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ghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của thư viện đại học Mỹ, chúng 
tôi nhận thấy vai trò của công tác tổ chức quản lý thư viện đặc biệt quan 
trọng, là cơ sở, động lực và phương thức khiến cho hoạt động của thư viện 

ngày càng đi đúng hướng, đáp ứng được những đòi hỏi trong từng giai đoạn của 
nền giáo dục đại học nước này. Thành công của thư viện đại học Mỹ có phần đóng 
góp quan trọng của những tìm tòi trong lĩnh vực quản lý. Nó cũng được chi phối 
bởi nguyên lý hiệu quả. Người Mỹ ưa thay đổi, không cam chịu dừng lại ở một 
trạng thái nào quá lâu, luôn không thỏa mãn với những gì đã có. Những mô hình 
quản lý có tính chất tập trung quan liêu mang lại hiệu quả trong giai đoạn đầu đã 
được thay thế dần dần. Các mô hình mới có tính chất linh hoạt và hiệu quả hơn 
như mô hình đại học, mô hình nhóm đội, mô hình không biên giới... đã phát huy 
hiệu quả tốt và đang được nhân rộng. Nhờ đó, thư viện đại học Mỹ vẫn luôn duy trì 
được vị thế quan trọng của mình trong nhà trường. 

1. Quá trình đổi mới mô hình thư viện đại học Mỹ  

Vào khoảng những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, mặc dù có những 
biến đổi trong giáo dục đại học ở Mỹ và tác động của cách mạng công nghệ thông 
tin đối với thư viện, nhưng chế độ quản lý thư viện vẫn là chế độ tập trung quan 
liêu, tuy có thay đổi một chút. Ở một vài nơi, kết cấu thứ bậc của bộ máy thư viện 
đã mở rộng thành một tổ chức phức tạp hơn, bởi vì ngoài những dịch vụ bạn đọc 
và công tác xử lý kỹ thuật, nhiều thư viện đã có thêm những chức năng như quản 
lý bộ sưu tập, tự động hóa, sử dụng các thiết bị hiện đại, nhân sự, tài chính,... Các 
giám đốc thư viện cũng chú trọng đến năng suất lao động. Chế độ quan liêu đã 
phát huy tác dụng thúc đNy những nỗ lực tăng năng suất, mặc dù được thực hiện 
thông qua những luật lệ, quy tắc và các quyết định cứng nhắc. Do những ảnh 
hưởng của cách mạng thông tin và công nghệ mới nên thư viện cũng như các tổ 
chức khác đều phải tìm cách để hoạt động có hiệu quả hơn. Công nghệ ảnh hưởng 
trực tiếp đến những thay đổi quy trình và năng suất của thư viện. N hiều vấn đề 
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trong bộ máy tổ chức hành chính được thảo luận và đi đến thống nhất là cần phải 
thay đổi. Tuy nhiên, hầu hết các thư viện vẫn tiếp tục dùng cấu trúc quan liêu để 
thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Dần dần, một chế độ quản lý mới được đề xuất để thay thế cho chế độ quản lý 
quan liêu, đó là cấu trúc đại học. Mô hình cấu trúc này trong quá khứ có liên quan 
đến vị thế của cán bộ thư viện. Việc áp dụng vị thế cán bộ giảng dạy dành cho cán 
bộ thư viện cao đẳng và đại học của hiệp hội thư viện, được đề xuất vào năm 1971, 
là thư viện cao đẳng và đại học nên áp dụng hình thái quản lý đại học. Thư viện 
nên đóng vai trò như là một khoa, có nguyên tắc và quyền hạn tương tự như một 
khoa của trường. Vào những năm 1990, các cán bộ thư viện của trường đại học 
Dickinson bang Pencylvania cho rằng, cấu trúc đại học phù hợp với những hoạt 
động và vai trò của thư viện ở trường đại học. Mô hình cấu trúc đại  học này có 
khả năng khiến cho cán bộ thư viện trở thành những đối tác đầy đủ trong tổ chức 
giáo dục. Với những tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành khác nhau trong tay, cán bộ 
thư viện cũng chia sẻ kinh nghiệm về công việc với các cán bộ giảng dạy khác. 
Vào năm 1994, nhà nghiên cứu thư viện Bechtel phát biểu rằng “cán bộ thư viện 
đại học còn đang bị kìm kẹp bởi những trói buộc thứ bậc của chế độ quan liêu và 
giới hạn của công việc đã gây cản trở cho sự phát triển của cán bộ thư viện. Hệ 
thống đại học mở rộng cho các cán bộ thư viện tham gia sẽ là nhân tố có lợi cho sự 
phát triển của giáo dục đại học nói chung”3. Trong một thời gian dài, các cán bộ 
thư viện cảm thấy rằng cấu trúc thứ bậc quan liêu không đem lại năng suất và hiệu 
quả cao. N ó không hiệu quả vì thư viện chỉ được xem là một tổ chức thông thường 
mà ít được coi là nơi lưu giữ sản phNm trí tuệ, đặc biệt khi công nghệ thông tin 
phát triển và kết hợp chặt chẽ với công tác thư viện. N hiều thư viện tổ chức theo 
mô hình mới, để phù hợp với xu thế phát triển và sự thay đổi mục đích của công 
tác quản lý. N hững thư viện như thế có xu hướng cụ thể hóa công việc của mình 
bằng việc tập trung vào mục đích của thư viện hơn là vào những công việc khác. 
Trong chế độ quan liêu, mối quan hệ là một chiều, giám đốc xác định công việc và 
phương thức tiến hành, trong đó người lao động phải tuân thủ những quy định, quyết 
định và chỉ dẫn của giám đốc. Tổ chức theo lối đại học được định hướng trên cơ sở 
giao tiếp xã hội và phổ biến trong thư viện, nó biểu thị mối quan hệ của các thành 
viên trong tổ chức đó. 

