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45 NĂM ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH THƯ VIỆN – THÔNG TIN 
NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NỘI DUNG  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
(bài đăng trong Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 2 (10)/4 – 2007) 

 
PGS.TS.NGƯT. Đoàn Phan Tân 

 
Trường Đại học Văn hoá Hà Nội đang bước vào tuổi 47. thì sự nghiệp 

dào tạo cán bộ thư viện ở bậc đại học của khoa Thư viện – Thông tin của 
trường cũng đã trải qua 45 năm. 

Trải qua 45 năm, kể từ lớp đại học thư viện khoá 1 (1961-1965) đến nay 
cùng với sự phát triển thực tiễn của nghề thư viện, chương trinh đào tạo của 
khoa cũng đã nhiều lần thay đổi. Mỗi lần đổi mới chương trình là một lần 
đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của khoa về chất lượng đào tạo 

Nhân dịp này chúng ta thử nhìn lại quá trình đó, để thấy rõ sự nỗ lực của 
các thế hệ cán bộ giảng viên trong khoa, đồng thời cũng khẳng định những 
bước phát triển trong sự nghiệp đào tạo cử nhân thư viện – thông tin của 
khoa trong 45 năm qua. 

1. BA MƯƠI NĂM ĐÀO TẠO CÁN BỘ THƯ VIỆN THEO CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO CÁN BỘ THƯ VIỆN TRUYỀN THỐNG (1961-1991) 

Ngày 26 tháng 3 năm 1959, trường Cán bộ Văn hoá (tiền thân của trường  
Đại học Văn hoá Hà Nội hiện nay) được thành lập. Trong khi tất cả các 
ngành đào tạo trong trường đều đào tạo ở trình độ trung cấp, thì với sự giúp 
đỡ của các chuyên gia Liên Xô do GS Xêrôp dẫn đầu sang giúp Việt Nam 
mở lớp trung cấp thư viên ở Thư viện Quốc gia, lớp đại học thư viện đầu 
tiên của trường đã tuyển sinh và đươc đào tạo từ năm 1961. 

Chương trình đào tạo lúc bấy giờ được xây dựng trên cơ sở của chương 
trình đào tạo cán bộ thư viện của Liên Xô (cũ). 

Kiến thức đại cương bao gồm các môn khoa học xã hội và nhân văn như: 
văn, sử, địa, mỹ học, tâm lý học, triết học, ngoại ngữ, v.v… 

Kiến thức cơ sở và chuyên môn của ngành có các môn cơ bản như: 
- Thư viện học  
- Thư mục học  
-  Quản lý kho tài liệu  
- Phân loại tài liệu 
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- Mô tả tài liệu 
- Xây dựng hệ thống mục lục 
- Công tác bạn đọc 
- Quản lý hoạt động thư viện 
- Thực tập và tốt nghiệp. 

Theo TS. Trân Đình Quang, sinh viên của lớp TV khoá 1, nguyên chủ 
nhiệm khoa Thư viện cho biết thì các môn kiến thức đại cương lúc bấy giờ 
đều do các giáo sư đầu ngành của Đại học Tổng hợp được mời sang giảng 
dạy, như: GS. Hà Minh Đức, Phan cự Đệ (môn Văn), GS. Phan Huy Lê, 
Trần Quốc Vượng, Đinh Xuân Lâm (môn Sử), GS. Hoàng Thiếu Sơn (môn 
Địa) giảng dạy; Còn các môn nghiệp vụ do các thày cô được đào tạo ở Liên 
Xô về giảng dạy, như: cô Cao Thị bạch Mai, Cô Lịch, thày Ngô Tươi, thày 
Phan Văn, … . GS Xêrop cũng giảng môn phân loại cho khoá 1. 

