
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

18 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 6/2017

TS Lê Văn Viết
Thư viện Quốc gia Việt Nam
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LƯU CHIỂU VÀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN 

Lưu chiểu xuất bản phẩm là một hiện 
tượng không mới trên thế giới và ở nước ta 
nhưng chưa được thông dụng trong xã hội. 
Nhiều người đã chưa hiểu cặn kẽ về khái 
niệm này và ý nghĩa xã hội của nó, trong 
đó có không ít những người làm công tác 
thư viện, xuất bản ở nước ta. Bài viết này 
có mục đích làm sáng rõ hơn về khái niệm 
lưu chiểu xuất bản phẩm và vai trò của nó 
trong hoạt động thư viện nói riêng và trong 
xã hội nói chung. 

1. Khái niệm về lưu chiểu
Trên thế giới, Pháp là nước đầu tiên 

áp dụng quy định về lưu chiểu xuất bản 
phẩm. Về mặt ngữ nghĩa tiếng Việt,  
GS. Nguyễn Lân trong tác phẩm “Từ và 
Ngữ Việt Nam” giải thích rằng: lưu chiểu 
(lưu-để lại; chiểu-văn bản) là việc tác phẩm 
văn nghệ nộp cho cơ quan lưu trữ của nhà 
nước để làm tài sản chung [10, tr. 1114].  
Tra tìm trên Wikipedia ta có giải thích: “Lưu 
chiểu là một yêu cầu mang tính pháp lý mà 
một người hoặc một nhóm người nộp một 

số bản ấn phẩm của họ tới một nơi lưu trữ, 
thường là một thư viện. Yêu cầu này chủ 
yếu giới hạn cho sách và ấn phẩm định kỳ. 
Số lượng bản nộp khác nhau và có thể từ 1 
đến 19 bản (ở Ba Lan). Đặc biệt, Thư viện 
Quốc gia là một trong những cơ quan lưu 
trữ những ấn bản này. Ở một số nước cũng 
đặt ra yêu cầu lưu chiểu đối với chính phủ 
và chính phủ được yêu cầu gửi các bản lưu 
tài liệu đến các thư viện, nơi công chúng có 
thể tới sử dụng” [3]. 

Theo Bách khoa toàn thư Việt Nam,  
tập 2, xuất bản năm 2002, thì Lưu chiểu là  
chế độ nộp bắt buộc cho cơ quan nhà nước 
các bản in, ghi hình, ghi âm...; nhằm mục 
đích tàng trữ đầy đủ và lâu dài các xuất 
bản phẩm phát hành trên lãnh thổ quốc 
gia. Kho Lưu Chiểu phần nhiều đặt ở thư 
viện quốc gia và là nguồn bổ sung quan 
trọng cho thư viện [1, tr.796].

Như vậy, nói một cách đầy đủ hơn, lưu 
chiểu là việc nhà xuất bản, nhà in phải nộp 
theo chế độ bắt buộc một số lượng bản 
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nhất định cho cơ quan lưu chiểu của quốc 
gia (thường là thư viện quốc gia) theo quy 
định của một văn bản quy phạm pháp luật 
riêng để bảo quản lâu dài. 

Ở nước ta, Luật Xuất bản có quan niệm 
về lưu chiểu hơi khác so với cách hiểu như 
trên. Với định nghĩa: “Lưu chiểu là việc nộp 
xuất bản phẩm để lưu giữ, đối chiếu, kiểm 
tra, thẩm định” [8, tr. 2] và quy định chỉ nộp 
lưu chiểu cho cơ quan quản lý nhà nước 
về hoạt động xuất bản ở trung ương và địa 
phương (cấp tỉnh), còn nộp lưu chiểu cho 
Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQGVN) 
thì được gọi là “Nộp xuất bản phẩm” cho 
TVQGVN [8, tr. 13-14]. So với truyền thống 
hàng trăm năm lưu chiểu trên thế giới, quan 
niệm về lưu chiểu trong Luật Xuất bản của 
Việt Nam có một số khác biệt:

- Mục đích của lưu chiểu trên thế giới 
là thu nhận xuất bản phẩm để tạo ra một 
kho xuất bản phẩm của dân tộc đó nhằm 
truyền lại cho các thế hệ mai sau. Đây là 
giá trị to lớn nhất và cũng là đóng góp to 
lớn nhất của hoạt động lưu chiểu đối với 
nền văn hóa của một dân tộc, trong khi 
trong Luật Xuất bản năm 2012 của nước 
ta, lưu chiểu chỉ là để “để lưu giữ, đối chiếu, 
kiểm tra, thẩm định”. 

