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LỜI NÓI ĐẦU 

 

1. Lý do lựa chọn đề tài 

 Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên gọi là “kỷ nguyên thông tin” (hay 

còn gọi là kỷ nguyên điện tử, kỷ nguyên truyền thông mới), là bước nhảy vọt 

của nhân loại trong phát minh sáng tạo và trao truyền thông tin, điển hình là 

sự chuyển dịch từ công nghệ analog truyền thống sang công nghệ số (digital). 

Với xuất phát điểm là cuộc cách mạng công nghệ thông tin bắt nguồn từ 

những năm 1950 của thế kỷ trước, loài người đã chứng kiến sự ra đời của 

hàng loạt các thành tựu phát minh từ các thiết bị truyền thông tin bằng điện và 

điện tử (điện thoại, điện báo, radio, truyền hình) cho tới hai phát minh quan 

trọng nhất thay đổi hoàn toàn cuộc sống loài người – máy tính và mạng 

Internet. Nhờ các thành tựu này, có thể nhanh chóng truyền tải tất cả các loại 

hình thông tin và tri thức đến toàn bộ loài người trên quy mô toàn cầu, đồng 

thời lưu trữ được toàn bộ tri thức nhân loại trong suốt quá trình hình thành và 

phát triển của nền văn minh. Tuy vậy, kỷ nguyên thông tin cũng tạo ra những 

thách thức mới đối với nhiều quan niệm truyền thống của xã hội loại người. 

Như một câu nói nổi tiếng trong tác phẩm Hamlet của nhà soạn kịch vĩ đại 

nước Anh, William Shakespeare: “Tồn tại hay không tồn tại, đó là một vấn đề 

trăn trở” (To be or not to be, that is the question), một câu hỏi đã được đặt ra 

là liệu sự ra đời của những thành tựu công nghệ kỹ thuật mới có thay thế và 

phủ nhận những phương tiện, những giá trị truyền thống cũ? 

 Theo xu thế phát triển chung toàn cầu và đáp ứng nhu cầu thông tin của 

nhân loại, trong lĩnh vực xuất bản cũng có những thay đổi chuyển biến rõ rệt. 

Sách điện tử đã xuất hiện song song với sách in truyền thống và trở thành một 

xu hướng tất yếu trong thời đại ngày nay. Là sản phẩm của ứng dụng công 

nghệ thông tin, sách điện tử đã có mặt tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, 
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điển hình nhất là Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc… với tốc độ phát triển 

nhanh chóng và có mức độ ảnh hưởng toàn cầu. Còn ở Việt Nam, có thể coi 

sách điện tử đã xuất hiện từ năm 1996 (với CD-ROM Những ngôi chùa nổi 

tiếng Việt Nam của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường), nhưng vẫn còn manh nha 

và phải tới một vài năm trở lại đây mới thực sự trở thành một lĩnh vực có triển 

vọng và được quan tâm. Về bản chất, nội dung của sách điện tử tương tự như 

sách in truyền thống, hình thành bởi quá trình vận động tích cực của ý thức 

con người cũng như lao động trí óc sáng tạo của tác giả nhằm mang lại thông 

tin tri thức tới người sử dụng. Nhưng sự khác biệt của sách điện tử lại đến từ 

tính cách mạng trong tính năng, sự tiện dụng, khả năng tương tác tùy chỉnh và 

tích hợp trực quan, giá thành… thu hút được cả nhà sản xuất lẫn khách hàng. 

Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều tới sách in truyền thống trên thị trường. 

Hiện nay, trên thế giới, việc sách điện tử lấn át sách in truyền thống đang diễn 

ra và thậm chí có ý kiến cho rằng, sách điện tử đang dần thay thế sách in 

truyền thống bởi những ưu việt của mình.     