Nội dung chương trình giảng dạy nghiệp vụ được hoàn thiện dần theo 
thời gian. Sang đầu những năm 1970, khi được bổ sung thêm giảng viên, 
khoa dần dần bổ sung thêm các môn thư mục chuyên đề, như:  

- Thư mục sách văn học,  
- Thư mục sách chính trị xã hội,  
- Thư mục sách khoa học kỹ thuật,  
- Thư mục địa chí, 
- Thư mục sách thiếu nhi,  
- Thư mục sách nước ngoài, … 

Môn Trụ sở trang thiét bị thư viện cũng được đưa vào chương trình 
trong giai đoạn này. 

Trong những năm chiến tranh, do khó khăn về cơ sở vật chất và đội 
ngũ giảng viên, khoa đã thực hiện liên kết đào tạo. Sinh viên các khoá 2, 4 
và 5 được gửi đi học kiến thức cơ bản ở các trường đại học Tổng hợp, Đại 
học Bách khoa, Đại học Nông nghiệp, Đại học Sư phạm, sau đó về trường 
học nghiệp vụ ở giai đoan cuối. Bằng hình thức này, khoa đã đào tạo nên 
những cán bộ vừa chuyên sâu về kiến thức cơ bản vừa thông thạo về nghiệp 
vụ. 

Riêng khoá 9, để đáp ứng với yêu cầu của thư viện khoa học kỹ thuật, 
phần kiến thức đại cương chủ yếu học các môn khoa học tự nhiên như: toán 
học, vật lý, hoá học, sinh học theo chương trình đại cương của các ngành 
khoa học kỹ thuật. Khoá 9 là khoá duy nhất tuyển sinh theo khối A, và là 
khoá cuối cùng được đào tạo trong thời kỳ chiến tranh. 
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Sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh đặt ra những nhiệm vụ 
mới, đòi hỏi phải nâng cấp đào tạo cán bộ nghiệp văn hoá. Từ năm 1976, 
dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hoá - Thông tin, trường tập trung xây dựng 
chương trình đào tạo bậc đại học cho các khoa Bảo tàng, Phát hành sách, 
Văn hoá quần chúng để có thể triển khai việc đào tạo ở trình độ đại học cho 
tất cả các khoa trong trường. Nhân dịp này khoa thư viện rà soát lại một 
bước chương trình đào tạo, biên tập lại nội dung chương trình chi tiết cho 
từng môn học, đồng thời bổ sung thêm một số môn học mới.  

Băt đầu từ khoá 10 (1977-1981) các sinh viên được học thêm hai 
môn:  

- Phương pháp nghiên cứu thư  viện học 
- Một số phương pháp toán học trong hoạt động thư viện – thông tin.  

Hai môn học mới này được đưa vào dựa trên cơ sở tham khảo chương 
trình mới và một số tài liệu giảng dạy của Liên Xô, do TS. Trần Đình Quang 
mang về và giảng viên Nguyễn Văn Hy sưu tập. 

Năm 1981, khi trường chuẩn bị nâng cấp lên trường đại học, bộ 
chương trình đào tạo cán bộ thư viện được in chính thức. Chương trình này 
được triển khai đào tạo cho đến năm  học 1991-1992, đã góp phần đào tạo 
gần một nghìn cán bộ thư viện cho hệ thống thư viện công cộng của cả nước. 
Cho đến nay nhiều cán bộ chủ chốt của các thư viện các tỉnh, các ngành đều 
là sinh viên đã tốt nghiệp từ những lớp đào tạo này. 

2. ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN THƯ VIỆN - THÔNG 
TIN THEO TINH THẦN CẢI CÁCH GIÁO DỤC (1992 – 2004) 

Từ những năm 1970, tham gia vào hệ thống chuyển giao thông tin, 
phổ biến tri thức ở nước ta ngoài mạng lưới thư viện, gồm Thư viện Quốc 
gia và thư viện các tỉnh, thành, …. còn có hệ thống các cơ quan thông tin, từ 
trung ương đến các địa phương và các bộ ngành. Xuất phát từ yêu cầu của 
thực tiễn, từ đầu những năm 1990 ở nước ta đã hình thành xu hướng kết hợp 
hoạt động thư viện với hoạt động thông tin, mà tiêu biểu là sự hợp nhất Viện 
Thông tin KHKT trung ương với Thư viện KHKT trung ương để trở thành 
Trung tâm Trung tâm Thông tin Tư liệu KH và CN Quốc gia vào tháng 
9/1990. Tiếp theo đó nhiều Trung tâm Thông tin – Thư viện của nhiều 
trường đại học, nhiều bộ ngành cũng hình thành và hoạt động theo mô hình 
trên. 