- Sự khác nhau trong quy định về cơ 
quan thu nhận lưu chiểu. Ở hầu hết các 
nước trên thế giới và cả ở nước ta đến 
trước khi Luật Xuất bản mới ra đời vào năm 
2012, vai trò thu nhận xuất bản phẩm đều 
giao cho thư viện quốc gia của nước đó 
đảm nhiệm. Với Luật Xuất bản 2012, cơ 
quan nhận lưu chiểu là cơ quan quản lý 
nhà nước về xuất bản.

- Vai trò, tầm quan trọng của lưu chiểu 
tại TVQGVN bị hạ thấp. Theo Luật Xuất 
bản 2012, đây chỉ là nộp xuất bản phẩm 
cho TVQGVN. Điều này, trái ngược hẳn với 
tinh thần của Sắc lệnh 18 ngày 31/1/1946 
“Đặt thế lệ lưu chiểu văn hóa phẩm” ở Việt 
Nam do Hồ Chủ tịch ký, theo đó, ngoài 

những bản nộp ở sở lưu chiểu văn hóa 
phẩm (nằm trong Quốc gia Thư viện- nay là 
TVQGVN), sách và báo chí vẫn phải theo 
luật lệ nộp Tòa án, sở Kiểm duyệt, Tuyên 
truyền, ty liêm phóng (Điều 18) [11, tr. 22]. 
Như vậy, Sắc lệnh 18 mới coi việc nộp văn 
hóa phẩm cho TVQGVN là nộp lưu chiểu, 
còn nộp cho các cơ quan khác chỉ là “nộp” 
thông thường.

Trong thực tiễn lưu chiểu của thế giới 
tồn tại 2 loại bản lưu chiểu: bản lưu chiểu 
không mất tiền và mất tiền.

- Bản lưu chiểu không mất tiền: là bản 
của mỗi xuất bản phẩm được xuất bản trên 
lãnh thổ một quốc gia được nhà xuất bản 
và/hoặc nhà in gửi tới các cơ quan lưu chiểu 
theo một văn bản pháp luật của chính phủ 
mà cơ quan này không phải trả tiền. Hầu 
như ở tất cả các nước đều có loại lưu chiểu 
này. Thí dụ, ở Nga, theo Luật lưu chiểu liên 
bang, có 3 loại bản lưu chiểu không mất 
tiền: Cấp Liên bang; Cấp nước cộng hoà; 
Cấp địa phương [4, tr. 50]. Nghĩa là một 
nhà xuất bản khi cho ra đời một xuất bản 
phẩm nào đó phải đồng thời nộp lưu chiểu 
cho cơ quan lưu chiểu cấp liên bang, cấp 
nước cộng hòa và cấp tỉnh.

- Bản lưu chiểu mất tiền: là bản của 
các xuất bản phẩm bắt buộc gửi tới các 
thư viện lớn của đất nước theo hình thức 
trả tiền (chuyển khoản). Có 2 loại bản lưu 
chiểu mất tiền: bản lưu chiểu mất tiền đầy 
đủ (các ấn phẩm về tất cả các môn loại tri 
thức) và bản lưu chiểu mất tiền không đầy 
đủ (các ấn phẩm về từng môn loại tri thức 
riêng biệt). Hình thức này chủ yếu áp dụng 
cho các thư viện khoa học lớn.