 Bên cạnh việc nhận thức được triển vọng cũng như tầm quan trọng của 

sách điện tử trong tương lai, em muốn đề cập tới mối quan hệ biện chứng giữa 

sách in truyền thống và sách điện tử, đồng thời nghiên cứu nắm bắt được 

những ảnh hưởng của sách điện tử tới sách in truyền thống ngày nay dưới các 

giác độ văn hóa – xã hội cũng như trên bối cảnh nền kinh tế thị trường. Bởi 

những lý do trên, em lựa chọn đề tài “Ảnh hưởng của sách điện tử tới sách in 

truyền thống ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của 

mình. Qua đề tài này, em mong muốn có những kiến thức cơ bản cụ thể về 

sách điện tử trong hệ quy chiếu với sách in truyền thống, những ưu – nhược 

điểm của nó và góp phần phát triển song hành cả sách điện tử lẫn sách in 

truyền thống ở Việt Nam.  

2. Lịch sử nghiên cứu đề tài 



9 

 

 Trong khoảng vài năm gần đây, lĩnh vực xuất bản điện tử hay sách điện 

tử đã được đề cập đến qua nhiều bài viết trên các báo và tạp chí. Nhưng hầu 

hết đều chỉ ở khía cạnh rất nhỏ, giới thiệu về các tính năng, đặc điểm chứ 

chưa khái quát vấn đề một cách hệ thống. Còn đối với đề tài ảnh hưởng của 

sách điện tử tới sách in truyền thống hiện nay, hầu như các bài báo mới chỉ đề 

cập đến dựa trên góc độ kinh doanh và thị trường.  

 Về nghiên cứu thì đã có một số công trình đề cập tới xuất bản điện tử 

và sách điện tử như:  

- “Xây dựng quy trình công nghệ xuất bản xuất bản điện tử,” NXB Bưu 

điện phát hành năm 2004. 

- “Sách điện tử và công nghệ tạo sách điện tử” của TS. Nguyễn Văn 

Tuấn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền do NXB Văn hóa Thông tin 

phát hành năm 2008. 

- “Xuất bản sách điện tử” của ThS. Vũ Thùy Dương, Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền, năm 2007. 

3. Mục đích nghiên cứu đề tài 

 Bài khóa luận này nghiên cứu về ảnh hưởng của sách điện tử tới sách in 

truyền thống ở Việt Nam hiện nay.  

- Góp phần làm rõ đặc điểm, tính năng, quy trình xuất bản của sách điện 

tử.  

- Khẳng định rõ vai trò của sách điện tử cùng với sách in truyền thống 

hiện nay.  

- Nghiên cứu ảnh hưởng của sách điện tử tới sách in truyền thống trên 

các góc độ xã hội, văn hóa đọc, nhu cầu, thị trường… 

- Rút ra ưu nhược điểm của sách điện tử để từ đó nhằm đưa ra những giải 

pháp nhằm hoàn thiện sách điện tử đồng thời kết hợp phát triển đồng 

đều giữa sách điện tử và sách in truyền thống. 
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu trong bài khóa luận này chính là ảnh hưởng của 

sách điện tử tới sách in truyền thống, một trong những vấn đề đang được quan 

tâm hiện nay. 

 Phạm vi nghiên cứu của bài khóa luận là ảnh hưởng của sách điện tử 

tới sách in truyền thống trong giai đoạn 5 năm trở lại đây ở Việt Nam. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để phục vụ cho bài khóa luận này, em có kết hợp sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu cụ thể như sau: 

- Phương pháp luận chủ nghĩa Mác Lê-nin: Đây là phương pháp nghiên 

cứu lý luận chung, vận dụng các quy luật của phép duy vật biện chứng 

và duy vật lịch sử. 

- Phương pháp thống kê: Thống kê những dữ kiện, số liệu liên quan đến 

xuất bản điện tử và sách điện tử như số lượng nhà xuất bản, các doanh 

nghiệp xuất bản sách điện tử, số lượng sách điện tử tiêu thụ,…  

- Phương pháp xử lý thông tin: Xử lý kết quả thu thập thông tin từ 

nghiên cứu tài liệu và thông tin, bao gồm những thông tin định tính 

(các loại doanh nghiệp, chủng loại sách) và thông tin định lượng (số 

lượng doanh nghiệp, số đầu sách) nhằm đưa ra đánh giá tổng quan nhất.  

