TIN TRONG THÁNG__________________________________________________________________
Khóa tập huấn Thư Viện Hiện Đại 11/98
Được phép của Ban Giám hiệu Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, sự ủng hộ của đồng nghiệp xa gần, và theo nhu cầu bức thiết của xã
hội, Thư viện Cao học đã triển khai kế hoạch huấn luyện thường xuyên về "Nghiệp vụ Thư viện hiện đại" các khóa căn bản và
nâng cao tại Thư viện Cao học.
Khóa tập huấn Tháng 11/98 là khóa đầu tiên được Ban Giám hiệu Trường ĐH
Khoa học Tự nhiên cấp Giấy Chứng nhận đươc khai giảng vào chiều ngày
02/11/98. Khóa tập huấn đã qui tụ được 30 học viên là cán bộ thư viện và tin
học từ Đại học Tây nguyên, Đại học Thủy sản Nha trang, Viện Hải Dương học
Nha trang, Đại học Cần thơ, Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp, Trung tâm Đào
tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế, Viện Pasteur, Viện Bảo tàng lịch sử Việt nam,
Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ ngoại giao, Đại học Kiến
trúc, Đại học Nông lâm, Đại học Kinh tế, Đại học Dân lập Văn lang, Đại học
Dân lập Hùng vương, Trường Dự bị Đại học, Đại học Mở - Bán công, Trung tâm
hỗ trợ sinh viên Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin Văn hóa
Quận 10.

Giảng viên Nguyễn Tuyến và Lê Ngọc Oánh giảng Phân loại Dewey và Tiêu đề đề mục
Trong khoảng thời gian ba tuần, học viên vừa tiếp thu lý thuyết vừa thực tập trực tiếp ở tất cả các môn học như: Phân loại Dewey,
Phân tích chủ đề, sắp xếp và tổ chức kho mở, nhập dữ liệu vào Hệ quản trị GLOC, và một số phương pháp tìm tin trên Internet.

Học World Wide Web và thực hành Phân tích chủ đề
Thú vị nhất của mỗi học viên là tự tạo cho mình một trang web, một homepage riêng, điều này trước khóa học họ chưa hề nghĩ
hoặc biết đến. Sau khoá học, những học viên đều có địa chỉ E-mail trên Internet và qua đó họ có thể liên lạc cũng như trao đổi với
nhau một cách nhanh chóng. Internet trở nên gần gũi hơn không còn xa vời đối với cán bộ thư viện như trước đây, đó chính là một
bước tiến mới tạo tiền đề cho thư viện Việt nam tiến đến con đường hội nhập.

PSG Phạm Đình Hùng, Phó Hiệu trưởng phát biểu và cấp phát Giấy Chứng nhận cho học viên
Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, PGS. Phạm Đình Hùng - Phó Hiệu trưởng trường Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã cho biết Ban giám
hiệu rất hoan nghênh và ủng hộ những sáng kiến của thư viện nhất là chương trình tập huấn "Thư viện hiện đại", thư viện tạo cơ
hội cho đồng nghiệp từ nhiều nơi ngồi lại với nhau cùng học tập, thực hành, thảo luận để có được một hướng phát triển chung,
thiết lập nền tảng cho sự liên thông giữa các thư viện trong tương lai không xa, tất cả nhằm tiến đến mục đích sau cùng là phục vụ
độc giả nhanh chóng và hiệu quả nhất.

TS Trịnh Công Thành đại diện học viên phát biểu và trao quà lưu niệm cho Ban Tổ chức
TS Trịnh Công Thành - Giám đốc Thư viện ĐH Nông lâm, ĐHQG cũng chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường ĐH Khoa học Tự
nhiên và Thư viện Cao học đã tạo mọi điều kiện cho đồng nghiệp tiếp cận với phương pháp tổ chức, quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ
hiện đại và nhất là phong cách phục vụ theo quan niệm "Mở". Theo sự gợi ý của PGS. Phạm Đình Hùng, nên chăng chúng ta cũng
thành lập một "Câu lạc bộ thư viện" mà hội viên là những người có chung cái "Nghiệp thư viện", để trao đổi kinh nghiệp, giải đáp
thắc mắc, giúp đỡ nhau cùng phát triển sự nghiệp thư viện... tương tự như " Câu lạc bộ nhiếp ảnh", "Câu lạc bộ Bon sai" chẳng
hạn. Hy vọng rằng " Câu lạc bộ thư viện" sẽ ra mắt đồng nghiệp trong một ngày không xa.
Khóa tập huấn kết thúc nhưng mọi người vẫn quyến luyến ngồi lại với nhau để bàn những chuyện về lâu về dài trong nghề thư viện
vì tất cả đều nhận thức rằng: "Đây mới chính là bước đầu của một quá trình hợp tác để cùng nhau xây dựng Thư viện
hiện đại".