2. Sự phát triển công tác lưu chiểu ở 
Việt Nam

Trên thế giới, công tác lưu chiểu đã 
được tiến hành từ lâu. Năm 1537, Pháp đã 
ra sắc lệnh ấn định chế độ nộp lưu chiểu 
ở nước này, cứ mỗi văn hóa phẩm ra đời 
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phải nộp cho Thư viện Hoàng gia 1 bản. 
Sau này nước Pháp còn ban hành nhiều 
văn bản quy phạm pháp luật nữa về lưu 
chiểu cho phù hợp với tình hình từng thời 
kỳ, trong đó số lượng bản phải nộp cũng có 
nhiều thay đổi. Do tính ưu việt của nó, hầu 
hết các nước trên thế giới đều có những 
quy định pháp luật về lưu chiểu xuất bản 
phẩm.

Ở Việt Nam, trước năm 1922, không có 
cơ quan nào được giao đảm nhận công tác 
lưu chiểu. Ngày 31 tháng 1 năm 1922, Toàn 
quyền Pháp ở Đông Dương ban hành Nghị 
định giao cho Thư viện Trung ương Đông 
Dương (nay là TVQGVN) nhiệm vụ nhận 
lưu chiểu các ấn phẩm xuất bản ở toàn 
Đông Dương (Việt Nam, Lào, Cămpuchia). 
Theo Nghị định này, tất cả các ấn phẩm 
xuất bản ở Đông Dương đều phải nộp cho 
chính quyền địa phương và chính quyền 
sẽ nộp một bản cho Thư viện Trung ương 
Đông Dương ở Hà Nội và một bản cho Thư 
viện Quốc gia Pháp ở Pari. Sau này, chính 
quyền Thực dân Pháp còn ban hành một 
số văn bản khác về lưu chiểu như Sắc 
lệnh quy định lại chế độ nộp lưu chiểu do 
Toàn quyền Pháp ở Đông Dương ký ngày 
29/01/1945 và Nghị định thiết lập Sở lưu 
chiểu tại Nha lưu trữ và thư viện Đông 
Dương tại Sài Gòn ký ngày 12/10/1946. 

Ngay sau khi giành được độc lập, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa đã ban hành sắc lệnh số  
18/SL ngày 31/01/1946 quy định thể lệ Lưu 
chiểu văn hoá phẩm. Theo Sắc lệnh này, 
tất cả văn hóa phẩm (nay gọi là xuất bản 
phẩm) xuất bản ở Việt Nam kể cả phim (trừ 
giấy viết thư có tiêu đề, đơn hàng, biên lai, 
mẫu sổ sách, giấy quảng cáo…) phải nộp 
cho Sở Lưu chiểu (thuộc TVQGVN) 10 bản 
(trong đó NXB- nộp 8 bản, nhà in nộp 2 
bản). Văn bản này quy định việc gửi nộp 
lưu chiểu không phải trả kinh phí. Sắc lệnh 
cũng quy định hình thức xử phạt. Tại điều 

14 của Sắc lệnh quy định: người nào cố ý 
không nộp những văn hóa phẩm do mình 
in, sản xuất hay xuất bản thì phải (bị) phạt 
từ 100-500 đồng; Nếu tái phạm thì bị phạt 
từ 500-2.000 đồng. Ngoài số tiền phạt còn 
phải trả số tiền mua những bản không nộp 
hoặc nộp thiếu [11, tr. 22].

Từ năm 1993, quy định lưu chiểu đã được 
đưa vào Luật Xuất bản và các văn bản tiếp 
theo hướng dẫn thi hành luật này, đặc biệt 
Nghị định 79/CP ngày 6/11/1993 của Thủ 
tướng Chính phủ) cho phép TVQGVN được 
nhận 4 bản cho một xuất bản phẩm. Luật 
Xuất bản năm 2008 đã quy định nộp cho 
TVQGVN 5 bản. Tại Điều 28 Luật Xuất bản 
năm 2012 (Luật số: 19/2012/QH13) được 
Quốc hội ban hành ngày 20 tháng 11 năm 
2012 quy định nộp xuất bản phẩm cho 
TVQGVN như sau: Trong thời hạn 45 ngày, 
kể từ ngày xuất bản phẩm được phát hành, 
nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được phép 
xuất bản phải nộp ba bản cho TVQGVN; 
trường hợp số lượng in dưới ba trăm bản thì 
nộp hai bản [8, tr. 13-14]. Theo Luật Xuất 
bản 2012, xuất bản phẩm phải nộp là các 
tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, 
công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất 
bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, 
tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng 
các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, 
âm thanh và được thể hiện dưới các hình 
thức sau đây: a) Sách in; b) Sách chữ nổi; 
c) Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ 
gấp; d) Các loại lịch; đ) Bản ghi âm, ghi 
hình có nội dung thay sách hoặc minh họa 
cho sách [8 , tr.2].