Đại học Harvard đã trở thành điển hình trong việc thay thế chế độ quan liêu 
bằng chế độ giao lưu xã hội, hay còn gọi là chế độ tổ chức đại học. N hằm ổn định 
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tổ chức, thư viện Đại học Harvard đã chuyển đổi từ mô hình khép kín sang phương 
pháp tích hợp và nhấn mạnh sự phối hợp của toàn thư viện. Các cá nhân được 
khuyến khích tự quản và nỗ lực hợp tác để giảm bớt sự giám sát của giám đốc. Sự 
thay đổi này không phải ngẫu nhiên mà được hình thành trong sáng kiến bám sát 
mục đích, nhiệm vụ của thư viện. Đại học Harvard tích cực thay đổi bằng cách 
điều chỉnh lại phương hướng nhiệm vụ của mình. Thư viện cần có một chiến lược 
hoạt động tốt, và dịch vụ thông tin phải luôn đổi mới để đáp ứng nhu cầu đào tạo 
và nghiên cứu. N hưng những thay đổi trong quá trình hoạt động của thư viện cũng 
phụ thuộc rất nhiều vào đường lối, chính sách của lãnh đạo thư viện và các thành 
viên trong tổ chức thư viện đó. 

Sự thay đổi về nguyên tắc quản lý thư viện tất yếu dẫn đến sự thay đổi những 
nguyên tắc quan trọng trong cấu trúc của thư viện. N guyên tắc về tính linh hoạt và 
tính hiệu quả được đưa lên hàng đầu. Các nhóm công tác nhỏ có ý nghĩa quan 
trọng trong triển khai các hoạt động thực tế. Lãnh đạo thư viện phải thúc đNy, hỗ 
trợ các nhóm, giữ mối liên hệ với các nhóm để cải tiến và tăng cường năng suất, 
hiệu quả công việc. Từ đó hình thành khái niệm nhóm, đội. Vào năm 1994, Hiệp 
hội thư viện Đại học và N ghiên cứu (The Association of College and Research 
Libraries - ACRL) tài trợ cho một cuộc hội thảo về việc kiểm tra hoạt động của các 
thư viện đã thay đổi cấu trúc tổ chức. Kết quả là loại bỏ được những bộ phận trung 
gian không cần thiết. Trong suốt quá trình thực hiện, cán bộ đã làm việc một cách 
thận trọng để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của thư viện và giữ vững mục tiêu đã 
được xác định đó trước khi tái cơ cấu thư viện. Tất cả các nhóm, đội báo cáo trực 
tiếp với giám đốc. Mỗi đội được tổ chức với một định hướng đối tượng cụ thể. Các 
phó giám đốc có nhiệm vụ hỗ trợ về nhân sự và hệ thống tài chính cho các đội, 
nhóm. Bộ phận chỉ huy của giám đốc bao gồm lãnh đạo các đội, phó giám đốc và 
trợ lý giám đốc để phát triển nhân sự. N hờ sự thay đổi về cấu trúc tổ chức quản lý 
như vậy, một khái niệm mới về quản lý thư viện ra đời, đó là khái niệm Quản lý 
chất lượng tổng thể  (Total Quality Management - TQM). Hệ thống quản lý chất 
lượng này đã trở thành một biện pháp cần thiết để hoàn thành kế hoạch chiến lược 
của thư viện đại học. TQM chi tiết hóa các quá trình và các chức năng của một tổ 
chức thư viện trên quan điểm, mục tiêu của tổ chức đó. Chính vì vậy, phương pháp 
lấy chất lượng làm trọng tâm bao gồm tổng thể kế hoạch thực thi hoạt động và 
đánh giá rất được đề cao. TQM tập trung chú ý vào người dùng tin. Ba biện pháp 
đánh giá người dùng tin là mức độ thỏa mãn dịch vụ tra cứu, khả năng tìm kiếm 
trực tuyến và sự thỏa mãn yêu cầu nói chung. 

