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 Trong các hội nghị khu vực và hội nghị tôngt kết của ngành văn hóa vừa qua, một số địa phương đã nêu 
ra ý kiến: với tình hình nông thông đang thực hiện cơ chế khoán mới trong nông nghiệp đã nảy sinh nhiều khó 
khăn về nguồn kinh phí cho các hoạt động văn hóa thông tin ở cơ sở, do đó, ở cấp xã chỉ nên có 1 thư viện. Đó 
là thư viện nhà trường phổ thông cơ sở vừa làm nhiệm vụ phục vụ cho giảng dạy và học tập của giáo viên, học 
sinh, vừa đáp ứng yêu cầu đọc phục vụ sản xuất và đời sống tinh thần của nhân dân do Ủy ban nhân dân xã chỉ 
đạo và quản lý. 
 
 Thật ra, vấn đề thư viện xã kết hợp (nhập vào) với thư viện nhà trường phổ thông cơ sở không phải vấn 
đề mới. Nó đã được đề xuất từ mười năm về trước và được một số địa phương áp dụng thể nghiệm nhưng tiếc 
rằng không thành công. Cho tới nay hầu như không còn một thư viện trường học PTCS – xã nào tồn tại và duy 
trì được hoạt động theo đúng nhiệm vụ ban đầu là vừa phục vụ thầy giáo, học sinh, vừa phục vụ nhân dân xã. 
Chỉ đơn thuần phục vụ cho trường học mà không còn thư viện phục vụ nhân dân trong xã nữa. Vì thế, nhiều nơi 
đã phải phục hồi lại thư viện xã tách biệt khỏi thư viện trường phổ thông cơ sở. 
 
 Để đáp ứng yêu cầu mới của các địa phương, Bộ Văn hóa có chủ trương, quan điểm về vấn đề thư viện 
ở nông thôn như sau: 

1. Hiện nay vẫn phải hết sức cố gắng tìm mọi biện pháp để duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng 
hoạt động của những thư viện, phòng đọc sách hiện có nhằm tập trung phục vụ cho 3 chương trình 
kinh tế của Đảng và công tác tổ chức đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới. 

2. Chỉ xây dựng thêm thư viện, phòng đọc sách ở xã, thôn, hợp tác xã, tập đoàn sản xuất… những nơi 
thực sự có điều kiện vững chắc và nhu cầu rõ ràng. 

3. Đối với những nơi vừa có thư viện xã (hoặc hợp tác xã) vừa có thư viện trường học mà cả 2 loại thư 
viện đều đang hoạt động tốt thì chỉ nên có sự hợp tác, phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận 
động đọc sách phục vụ sản xuất và tổ chức đời sống; phối hợp trong việc trao đổi sách báo… 

4. ở những nơi mà thư viện xã quá khó khăn, thiếu thốn về kinh phí, vốn sách báo, trụ sở, cán bộ… có 
nguy cơ phải ngừng hoạt động nhưng không thể có điều kiện phục hồi thì có thể kết hợp với thư 
viện trường học bằng cách tập trung vốn sách báo để sử dụng chung phục vụ cả giáo viên, học sinh 
và nhân dân trên địa bàn xã. Trong trường hợp này, nếu thư viện trường học – xã có được sự quan 
tâm đầu tư đầy đủ, thường xuyên của cấp ủy và chính quyền xã cũng như của lãnh đạo nhà trường, 
có được giáo viên phụ trách thư viện nhiệt tình, năng động, thư viện có địa điểm thuận lợi cho mọi 
đối tượng bạn đọc lui tới… thì chắc chắn thư viện có thể phát huy được tác dụng tốt. 

5. Đối với những nơi không đủ khả năng và điều kiện xây dựng thư viện xã nhất là ở vùng nông thôn 
miền núi, đồng bào các dân tộc sống rải rác, phân tán và phần lớn còn mù chữ nên chưa có yêu cầu 
và khả năng hưởng thụ sách báo thư viện; ngành văn hóa cùng ngành giáo dục cần chỉ đạo và đầu tư 
giúp đỡ tích cực về mọi mặt (kể cả sách báo thư viện trường) để nhà trường trở thành trung tâm 
truyền bá văn hóa giáo dục, chính trị tư tưởng, trung tâm phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật sản 
xuất và tổ chức cuộc sống mới văn minh, đoàn kết giữa các dân tộc. 
 

Một điều cần hết sức lưu ý: địa phương nào có chủ trương hợp nhất thư viện xã vào thư viện trường, khi 
thực hiện phải căn cứ vào tình hình, khả năng cụ thể của từng cơ sở, có sự hợp tác chặt chẽ và phân công trách 



nhiệm rõ ràng giữa ngành văn hóa, giáo dục và cấp ủy, chính quyền cơ sở. Không nên nóng vội tiến hành hợp 
nhất một cách tràn lan mà cần chọn trọng điểm để áp dụng thể nghiệm, có sự đầu tư thỏa đáng và theo dõi liên 
tục trong một thời gian nhất định (ít nhất là 1 đến 2 năm) tạo ra được một số mô hình có hiệu quả tốt, có sức 
thuyết phục. 

 
Đề nghị các Sở Văn hóa thông tin báo cáo về Bộ Văn hóa (Vụ Thư viện) nắm được chủ trương và kế 

hoạch triển khai tổ chức thí điểm mô hình thư viện trường học – xã ở địa phương mình (nếu có). 
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