Một chuyển biến khác trong hoạt động thư viện là việc ứng dụng tin 
học vào hoạt động thư viện ở nước ta cũng được triển khai từ cuối những 
năm 1980 và phát triển mạnh mẽ vào đầu những năm 1990 với sự ứng dụng 
phần mềm tư liệu CDS/ISIS  do UNESCO cung cấp, để quản lý và khai thác 
vốn tài liệu của thư viện. Một số mạng thông tin cũng bắt đầu được xây 
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dựng và khai thác, như mạng VISTA của Trung tâm Thông tin Tư liệu KH 
và CN Quốc gia và mạng VINANET của Trung tâm thông tin Thương mại. 

Sự liên kết giữa hoạt động thư viện với hoạt động thông tin và tin học 
hoá hoạt động thư viện là xu hướng tất yếu của sự phát triển thư viện ngày 
nay. Điều đó làm thay đổi căn bản mối quan hệ truyền thống của hoạt động 
thư viện, đồng thời thay đổi phương thức xử lý kỹ thuật tài liệu, phương 
thức phục vụ người đọc,...Người cán bộ thư viện ngày nay ngoài kiến thức 
chuyên môn về thư viện,  phải được cập nhật, phát triển và hoàn thiện kiến 
thức về thông tin học, về các quá trình xử lý thông tin cũng như các kiến 
thức về công nghệ  thông tin, biết sử dụng máy tính để xử lý, quản trị và 
khai thác các nguồn tài liệu, và trong các khâu quản lý khác.  

Rõ ràng công tác đào tạo cán bộ thư viện đang đặt ra những yêu cầu 
mới, đòi hỏi phải xác định lại mục tiêu và đổi mới toàn diện chương trình. 
Chương trình đào tạo cũ tồn tại 30 năm không còn phù hợp với yêu cầu 
đang phát triển của thực tiễn. 

Cùng lúc đó, từ đầu năm 1990 ngành giáo dục - đào tạo triển khai 
chương trình cải cách giáo dục. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội và khoa 
Thư viện cũng không thể đứng ngoài quá trình đó. Có thể nói hai năm 1990 
-1991 là hai năm tập trung trí tuệ của toàn khoa, tranh thủ sự giúp đỡ của 
các nhà khoa học và các chuyên gia đầu ngành để xác định lại mục tiêu đào 
tạo, đổi mới nội dung chương trình theo hướng chất lượng, hiệu quả, hoà 
nhập với trình độ đào tạo chung của khu vực theo tinh thần của cải cách 
giáo dục. 

Phương hướng và nội dung đổi mới chương trình được khoa xác 
định là: Trên cơ sở sắp xếp lại các môn học truyền thống, cần đưa vào 
chương trình  đưa vào một số môn học mới thuộc lĩnh vực của thông tin 
học và tin học ứng dụng. Cụ thể là: 

- Giữ lại các môn lý luận và nghiệp vụ cơ bản của thư viện học, phần 
thư mục chỉ giữ lại môn thư mục đại cương, còn toàn bộ các môn thư mục 
chuyên ngành được chuyển qua chương trình tự chọn, với thời lượng từ 
một đến hai đơn vị học trình, để dành quỹ thời gian đó cho các môn học 
mới. 