- Phương pháp phân tích - tổng hợp: Kết hợp với phân tích các nguồn tài 

liệu, phân chia đối tượng thành những bộ phận, những mặt, những yếu 

tố cấu thành để hiểu rõ đối tượng một cách chi tiết, toàn diện, mạch lạc. 

Từ những kết quả nghiên cứu từng mặt, tổng hợp lại để có nhận thức 

đầy đủ, chung nhất về đối tượng nghiên cứu. 

6. Bố cục của khóa luận 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của khóa luận được chia 

thành ba chương: 
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Chương 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ SÁCH ĐIỆN TỬ 

Chương 1 khóa luận đưa ra và phân tích những định nghĩa về sách in 

truyền thống và sách điện tử. Bên cạnh đó làm rõ những đặc điểm, các tiêu 

chí phân loại, các vai trò của sách điện tử. 

Chương 2: NHẬN DIỆN NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA SÁCH 

ĐIỆN TỬ TỚI SÁCH IN TRUYỀN THỐNG Ở VIỆT NAM HIỆN 

NAY 

Trong chương này giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển của sách 

điện tử trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay, từ đó chỉ ra các ảnh hưởng của 

sách điện tử tới sách in truyền thống ở Việt Nam hiện nay, và làm rõ các ảnh 

hưởng tích cực cũng như tiêu cực. Khóa luận nhấn mạnh rằng sách điện tử 

không thay thế sách in truyền thống mà hỗ trợ nhau cùng phát triển. 

Chương 3: CĂN CỨ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SÁCH ĐIỆN 

TỬ TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI SÁCH IN TRUYỀN THỐNG Ở 

VIỆT NAM 

 Chương 3 đưa ra các một số căn cứ chủ yếu để phát triển sách điện tử 

trong mối quan hệ với sách in truyền thống ở Việt Nam và đề xuất một số giải 

pháp ở cả mức độ vi mô – đối với doanh nghiệp, lẫn vĩ mô – đối với Nhà 

nước và các cơ quan quản lý. 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Chính phủ (2014), Thông tư 23/2014/TT-BTTTT hướng dẫn Luật Xuất 

bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành 

Luật Xuất bản. 

2. Chính phủ (2014), Quyết định số 115/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy 

hoạch xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn 

năm 2030. 

3. Chính phủ (2013), Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất 

bản. 

4. Chính phủ (2012), Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg về việc phê duyệt 

Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 đã đặt những 

chỉ tiêu phát triển đến năm 2020. 

5. Chính phủ (2005), Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt 

Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 

đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

6. PGS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Hồng, TS. Nguyễn Văn Thoan (2012), 

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, Trường Đại học Ngoại 

thương. 

7. ThS. Nguyễn Văn Minh (2013), Bài giảng môn Các Mặt hàng Sách, 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.  

8. GS. Vũ Dương Ninh (2010), Lịch sử Văn minh Thế giới, NXB Giáo 

dục. 

9. Quốc hội (2012), Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 (2012). 

10. Quốc hội (2008), Luật Xuất bản sửa đổi và bổ sung số 12/2008/QH12 

(2008).   



92 

 

11. TS. Đỗ Thị Quyên (2013), Bài giảng môn Lịch sử Xuất bản Việt Nam, 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 

12. TS. Đỗ Thị Quyên (2012), Bài giảng môn Tổ chức Tiêu thụ Xuất bản 

phẩm, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 

13. PGS. TS Phạm Thị Thanh Tâm (2002), Đại cương Phát hành Xuất bản 

phẩm, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 

14. Nguyễn Xuân Thanh (2014), Bài giảng Các chuyên đề cập nhật kiến 

thức, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 

15. ThS. Trần Thị Thu (2012), Tham luận Hội nghị Tham vấn ý kiến 

chuyên gia về Xuất bản Điện tử và Liên kết Xuất bản, Hội nghị Tham 

vấn ý kiến chuyên gia về Xuất bản Điện tử và Liên kết Xuất bản. 