Việc tập trung chủ yếu vào người dùng tin không phải là một điều mới mẻ đối 
với các thư viện đại học. N ăm 1983, Charles Martell đã xuất bản cuốn sách Thư 
viện đại học lấy người dùng tin làm trung tâm. Trong tác phNm này ông đã chỉ ra 
trọng tâm của vấn đề là về mặt lý thuyết, thư viện đại học rất nhạy cảm và thích 



ứng với nhu cầu thông tin đang thay đổi của khách hàng. N hưng trong thực tế, thư 
viện đại học thường không nhạy cảm và cũng không đáp ứng được các nhu cầu 
này. Sự tập trung của Martell chủ yếu vào cơ cấu tổ chức thư viện đại học và các 
hoạt động của cán bộ thư viện đại học. Cán bộ thư viện cần đưa ra định hướng và 
biện pháp triển khai để đáp ứng nhu cầu của người dùng tin.  

Với sự năng động, mạnh dạn tìm tòi, đổi mới, các nhà quản lý của thư viện 
đại học Mỹ đã nghiên cứu và áp dụng thành công nhiều mô hình tổ chức thư viện 
đa dạng và hiệu quả cao, dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một số mô hình cụ thể. 

Mô hình thông tin Đại học 

Thư viện chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong mô hình thông tin đại 
học. Mô hình này được hình thành trên cơ sở sự hợp tác chặt chẽ giữa các thư viện 
trung tâm và các chi nhánh thư viện, tư liệu với nhau cũng như với các đơn vị khác 
trong trường như bộ phận văn thư lưu trữ, trung tâm tin học, hệ thống máy tính và 
các khoa. Trong môi trường thông tin này, thư viện và các đơn vị nói trên sẽ hỗ trợ 
hoặc thay thế nhau lưu trữ và cung cấp đầy đủ mọi thông tin thiết yếu cho cán bộ 
và sinh viên, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của họ. 

Đặc biệt khi công nghệ thông tin và truyền thông phát triển mạnh mẽ trong 
nhà trường, các mối liên kết thông tin sẽ toàn diện và phong phú hơn, bao gồm 
cung cấp dịch vụ truy cập thông tin điện tử rộng rãi tới tận lớp học; thiết lập mạng 
lưới thông tin đại học và quản lý hành chính. Các dịch vụ có thể rất chi tiết từ giới 
thiệu tài nguyên thông tin - thư viện cả trong trường và bên ngoài, các chương 
trình đào tạo, các khoa, học bổng, ký túc xá� 

Mô hình không biên giới  

Tên gọi mô hình này có ý nghĩa Nn dụ, đó là “thư viện không có bức tường 
ngăn cách”. N hưng nó có ý nghĩa thực tế. Cho đến nay, người ta vẫn còn coi khái 
niệm thư viện như một cái gì đó kiên cố, thư viện như một nhà kho hay một nơi 
lưu trữ. Không chỉ những người ngoài mà ngay cả nhiều cán bộ thư viện vẫn còn 
nghĩ như vậy. Thực ra, cho đến nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 
thông tin và truyền thông, biên giới địa lý của thông tin đã không còn. 

