Bản tin điện tử, một năm nhìn lại
Đồng nghiệp thân mến!
Sau một năm phát hành, Bản tin điện tử Thư viện Cao học chúng tôi luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình.
Qua những thông tin mà chúng tôi chuyển tải đã đem đến cho bạn bè đồng nghiệp những kỹ thuật nghiệp vụ
mới ứng dụng trong lãnh vực thư viện, những kinh nghiệm quý báu của ngành thư viện trong và ngoài nước...,
đặc biệt là thu hút được sự chú ý của những người hữu quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển thư
viện Việt nam nói chung và hệ thống thư viện Đại học nói riêng.
Ngoài việc phát hành trên mạng Intranet của trường ĐHKHTN, bản tin cũng được gởi đến đồng nghiệp dưới
dạng bản photo nhằm thông tin một cách rộng rãi đến tất cả những ai đang công tác trong ngành thư viện
hoặc thật sự quan tâm đến sự phát triển của thư viện.Hiệu quả của bản tin đã vượt khỏi sự mong muốn của
thư viện chúng tôi,những khóa tập huấn về "Nghiệp vụ thư viện hiện đại"do Thư viện Cao học tổ chức với
sự tham dự của rất nhiều đồng nghiệp trong và ngoài ĐHQG TP.HCM,đã liên tục diễn ra từ Thành phố Hồ Chí
Minh cho đến Đà Lạt.
Có thể nói thành công lớn nhất và cũng là một bước ngoặc lịch sử trên đường phát triển của Thư viện Đại
học tại Thành phố Hồ Chí Minh là sự thành lập Câu lạc bộ Thư viện vào ngày 21/11/1998,từ đây những thành
viên Câu lạc bộ đồng thời cũng là những thư viện thành viên trong ĐHQG TP.HCM sẽ có một tiếng nói chung
cho những bước đường đi đến "Hiện đại hóa Thư viện" với tinh thần "Tất cả vì độc giả thân yêu".
Bản tin điện tử Thư viện Cao học sẽ tiếp tục phát huy những gì đã đạt được trong một năm qua,nhằm đáp
ứng yêu cầu mới trong hoàn cảnh thực tế, chúng tôi - những thành viên trong Câu lạc bộ thư viện quyết định
từ số 1/1999 Bản tin điện tử Thư viện Cao học chính thức mang tên Bản tin điện tử Câu lạc bộ Thư viện.Hy
vọng với sự đóng góp của đông đảo thành viên, những người giàu kinh nghiệm và trái tim yêu nghề, bản tin sẽ
hoàn hảo hơn và thực sự trở thành tiếng nói chung của hệ thống thư viện đại học.
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