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VAI TRÒ THƯ VIỆN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Nhận lời mời của TS. Phạm Sỹ Tiến, Vụ trưởng Vụ Sau đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ông Nguyễn Minh Hiệp,
GĐ. Thư viện Cao học, ĐH Khoa học Tự nhiên đến phát biểu tại Hội nghị tuyển sinh sau đại học và tập huấn
nghiệp vụ tại Trường ĐH Kinh tế vào sáng ngày 7/01/2000 về Vai trò Thư viện phục vụ đào tạo sau đại học.
Theo Ông Nguyễn Minh Hiệp, quy mô và vai trò của Thư viện trong một trường đại học tùy thuộc vào cách tổ
chức giảng dạy và học tập của trường đại học đó nói riêng và đường lối giáo dục của một quốc gia nói chung.
Trong thời bao cấp sinh viên được phát giáo trình theo quy định; học theo lối "đọc-chép", vai trò thư viện trở nên
mờ nhạt. Quả thật một thời gian dài Thư viện không được quan tâm trong Trường đại học. Trong khi đó hình ảnh
Thư viện đại học ở các nước tiên tiến được báo cáo viên minh họa bằng lời phát biểu của Ông Viện trưởng Viện
ĐH Illinois, Edmund James:

"Trong những cơ sở hay phòng ban của một trường đại học, không có cơ sở nào thiết yếu hơn
Thư viện đại học. Ngày nay không một công trình khoa học nào với giá trị đích thực mà không
có sự trợ giúp của thư viện, ngoại trừ những trường hợp phi thường của những thiên tài thỉnh
thoảng xảy ra trong lịch sử nhân loại, đó là những trường hợp ngoại lệ."
Đây là kim chỉ nam cho hoạt động Thư viện đại học ở Hoa kỳ, đồng thời phản ánh một cách tổ chức giảng dạyhọc tập trong đó Thư viện là trợ thủ đắc lực nhất.
Ở nước ta đã tiến hành đổi mới giáo dục và đào tạo trong những năm gần đây. Do đó hình ảnh và vai trò Thư
viện đại học dần dần được khẳng định hơn. Năm 1995, Bộ Giáo dục và đào tạo lần đầu tiên đã đầu tư
500.000.000 đồng để xây dựng một thư viện đại học, đó chính là Thư viện Cao học. Một thư viện được tổ chức
theo hướng hiện đại mà ngày nay được nhiều Trường đại học học tập kinh nghiệm.
Ông Nguyễn Minh Hiệp đã giới thiệu một số hoạt động chính của thư viện Cao học như Kho mở, Sinh viên làm
việc bán thời gian tại thư viện, Dịch vụ trực tuyến thông qua Mạng ĐHQG. Cuối buổi thuyết trình mọi người được
minh họa truy cập vào Hệ thống Online Catalog của Thư viện Cao học cũng như những dịch vụ khác trên Mạng
ĐHQG tại Thư viện Sau đại học ĐH Kinh tế.
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