Bất kỳ ở đâu, bất kỳ thời điểm nào, bạn đọc đều có thể truy cập và sử dụng 
thông tin của tất cả các thư viện được nối mạng trên thế giới. Khái niệm kho sách 
thư viện không còn đồng nghĩa với những dãy giá sách báo được đặt trong một tòa 
nhà cụ thể nào. Thông tin đã được truyền đi vượt mọi giới hạn của không gian, thời 
gian và không phụ thuộc vào bất kỳ một cung cách, phương thức chuyển giao nào. 

Để mô hình này phát huy hiệu quả cao nhất, ngoài tài liệu in ấn, rất cần tài 
liệu số hoá. Đồng thời thư viện phải xây dựng được một cấu trúc hợp lý, khoa học 
nhằm đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa thông tin và người dùng tin. Trong mô hình 



không biên giới, thư viện phải là một tổ chức linh hoạt, có khả năng đáp ứng cả 
nhu cầu đơn lẻ, cá biệt và nhu cầu cộng đồng rộng rãi. 

N ói chung cả tài liệu điện tử và in ấn đều có thể sử dụng hiệu quả, tuy nhiên 
thông tin điện tử có ưu thế hơn rất nhiều. N ó được thể hiện trên các mặt: 

- Tài liệu điện tử không bị khu biệt; 

- N hiều người có thể sử dụng chung một cơ sở dữ liệu hay cùng một ổ đĩa có 
chứa tài liệu điện tử trong cùng một thời điểm;  

- Tài liệu điện tử dễ sao chép; 

- Tài liệu điện tử rất linh hoạt, dễ chỉnh sửa, sắp xếp; 

- Bộ sưu tập tài liệu điện tử không quá đồ sộ như kho sách báo in. 

Đối với hoạt động cung cấp thông tin truyền thống, mô hình không biên giới 
chính là mô hình hợp tác, liên thông thư viện. Thông qua dịch vụ cho mượn giữa các 
thư viện (Inter Library Online) bạn đọc có thể mượn tài liệu in từ bất kỳ thành viên 
nào trong liên hiệp thư viện (Consortium) mà thậm chí không phải trả chi phí vận 
chuyển. Đối với nguồn tin điện tử, vấn đề trở nên cực kỳ đơn giản, chỉ bằng một cái 
“nhấp chuột”, bạn đọc có thể truy cập tìm tin ở trang web của những thư viện lớn nhất 
(Thư viện Quốc hội Mỹ, Thư viện Quốc gia N ga, Thư viện Quốc gia Pháp�) hay ở 
một trang web cá nhân nào đó (nếu được chủ trang web cho phép truy cập). 

Đặc điểm cơ bản của mô hình này là sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ thư 
viện và người dùng tin. Cán bộ thư viện cần biết rõ nhu cầu cụ thể của người dùng 
tin để thỏa mãn nhu cầu của họ. N ếu đó là nhu cầu về tài liệu in truyền thống, tài 
liệu sẽ được gửi qua đường Fax, đường bưu điện hoặc một kênh chuyển phát tư 
liệu riêng. N ếu là nhu cầu về tài liệu số hóa (kể cả âm thanh, hình ảnh), tài liệu sẽ 
được gửi qua Email hoặc được hướng dẫn cách truy cập qua địa chỉ trực tuyến. 

Trong mô hình không biên giới, vai trò của cán bộ thư viện sẽ chuyển từ việc 
chọn lựa tư liệu cho bạn đọc sang việc hướng dẫn kiến thức về cấu trúc thông tin 
và cơ chế truy cập cho họ. 

Mô hình cố vấn giáo dục/nghiên cứu. 

Hai mô hình trên đưa ra phương thức nghiên cứu dịch vụ thư viện đại học, 
nhấn mạnh cấu trúc thông tin cụ thể. Khái niệm mô hình cố vấn giáo dục/nghiên 
cứu tập trung chủ yếu vào những đóng góp của cán bộ thư viện đối với công tác 
giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường. Đây cũng là một hoạt động ít phụ thuộc 
vào công nghệ thông tin hay bộ sưu tập. Trong mô hình này, cán bộ thư viện có 
mục đích cơ bản là thúc đNy học tập, giảng dạy đạt kết quả cao hơn nữa. 