Như vậy, trong những quy định này chưa 
đề cập lưu chiểu xuất bản phẩm là tài liệu 
điện tử/số. 

3. Lợi ích của lưu chiểu đối với hoạt 
động thư viện

1. Lưu chiểu có vai trò và ý nghĩa quan 
trọng đối với bảo tồn di sản tư liệu của quốc 
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gia, dân tộc. Như đã ghi trong sắc lệnh 18-
SL ngày 31/1/1946 do Hồ Chủ tịch ký “tàng 
trữ văn hoá phẩm là một việc làm cần thiết 
cho quốc gia về phương diện văn hoá”. Vì 
vậy, lưu chiểu văn hoá phẩm đóng vai trò 
rất quan trọng trong việc bảo tồn phần di 
sản tư liệu của dân tộc vì trong các xuất bản 
phẩm kết tinh những tinh hoa về trí tuệ của 
đất nước và của nhân loại. Nó là phương 
tiện trung thành nhất truyền lại cho hậu thế 
những tri thức được loài người tích luỹ từ 
các thế hệ trước để các tri thức đó được 
phát huy, được kế thừa, phát triển trong 
những thế hệ sau. Ở hầu hết các nước trên 
thế giới, thư viện quốc gia được giao nhiệm 
vụ thu nhận các bản lưu chiểu xuất bản 
phẩm, bảo quản lâu dài các xuất bản phẩm 
đã thu nhận được và phải tổ chức cho mọi 
công dân của cả nước sử dụng. Ngoài việc 
tạo ra kho quốc gia xuất bản phẩm dân tộc, 
bản lưu chiểu còn giúp tạo lập kho tài liệu 
địa chí ở mỗi địa phương. Kho này là bộ 
phận của kho quốc gia tài liệu dân tộc. Đây 
là giá trị lớn nhất, cao cả nhất của thư viện. 
Chính nhờ chức năng này mà các thư viện 
vẫn sẽ còn tồn tại dài lâu mặc cho công 
nghệ thông tin phát triển nhanh, mạnh đến 
mức nào.

2. Trên cơ sở bản lưu chiểu, TVQGVN 
có thể tiến hành thống kê các tài liệu dân 
tộc, biên soạn các loại thư mục quốc gia 
(tháng, quý, năm), các cơ sở dữ liệu thư 
mục và các loại bảng tra khác để thông 
báo cho bạn đọc và người dân trong nước 
biết về những tài liệu đã được xuất bản 
trong nước trong một thời đoạn nào đó và 
tạo nên mong muốn được sử dụng chúng. 

3. Trên cơ sở bản lưu chiểu, TVQG tiến 
hành biên mục tập trung, nghĩa là cung 
cấp những biểu ghi thư mục chuẩn để các 
thư viện khác có thể sử dụng trực tiếp hoặc 
có thể chỉnh sửa một số chi tiết cần thiết 
để đưa vào bộ máy tra cứu của mình. Việc 
làm này giúp thống nhất nghiệp vụ xử lý 

của các thư viện, đồng thời giúp các thư 
viện sao chép biểu ghi, tiết kiệm nhân lực, 
tiền của.

4. Là cơ sở để TVQG tiến hành việc mượn 
giữa các thư viện trong và ngoài nước. Thư 
viện quốc gia, nhờ bản lưu chiểu, trở thành 
thư viện có kho xuất bản phẩm đầy đủ nhất 
nước. Vì thế, các thư viện khác, khi nhận 
được yêu cầu của bạn đọc về tài liệu nào 
đó mà mình không bổ sung được có thể 
nhờ TVQG đáp ứng các yêu cầu đó thông 
qua mượn liên thư viện.