- Kiến thức mới đưa vào là các môn thuộc lĩnh vực thông tin học, 
bao gồm: thông tin học đại cương, các môn về quá trình xử lý thông tin 
như : mô tả nội dung tài liệu, lưu trữ thông tin, tìm và phổ biến thông tin, 
…và các môn tin học ứng dụng trong công tác thư viện, như: tin học tư liệu 
và phần mềm tư liệu CDS/ISIS. 
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- Chương trình mới được xây dựng theo hướng phân chia các môn 
chuyên ngành theo các công đoạn của dây chuyền thông tin tư liệu, kết hợp 
các môn khoa học chuyên ngành truyền thống với các môn khoa học 
chuyên ngành hiện đại. 

Dưới đây là nội dung chương trình được xây dựng năm 1992: 

STT CÁC KHỐI KIẾN THỨC/ MÔN HỌC SỐ TIẾT 
A 
1 
2 
3 
4 
 

B 
1 
2 
3 
 
 

C 
1 
2 
 
 
 
 
3 
4 
 
 
5 
6 
7 
 
 
8 
 

 

Các môn học bổ trợ:     
Toán học trong hoạt động TT-TV  
Tin học văn phòng     
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Foxpro 
Phương pháp nghiên cứu thư viện học 

Cộng:  
Các môn học cơ sở: 
Thư viên học đại cương    
Thư mục học đại cương    
Thông tin học đại cương 
    

Cộng:  
Các môn học chuyên ngành: 
Xây dựng và tổ chức vốn tài liệu   
Xử lý tài liệu:      
 - Mô tả tài liệu 
 - Phân loại tài liệu 
 - Định chủ đề tài liệu 

- Xử lý nội dung tài liệu 
Lưu trữ thông tin và tổ chức bộ máy tra cứu 
Tìm tin, phổ biến thông tin và phục vụ người đọc   
 - Tìm tin và phổ biến thông tin   
 - Công tác với người đọc    
Tổ chức quản lý hoạt động TT-TV   
Trụ sở trang thiết bị trong TT-TV  
Tự động hoá hoạt động TT-TV     
 - Tin học tư liệu     
 - Hệ quản trị CSDL văn bản CSD/ISIS  
Các học phần chuyên sâu và chuyên đề tự chọn 

Cộng:   
 

 
80 
90 
45 
45 
250 

 
60 
60 
 60 

------- 
180 

 
45 

(270) 
60 
75 
60 
75 
60 

(135) 
75 
60 
60 
60 

(120) 
60 
60 
255 

1005 
 

Chương trình đào tạo năm 1992 là một chương trình đổi mới toàn 
điện, đánh dáu một bước phát triển về chất trong trong sự nghiệp đào tạo 
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của khoa Thư viện từ khi thành lập đến thời điểm lúc bấy giờ. Chương 
trình này không chỉ nhằm đào tạo cán bộ thư viện, mà còn đạt tới mục tiêu 
đào tạo cán bộ thư viên có khả năng làm việc tại các trung tâm thông tin tư 
liệu và có khả năng sử dụng các phương tiện của công nghệ thông tin hiện 
đại. 

Vì vậy từ năm 1993, tên khoa đổi thành khoa Thông tin – Thư viện, 
và từ năm 2003 đã đổi lại thành khoa Thư viện – Thông tin. Việc đào tạo 
cử nhân thư viện - thông tin được kết hợp trong một chương trình thống 
nhất, cơ bản và khoa học. Việc thực hiẹn chương trình là một đóng góp lớn 
cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực của ngành. 
3. TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

  Cho đến nay bộ chương trình năm 1992 đã thực hiện được 13 năm 
và đã đóng góp một phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào 
tạo cán bộ của ngành. Tuy nhiên trước yêu cầu phát triển của thực tiễn hiện 
nay, chương trinh đã bộc lộ những nhược điểm:  

- Một số môn học truyền thống ít được đổi mới nội dung, cập nhật 
kiến thức. 

- Một số môn học nghiệp vụ sắp xếp chưa hợp lý, có chỗ còn thiếu, 
có chỗ lại trùng lặp. 