Cán bộ thư viện và cán bộ giảng dạy có thể là đối tác của nhau trong quá trình 
làm việc. Đối tượng được chú ý đầu tiên và cũng là bước đầu của sự hợp tác là sinh 
viên năm thứ nhất. Đó là những người đang rất cần tìm hiểu về kinh nghiệm học 
đại học. Sinh viên mới vào trường không chỉ choáng ngợp trước kho tài liệu thông 
tin rộng lớn, mà họ thường thấy lạ lẫm khi tiếp cập phương pháp học ở bậc đại 
học. Cán bộ giảng dạy cùng với cán bộ thư viện có thể cùng nhau hướng sinh viên 
đến những khám phá mới mẻ và tiếp cận những thành tựu tri thức đã được tích lũy. 
Khi sinh viên năm thứ nhất đã nhận thức được vấn đề, họ có thể nghiên cứu, học 
tập một cách tốt nhất. N hư vậy các bộ giảng dạy và cán bộ thư viện đã phối hợp 
với nhau, bổ sung thêm độ sâu kiến thức và phương pháp học tập, nghiên cứu cho 
sinh viên. 

Cán bộ thư viện có thể thực hiện sự hợp tác này thông qua vai trò cố vấn. Vì 
thông tin được phân tán trên diện rộng và cán bộ thư viện là người đã quen với các 
môn học, có nhận thức khái quát về môn học để tìm kiếm đầy đủ nguồn tài liệu có 
liên quan tới môn học đó. Cán bộ giảng dạy có thể là chuyên gia trong một lĩnh 
vực nào đó, tuy nhiên, họ không hiểu nhiều về các lĩnh vực khác như khoa học 
thông tin thư viện chẳng hạn. Trong trường hợp này, cán bộ giảng dạy có thể tìm 
một cán bộ thư viện am hiểu về lĩnh vực mình quan tâm để có thể nắm rõ hơn về 
nguồn tài liệu thuộc lĩnh vực đó. Sự hợp tác không chỉ thúc đNy công việc của cán 
bộ thư viện, cán bộ giảng dạy mà còn là sản phNm trí tuệ của họ. Mô hình cố vấn 
có nghĩa là cán bộ thư viện phải ở vị trí trung gian giữa nguồn tin và cán bộ giảng 
dạy. Cán bộ thư viện đứng trước thách thức với vai trò trung gian đó. Họ phải tăng 
cường nhận thức các nguyên tắc giáo dục đại học để hiểu về mục đích giảng dạy. 
Họ cũng phải thuyết phục cán bộ giảng dạy về những lợi ích của công việc hợp tác 
và đề xuất các giải pháp hợp tác giữa hai bên. 

Tóm lại, vì hầu hết các trường cao đẳng và đại học đều mang tính truyền 
thống tổ chức của chúng, nên thư viện cũng phải theo mô hình đó. Truyền thống 
nhấn mạnh tổ chức mang tính quan liêu với nhiều hạn chế. Để thay thế tổ chức 
truyền thống, nhiều thư viện đã thử chuyển đổi cấu trúc của họ bằng cách sử dụng 
các mô hình khác nhau. 

Không có gì hoàn mỹ, huống chi là một hiện tượng xã hội và nghiệp vụ phức 
tạp như hoạt động thư viện đại học. N hưng chân lý của nhận thức là thành công 
của hoạt động diễn ra dưới sự chỉ đạo của nhận thức. Thành công của thư viện đại 
học Mỹ chứng tỏ những đặc trưng, những kinh nghiệm mà lịch sử hình thành và 
phát triển của nó mang lại là rất có giá trị. Việc vận dụng những bài học này là rất 
cần thiết đối với sự nghiệp phát triển thư viện đại học Việt N am, nhưng cũng phải 
vận dụng một cách thực tiễn, tức là trên cơ sở các điều kiện kinh tế, xã hội và thực 
trạng của nền giáo dục đại học trên đất nước ta. 