16. TS. Khuất Duy Hải Tiến, ThS. Nguyễn Hải Bình (2012), Tham luận Xu 

thế Phát triển Tất yếu của Xuất bản Điện tử ở Việt Nam, Hội thảo Xây 

dựng các giải pháp, huy động nguồn lực xã hội để phát triển sự nghiệp 

Xuất bản – In – Phát hành. 

17. ThS. Đặng Thị Toan (2013), Bài giảng môn Nghiên cứu Nhu cầu Xuất 

bản phẩm, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 

18. Nguyễn Văn Tuấn (2008), Sách điện tử và sử dụng công nghệ tạo sách 

điện tử, NXB Văn Hoá Thông Tin. 

19. ThS. Nguyễn Hoàng Sơn (2011), Thư viện số: hai thập kỷ phát triển 

trên thế giới, bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt 

Nam, Tạp chí Thông tin – Tư liệu, số ra tháng 2/2011. 

20. Rudiger Wischenbart (2014), Global Ebook Report 2014 – Báo cáo 

Ebook Toàn cầu 2014, Wischenbart.com. 

21. Rudiger Wischenbart (2014), Global Trends in Publishing 2014 – Xu 

hướng Xuất bản Toàn cầu 2014, Wischenbart.com. 

 



93 

 

TÀI LIỆU MẠNG 

 

1. Vĩnh Bảo (2013), Sách in vs. Sách điện tử, http://cafef.vn/xu-huong-

cong-nghe/sach-in-vs-sach-dien-tu-20110622022439781.chn. 

2. Bookboon (2013), Global eBook Survey 2013 – Khảo sát Sách điện tử 

Toàn cầu 2013, Bookboon.com http://bookboon.com/blog/bookboon-

coms-global-ebook-survey/. 

3. Các website kinh doanh sách điện tử trực tuyến: http://m.alezaa.com/ 

http://www.ybook.vn/ https://sachweb.com/ http://anybook.vn/...  

4. Các website của các nhà xuất bản và các doanh nghiệp kinh doanh xuất 

bản phẩm trong nước và ngoài nước: http://www.fahasa.com/ 

http://tiki.vn/ http://www.nhasachtritue.com/ http://nxbtre.com.vn/ 

http://www.nxbkimdong.com.vn/ http://www.vinabook.com/… 

5. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - VECITA (2014), 

Báo cáo Thương mại Điện tử Việt Nam 2014. 

6. Lan Hương (2015), Khai mạc Hội sách chào mừng Ngày Sách Việt 

Nam 2015, http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_con-

tent&view=article&id=5417:khai-mc-hi-sach-chao-mng-ngay-sach-

vit-nam-2015&catid=111:tin-xuat-ban&Itemid=487. 

7. Hiền Minh (2014), Năm đầu tiên Ngày sách Việt Nam tổ chức tại Hà 

Nội, http://baodientu.chinhphu.vn/Van-hoa-The-thao/Nam-dau-tien-

Ngay-sach-Viet-Nam-to-chuc-tai-Ha-Noi/197112.vgp. 

8. Vương Tâm (2012), Sách điện tử - Cuộc “xâm lăng” của công nghệ vào 

văn hóa đọc, petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/sach-dien-tu-cuoc-xam-

lang-cua-cong-nghe-vao-van-hoa-doc.html. 



94 

 

9. Mai Thy (2014), "Cuộc chiến nảy lửa" của sách giấy và sách điện tử, 

http://www.doisongphapluat.com/giao-duc/cuoc-chien-nay-1ua-cua-

sach-giay-va-sach-dien-tu-a18488.html. 

10. Nguyễn Hữu Viêm (2009), Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc ở 

Việt Nam, http://nlv.gov.vn/van-hoa-doc/van-hoa-doc-va-phat-trien-

van-hoa-doc-o-viet-nam.html. 

11. Đồng Phước Vĩnh (2015), Xuất bản điện tử nhìn từ góc độ nhà cung 

cấp Ebook, http://mic.gov.vn/tintucsukien/tintuctrongnganh/Trang/-

Sachdientunhintugocdonhacungcap.aspx.  


	MỤC LỤC
	LỜI NÓI ĐẦU
	TÀI LIỆU THAM KHẢO