- Nhiều nội dung mới liên quan đến công nghệ xử lý thông tin hiện 
đại chưa được đưa vào chương trình, như: kiến thức về mạng thông tin và 
khai thác thông tin trên mạng, xuất bản điện tử, thư viện điện tử, Internet,... 

Hơn nữa thực tiễn hoạt động thông in thư viện vào đầu những năm 
2000 đang xuất hiện những nhân tố mới, đặc biệt là sự bùng nổ của thông 
tin số toàn cầu, sự phổ cập của máy tính cá nhân và sự có mặt của Internet 
ở khắp mọi nơi, cùng với việc triển khai nhiều dự án xây dựng thư viện 
hiện đại ở các thư viện lớn ở nước ta như Thư viện Quốc gia, thư viện 
nhiều tỉnh thành và thư viện nhiều trường đại học theo mô hình thư viện 
điện tử, với việc sử dụng các phần mềm tích hợp quản trị thư viện như 
LIBOL, ILIB, VTLS. 

Rõ ràng đã đến lúc cần phải cập nhật chương trình đào tạo để đáp 
ứng với yêu cầu phát triển của thực tiễn. Trong điều kiện khoa học và công 
nghệ phát triển như vũ bão ngày nay, để 10 năm sau mới xây dựng lại một 
chương trình đào tạo, như thế đã là quá chậm. Điều đó càng nói lên tính 
cấp bách của việc phải đổi mới một lần nữa chương trình đào tạo cử nhân 
ngành thư viện - thông tin. 



 7

Theo quyết định số 3440/QD-BGD&DT-DH, ngày 15 tháng 8 năm 
2000, của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT, Hội đồng chương trình ngành Thư viện 
được thành lập. Hội đồng có trách nhiệm biên soạn Chương trình khung giáo 
dục đại học ngành Thư viện - Thông tin cho các cơ sở đào tạo trong thời 
gian tới. Từ cuối năm 2001 và trong cả năm 2002, dưới sự chỉ đạo của Vụ 
Đào tạo Bộ VH-TT và Hội đồng nhóm ngành văn hoá nghệ thuật của 
Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, Hội đồng chương trình ngành Thư viện đã 
triển khai biên soạn chương trình mới . Với tinh thần khoa học và nghiêm 
túc, Hội đông đã tiến hành các công việc sau: 

- Trước hết Hội đồng thống nhất mục tiêu: Xây dựng chương trình đào 
tạo ngành thư viện - thông tin mang tính hệ thống, cơ bản, hiện đại, phù hợp 
với thực tiễn Việt Nam và tương thích với trình độ phát triển của khu vực. 

- Trên cơ sở mục tiêu đã xác định, Thường trực Hội đồng đã biên soạn 
khung chương trình, đưa ra lấy ý kiến đóng góp lần thứ nhất trong cán bộ 
chủ chốt trong khoa  

- Sau đó bản dự thảo (đã sửa đổi) được gửi tới 19 nhà chuyên môn đầu 
ngành trong các cơ sở đào tạo, các cơ quan thư viện - thông tin trong cả 
nước để lấy ý kiến đóng góp lần thứ hai bằng văn bản. 

- Tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn, Trường trực Hội 
đồng biên soạn lại khung chương trình một lần nữa, sau đó mới đưa ra thông 
qua chính thức trước toàn thể Hội đồng. 

- Sau khi thông qua chương trình khung, Hội đồng đã mời các cán bộ 
đầu ngành trong và ngoài nhà trường biên soạn chương trình chi tiết. Các 
chương trình này, gồm 27 học phần, đã được Hội đồng thông qua trong 9 
phiên họp. 

Đến cuối năm 2004, khung chương trình mới đã Bộ Văn hoá Thông tin 
và Bộ Giáo dục - Đào tạo thông qua, và bắt đầu được đưa vào thực hiện từ 
khoá học 2006-2010. 