2. Đề xuất giải pháp đổi mới thư viện đại học Việt #am  

Trong khoảng một thập niên gần đây, thư viện đại học Việt N am đang từng 
bước đổi mới, nhờ được quan tâm đầu tư và nhất là trước đòi hỏi của chính quá 
trình đổi mới giáo dục đại học. Tuy sự đổi mới diễn ra còn chậm chạp, phân tán và 
chưa đồng bộ, song đó là những tín hiệu rất đáng mừng, là tiền đề quan trọng để 
đổi mới trở thành một phong trào sâu rộng, một hướng đi tất yếu để thư viện đại 
học Việt N am phát triển, đáp ứng nhu cầu thông tin, tư liệu ngày càng cao của xã 
hội, trước hết là của hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Dưới đây, chúng 
tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện quá trình đổi mới này. 

a) Tổ chức lại các thư viện đại học 

Thư viện đại học Việt N am, giống với giai đoạn thập niên 50, thế kỷ XX của 
Mỹ, được quản lý bằng chế độ quan liêu, mà chúng ta có thể gọi là mô hình tập 
trung thống nhất. Mô hình quản lý này không phải được hiểu như một căn bệnh xa 
rời thực tiễn, mà được hiểu là mô hình quản lý tốt nhất cho việc tạo ra hoạt động 
thống nhất của một tổ chức, kể cả tổ chức thư viện. N ó có những tác dụng tích cực 
của nó, và nó rất phù hợp với trạng thái đơn giản, nhỏ bé của thư viện, kể cả về 
quy mô tài liệu, nhân sự, đối tượng phục vụ và cả trình độ kỹ thuật nghiệp vụ. 
(Xem hình 1). 
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                 Hình 1: Mô hình thư viện quản lý tập trung 

Mô hình tập trung thống nhất chủ yếu nhấn mạnh ý nghĩa tập trung. Toàn bộ 
hoạt động của thư viện phục tùng những quy chế tập trung do ban lãnh đạo đề xuất, 
được khách quan hóa, mọi người chấp hành mà không được phép châm chước tới 
các tình huống cụ thể và năng lực cá nhân. Mô hình này đảm bảo cho thư viện tính 
ổn định và phục vụ được những nhu cầu vốn đã được hoạch định một cách chủ 
quan của cơ sở đào tạo.  

Trong điều kiện thư viện còn chưa phát triển đến trình độ như các nước phát 
triển, chúng ta vẫn phải áp dụng chế độ quản lý tập trung thống nhất này. N ó chưa 
có nhu cầu cần phải thay đổi ngay. Tuy nhiên việc thí điểm các phương pháp quản 
lý mới cũng cần phải được nghiên cứu và thực hiện dần dần. Trước hết là mô hình 
nhóm đội, khái niệm thường được dùng trong hoạt động thư viện đại học Mỹ hiện 
đại. Mô hình này không phải là mô hình hoàn toàn đối lập với mô hình tập trung 
thống nhất, mà đúng hơn, nó bổ sung và phát triển mô hình trên theo ý nghĩa tận 
dụng những năng lực cá nhân và phù hợp với những hoàn cảnh cụ thể. Có thể hiểu 
mô hình này là vừa tập trung, vừa phân quyền. N ó có tính chất tập trung ở chỗ, vẫn 
phải nhằm vào việc thực hiện ý đồ chiến lược của lãnh đạo, đó là phải hoàn thành 
những nhiệm vụ phục vụ học tập và nghiên cứu của nhà trường. N hưng đồng thời 
có tính chất phân quyền ở chỗ, các bộ phận chỉ nhận những nhiệm vụ như kiểu “cả 
gói”. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, nhóm, đội, bộ phận phải tự 
mình tìm ra cách thức tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ. Với các cung cách do họ tự 
tìm ra, công việc sẽ được hoàn thành tốt hơn, và quan trọng là phù hợp hơn, chứ 
không phải bị gò bó ở các chuNn mực mà cấp trên ra lệnh, không tính tới các điều 
kiện cụ thể của từng bộ phận. Ưu điểm của phương pháp quản lý theo mô hình 
nhóm, đội là, nó luôn luôn là một hệ thống mở, phù hợp một cách uyển chuyển với 
những thay đổi của nhiệm vụ và đối tượng phục vụ mà tới đây sự thay đổi của N ền 
giáo dục Đại học Việt N am sẽ đem lại. 

