao gồm tài nguyên số hiện hữu trong
không gian điện tử.
Thực chất vấn đề cách mạng hóa quan
niệm về thư viện đã tồn tại trong tư duy
của người cán bộ thư viện từ những thập
niên cuối thế kỷ trước khi người ta nhận
định rằng “ngành thông tin-thư viện đang

gắn liền với công nghệ thông tin (CNTT)”.

GS. Robert D. Stueart đã phát biểu tại
Hà Nội vào năm 1994 rằng: “Nghiệp vụ thư

viện ngày nay là sự giao nhau giữa ba mặt:
thông tin, CNTT, và người sử dụng”.

Việc ứng dụng CNTT không những làm
thay đổi mọi sinh hoạt đời sống con người
mà còn nâng cao tầm mức hoạt động khoa
học nói chung. Riêng đối với ngành thông
tin-thư viện, CNTT đã trở thành nghiệp vụ
của ngành và chi phối mọi hoạt động dịch
vụ thông tin-thư viện.
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