Dưới đây là mục tiêu, cấu trúc và nội dung của khung chương trình đào 
tạo mới của ngành Thư viện – Thông tin. 
1- Mục tiêu đào tạo 

Mục tiêu tổng quát:  
Đào tạo cử nhân thư viện - thông tin có trình độ lý luận và nghiệp vụ về 

tổ chức các hoạt động trong các thư viện hoặc cơ quan thông tin tư liệu ở 
trung ương và địa phương. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc trong 
bất cứ cơ quan thông tin, thư viện nào. 

 Mục tiêu cụ thể: 
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- Tư tưởng, đạo đức: Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo 
đức và nếp sống lành mạnh, có lòng say mê yêu nghề, nắm vững đường lối 
và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực văn 
hoá - nghệ thuật và thư viện - thông tin. 

- Kiến thức: Nắm vững cơ sở lý luận và phương pháp luận của thư 
viện học, thông tin học, thư mục học. 

- Kỹ năng: Có kỹ năng thực hành, thành thạo các khâu nghiệp vụ 
của hoạt động thư viện và thông tin tư liệu. Có khả năng sử dụng công nghệ 
thông tin hiện đại trong công tác thư viện - thông tin. 
2. Cấu trúc kiến thức của chương trình 

- Kiến thức giáo dục đại cương : 90 đvht + 165 tiết giáo dục quốc 
phòng 

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp :120 đvht 
+ Kiến thức cơ sở của ngành : .22 đvht 
+ Kiến thức ngành (trong đó có cả kiến thức chuyên ngành ): 78 đvht 
+ Thực tập nghề nghiệp :   10 đvht  
+ Khoá luận hoặc thi hai môn tổng hợp:    10 đvht 

3. Danh mục các học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức giáo dục 
chuyên nghiệp (77 đvht). 
+ Kiến thức cơ sở của ngành ( 22 đvht) 

TT MÔN HỌC SỐ ĐVHT 

1 Thư viện học đại cương 4 ĐVHT 

2 Thông tin học đại cương 4 ĐVHT 

3 Thư mục học đại cương 4 ĐVHT 

4 Pháp chế thư viện - thông tin 2 ĐVHT 

5 Toán học trong hoạt động thư viện-thông tin  3 ĐVHT 

6 Phương pháp nghiên cứu thư viện - thông tin 2 ĐVHT 

7 Tin học tư liệu 3 ĐVHT 
 

+ Kiến thức ngành (55 đvht) 



 9

 
TT MÔN HỌC SỐ ĐVHT

1 Xây dựng và phát triển vốn tài liệu 3 ĐVHT
2 Tổ chức và bảo quản kho tài liệu 3 ĐVHT
3 Phân loại tài liệu 5 ĐVHT
4 Biên mục mô tả 4 ĐVHT
5 Xử lý nội dung tài liệu (1): Định chủ đề và định từ 

khoá 
4 ĐVHT

6 Xử lý nội dung tài liệu (2): Tóm tắt, chú giải và tổng 
luận 

3 ĐVHT

7 Lưu trữ thông tin và bộ máy tra cứu 4 ĐVHT
8 Tra cứu thông tin 4 ĐVHT
9 Công tác người đọc và dịch vụ thông tin 4 ĐVHT
10 Phần mềm tư liệu 4 ĐVHT
11 Khai thác mạng thông tin máy tính 3 ĐVHT
12 Trụ sở, trang thiết bị thư viện 2 ĐVHT
13 Quản lý thư viện và trung tâm thông tin 4 ĐVHT
14 Ngoại ngữ chuyên ngành 8 ĐVHT

4. Danh mục các học phần tự chọn  

TT MÔN HỌC SỐ ĐVHT 

1 Các loại thư  viện. Chọn một trong các môn: 
- Thư viện thiếu nhi 
- Thư viện trường học  
- Thư viện đại học 
- Thư viện viện nghiên cứu 

2 ĐVHT 

3 Các tổ chức quốc tế về hoạt động thư viện - thông tin 2 ĐVHT 
4 Hệ thống thư viện - thông tin các nước Đông Nam Á 2 ĐVHT 
5 Thư mục chuyên đề. Chọn một trong các môn: 