Một vấn đề quan trọng khác thuộc lĩnh vực quản lý là vai trò của thư viện 
trong trường đại học. Có lẽ phải coi đây là bước mở đường đột phá. Cần phải chấm 
dứt tình trạng coi thư viện chỉ là một bộ phận ghép của một đơn vị trực thuộc Ban 
Giám hiệu. Tình trạng này làm cho công tác thư viện trong trường bị coi là một 
công tác phụ, thậm chí là không đáng kể. Thư viện cần phải trở thành một bộ phận 
trực thuộc Ban Giám hiệu, với nhiệm vụ được nhấn mạnh là một trong những nhân 
tố hợp thành quá trình đào tạo và nghiên cứu, tức là có tư cách như một đơn vị 
khoa học. Cần phải nhấn mạnh rằng, chừng nào mà hoạt động đào tạo vẫn chưa coi 
công việc nắm chắc các nguồn thông tin, khai thác nó và sử dụng nó như những 
khâu tất yếu trong quá trình hình thành tri thức cho sinh viên, thì đào tạo đại học 



vẫn không khác gì đào tạo phổ thông. Thư viện cần phải được tách ra thành một bộ 
phận riêng với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu rõ ràng. N ó đảm nhiệm việc dạy 
cho sinh viên cách nhận biết những nguồn thông tin hữu ích, cách khai thác và sử 
dụng chúng để tạo nên tri thức cho bản thân mình, cách sử dụng chúng như những 
thành tố đóng góp vào sự thành công của một đề tài nghiên cứu khoa học… Có thể 
nói, công việc này hầu như chưa được ai quan tâm chú ý. Kinh nghiệm của thư 
viện đại học Mỹ đã chỉ ra rằng, thư viện là khâu đột phá trong quá trình chuyển 
biến phương pháp và chất lượng giáo dục đại học ở Mỹ, công tác thư viện cung 
cấp các công đoạn tất yếu cho quy trình đào tạo những chuyên gia năng động, chất 
lượng tốt, khi tốt nghiệp đại học, và khi gia nhập vào thị trường lao động, họ 
không bị bỡ ngỡ mà có thể độc lập làm việc được ngay. 

b) Thành lập Liên hiệp thư viện đại học Việt 2am, thực hiện liên thông thư 
viện và chia sẻ nguồn lực thông tin 

Đề cập đến việc quản lý thư viện đại học, tất nhiên sẽ phải đề cập tới việc liên 
thông đại học, vì đó là sự phát triển tự nhiên của thư viện trong thời đại bùng nổ 
thông tin.  

Mãi đến năm 1986, với sự tích cực cao độ của một số nhà khoa học đầu ngành 
cùng sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (lúc đó là Bộ Đại học và Trung học 
chuyên nghiệp) các Liên hiệp thư viện đại học khu vực mới được hình thành. Đến 
cuối những năm 1990, hoạt động liên thông mới được củng cố và phát triển trở lại 
sau hơn một thập kỷ các Liên hiệp thư viện đại học khu vực hoạt động cầm chừng 
và có xu hướng rã đám.  

Chắc chắn rằng việc liên thông các thư viện đại học với nhau sẽ là một quá trình 
không thể lùi bước. Các kinh nghiệm được rút ra từ việc nghiên cứu lịch sử thư viện 
đại học Mỹ cũng chứng tỏ rằng liên thông là một tất yếu, khi mà nền giáo dục đại học 
có đầy đủ các tính chất hiện đại của nó. N hưng cũng cần phải nhấn mạnh tới vai trò 
của các tổ chức liên hiệp thư viện, cơ sở xã hội nhất thiết trong quá trình phát triển thư 
viện đại học hiện đại. N hư đã trình bày, những tổ chức thư viện có phạm vi toàn quốc 
của Mỹ đã đóng vai trò rất quyết định trong sự nghiệp phát triển thư viện đại học ở 
Mỹ. Các tổ chức Hiệp hội thư viện đại học Mỹ, Hiệp hội thư viện đại học và nghiên 
cứu Mỹ là những chủ thể tích cực, không chỉ tạo ra cơ sở xã hội mà còn góp phần 
quan trọng tác động tới N hà nước, để N hà nước phải tập trung nhiều hơn cho sự 
nghiệp phát triển thư viện.  

Để hoàn thiện công tác tổ chức quản lý hệ thống thư viện đại học, theo chúng 
tôi, từ các Liên hiệp Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc và phía N am - là đầu mối 
cho hai khu vực lớn - cần thực hiện việc sáp nhập thành một Liên hiệp thư viện đại 



học thống nhất toàn quốc và làm cho nó trở thành một tổ chức có thực lực và có 
thực quyền.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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