5. Tài liệu nộp lưu chiểu là một chứng cứ 
để phân giải trong các vụ kiện về quyền tác 
giả. Ở nước ta, nhiều vụ kiện về bản quyền 
đã được giải quyết có tính thuyết phục cao 
nhờ những bằng chứng về các tác phẩm 
đang lưu giữ tại TVQGVN. 

6. Tài liệu nộp lưu chiểu đã giúp nhiều 
gia đình, dòng tộc tìm thấy những tác phẩm 
mà tiền nhân mình đã sáng tạo và công bố 
trước kia. Nhiều nhân vật nhờ có tài liệu 
trong TVQGVN đã có những thông tin đầy 
đủ, chính xác hơn về thân thế, sự nghiệp. 

Lưu chiểu quan trọng không chỉ trên bình 
điện quốc gia mà còn quan trọng trên bình 
diện địa phương. Hiểu được điều đó nên 
ngoài nộp lưu chiểu cho Thư viện Quốc gia 
Việt Nam, việc thu nhận lưu chiểu các xuất 
bản phẩm địa phương cũng đã được nhà 
nước giao cho thư viện tỉnh, thành. Ngay 
từ năm 1957, Bộ Văn hóa ra quy định, các 
xuất bản phẩm của địa phương (trừ Hà Nội) 
vẫn nộp 10 bản lưu chiểu theo Sắc lệnh 18 
nhưng 7 bản trong số đó nộp thẳng cho 
Phòng Lưu chiểu Thư viện Quốc gia Việt 
Nam, 3 bản còn lại nộp cho Sở (Ty) Văn 
hóa để cơ quan này chuyển cho thư viện 
tỉnh thành nhằm làm giầu thêm kho sách 
của thư viện đó và phục vụ bạn đọc [2]. 
Tuy nhiên, Luật Xuất bản năm 1993 và các 
năm tiếp theo đã bãi bỏ quy định này (có 
quy định nộp 2 bản cho sở VHTTDL (sau 
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này là Sở Thông tin - Truyền thông) nhưng 
không quy định chuyển cho thư viện tỉnh, 
thành). Điều đó gây nên rất nhiều khó khăn 
cho bảo tồn xuất bản phẩm ở địa phương. 
Nhiều tài liệu sau khi nộp cho các cơ quan 
quản lý nhà nước về xuất bản, kể cả ở Cục 
Xuất bản, khi có nhu cầu giải phóng kho 
chỉ được chuyển cho thư viện. Điều đó đã 
ảnh hưởng đáng kể tới mục đích lưu giữ 
lâu dài các xuất bản phẩm lưu chiểu. Để 
khắc phục tình trạng này, tại Khoản a Điều 
6 Nghị định 72/2002 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện 
năm 2000 đã quy định Sở Văn hoá - Thông 
tin sau khi thu nhận lưu chiểu các xuất bản 
phẩm địa phương theo quy định của Luật 
Xuất bản, có trách nhiệm chuyển giao cho 
thư viện cấp tỉnh mỗi tên tài liệu ít nhất 01 
bản [9, tr.420]. Tiếc rằng có rất ít Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Sở Thông 
tin và Truyền thông) làm được điều này.

Nhận thấy tính ưu việt của chế độ lưu 
chiểu, những năm gần đây lãnh đạo nhiều 
trường đại học, nhiều cơ sở nghiên cứu lớn 
đã ra quyết định thu nhận và bảo quản lâu 
dài ở dạng giấy và điện tử/số các sản phẩm 
khoa học nội sinh của mình. Với những 
cách làm hợp lý, sáng tạo như vậy, các thư 
viện nước ta sẽ thu thập và bảo quản ngày 
càng đầy đủ hơn di sản thư tịch của dân tộc 
Việt Nam.

Như vậy, công tác lưu chiểu đã có lịch 
sử lâu đời trên thế giới và ở Việt Nam, hoạt 
động mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia 
cũng như cho các thư viện. Tuy nhiên, vẫn 
còn nhiều vấn đề cần giải quyết công tác 
này trong kỷ nguyên số.
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