- Thư mục tài liệu chính trị xã hội 
- Thư mục tài liệu khoa học công nghệ 
- Thư mục tài liệu văn hoá nghệ thuật 

2 ĐVHT 
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6 Thông tin chuyên ngành, chuyên dạng. Chọn một 
trong các môn: 
- Thông tin khoa học và công nghệ 
- Thông tin khoa học xã hội và nhân văn 
- Thông tin đo lường - tiêu chuẩn  
- Thông tin sáng chế và sở hữu công nghiệp 
- Thông tin phục vụ lãnh dạo và quản lý 
- Thông tin văn hoá nghệ thuật 

2 ĐVHT 

7 Xã hội thông tin và kinh tế tri thức 2 ĐVHT 
8 Các ngân hàng dữ liệu lớn trên thế giới 2 ĐVHT 
9 Các khung phân loại ngoài chính khoá 2 ĐVHT 
10 Các quy tắc mô tả ngoài chính khoá 2 ĐVHT 
11 Phân tích và thiết kế hệ thống 2 ĐVHT 
12 Hệ quản trị CSDL Access 3 ĐVHT 
13 Phần mềm thư viện 2 ĐVHT 
14 Lập chương trình cho tự động hoá thư viên 2 ĐVHT 
15 Ngôn ngữ HTML và Thiết kế trang WEB 2 ĐVHT 
16 Kinh tế thư viện 2 ĐVHT 
17 Tiểu luận 2 ĐVHT 

Thời lượng dành cho các học phần tự chọn là: 12 đvht. 
Từ nội dung chương trình trên ta thấy rằng bên cạnh việc bảo đảm tính 

cơ bản, hệ thống, chương trình mới đã khắc phục được những khiếm khuyết 
của chương trình năm 1992, thể hiện ở những mặt sau đây:  

- Trong phần kiến thức cơ sở, bố sung thêm 4 môn học: Văn bản và tư 
liệu học, Lịch sử sách và thư viện, Pháp chế thư viện - thông tin, Nhập môn 
công nghệ thông tin. 

- Trong phần kiến thức ngành, tách môn Xây dựng và Tổ chức vốn tài 
liệu thành hai môn: Xây dựng và phát triển vốn tài liệu, Tổ chức và bảo quản 
kho tài liệu; đưa môn Định chủ đề vào môn Mô tả nội dung tài liệu; đưa 
phần phổ biến thông tin ở môn Tìm và phổ biến thông tin trước đây vào môn 
Công tác với người đọc, thành môn mới Công tác người đọc và dịch vụ 
thông tin. 

- Thêm vào khối kiến thức ngành 3 môn mới sử dụng công nghệ thông 
tin hiện đại: Mạng thông tin máy tính, Thư viện điện tử, Xuất bản điện tử. 



 11

- Các môn tự chọn (12 đvht) cũng được xác định cụ thể trong chương 
trình, trong đó có những môn mới như: Xã hội thông tin và kinh tế tri thức, 
Phân tích và thiết kế hệ thống, Phần mềm thư viện, Lập chương trình cho tự 
động hoá thư viên,.... 

Một điều cần nhấn mạnh là sự đổi mới nội dung chương trình được 
thực hiện đối với tất cả các môn học, kể cả các môn học được giữ lại từ 
chương trình cũ. Những nội dung mới cập nhật của mỗi môn học được thể 
trong chương trình chi tiết và cũng đã được thông qua trong Hội đồng. 

Theo sự chỉ đạo của nhà trường, chương trình mới bắt đầu được thực 
hiện cho khoá học 2006-2010. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng với việc 
thực hiện chương trình mới này, chất luợng đào tạo cán bộ thư viện sẽ được 
nâng cao thêm một bước, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn 
và xã hội. 

 
      Hà nội ngày 2 tháng 11 năm 2006 
 

 


