HỘI THƯ VIỆN VIỆT NAM
LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN
ĐẠI HỌC PHÍA NAM (VILASAL)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2008

THƯ NGỎ
Kính thưa Quý đồng nghiệp,
Thư viện Đại học – Cao đẳng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo
dục và đào tạo, góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng
nhân tài cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Biển kiến thức là mênh mông. Một thư viện không thể có đủ sức bao trùm hết cả mọi
nguồn tài nguyên. Để thực hiện được sứ mạng của mình, các thư viện cần phải hợp lại
tạo thành sức mạnh chung. Để hợp tác, tương trợ và chia sẻ nguồn tài liệu, nhất là
trong thời kỳ công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc căn bản cần làm của
các thư viện là thống nhất, đồng bộ về các hoạt động nghiệp vụ làm cơ sở cho sự liên
thông trao đổi về mọi mặt.
Ở các nước phát triển, Hội thư viện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp
phát triển thư viện và nguồn nhân lực của thư viện. Chúng ta đã từng nhìn sang các
nước để mơ ước, và rồi tháng 10/2006, sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng Hội Thư viện
Việt Nam đã ra đời, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với ngành thư viện Việt
Nam. Sau khi thành lập Hội TV VN, các Liên chi hội đã và sẽ được thành lập tạo thành
bộ máy hoạt động tích cực và chính thống từ Trung ương đến các cơ sở.
Ngày 28/08/2007, Liên Chi Hội Thư viện các Trường Đại học Phía Nam được thành
lập với 34 thành viên. Tôn chỉ mục đích của Liên Chi hội gắn liền với tôn chỉ mục đích
của Hội TV VN - là đoàn kết thống nhất tạo sức mạnh chung, chuẩn hóa và đồng bộ
các hoạt động nghiệp vụ, chia sẻ và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Trước mắt, LCH sẽ
thực hiện các hoạt động sau:
-

Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cán bộ thư viện

-

Tổ chức các cuộc Hội thảo chuyên ngành; tập trung vào công tác biên mục tài
liệu

-

Tìm hiểu và giúp đỡ các thư viện còn chưa mạnh, đặc biệt là công tác chuyên
môn nghiệp vụ và tin học hóa trong quản lý thư viện.

Quý đồng nghiệp thân mến,
Phát triển sự nghiệp thư viện là trách nhiệm của mỗi thư viện và của mỗi cán bộ thư
viện. Chúng tôi kính mời và mong rằng các thư viện ĐH – CĐ sẽ tham gia vào Liên
Chi hội Thư viện các trường Đại học Phía Nam, kề vai sát cánh với nhau vì sự phát
triển của sự nghiệp thư viện nói chung và thư viện đại học – cao đẳng nói riêng.
Đăng ký gia nhập Hội Thư viện xin theo mẫu đính kèm và gửi về địa chỉ sau:
Phạm Thị Hòa Nghĩa, Thư viện trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn
Cừ, Quận 5, Tp.HCM. Điện thoại : 08 8 397 722.
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