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Tin tức sự kiện

Thư viện số manh nha phát triển từ những năm 1999 và đến nay, đây là nguồn dữ liệu không thể thiếu đối với
sinh viên, nhất là những sinh viên theo học tín chỉ.

Ngoài thư viện truyền thống, những luận án, luận văn xuất sắc của Trường Đại học Nha Trang
đã được số hóa để đẩy lên thư viện số

Liên tục mua tài liệu nước ngoài, cập nhật bài giảng của giảng viên

Theo ông Nguyễn Quý Hoàn, Phó Giám đốc Thư viện Đại học Nha Trang, thư viện số của Đại học Nha Trang
hiện đã có hơn 20 ngàn đầu tài liệu số bao gồm sách, tạp chí nước ngoài, tạp chí trong nước, luận văn, luận
án… Trong đó, có 500 đầu tạp chí nước ngoài đã được trường mua bản số để cập nhật thường xuyên, 300 đầu
tạp chí Việt Nam được mua và scan để cập nhật lên thư viện số. Ngoài ra, những bài giảng của giảng viên, các
luận văn xuất sắc, luận án đều được bổ sung vào thư viện số để sinh viên khóa sau có thể tham khảo.

“Trường Đại học Nha Trang có nhiều chương trình liên kết với các trường đại học trên cả nước, sinh viên không
chỉ học tại Nha Trang mà ở khắp các tỉnh thành. Vì vậy, với thư viện số, các thầy cô và sinh viên chương trình
liên kết có thể sử dụng mọi nơi mọi lúc. Hễ bắt đầu nhập học, mỗi sinh viên đều được cấp một account để có thể
sử dụng ngay thư viện số. Đến nay, con số sinh viên, giáo viên sử dụng thư viện số lên đến hơn 30.000 người” -
Ông Hoàn cho hay.

Ngoài ra, thư viện số đã phá vỡ những cách học truyền thống của sinh viên từ trước tới nay. Sinh viên sẽ không
gặp cản trở trong không gian hẹp, thời gian hành chính của thư viện truyền thống. Ông Vũ Xuân Quỳ - Giám đốc
thư viện Đại học Nha Trang khẳng định: Thư viện số có độ mở, có khả năng phục vụ không giới hạn về thời
gian, về không gian, về nguồn tài nguyên phục vụ. Sinh viên có thể học ở bất cứ đâu, KTX hay ở nhà, lên lớp,
đều có thể tiếp cận tài liệu. Thầy cô cũng vậy, có thể lấy giáo trình từ thư viện số để giảng dạy cho sinh viên
ngay tại lớp.

Thư viện số trường đại học Việt Nam: Thay đổi cách học truyền thống 

Thư viện số là một trong những mục tiêu đầu tư của các trường đại học Việt Nam
thời gian gần đây, bởi những lợi thế không thể phủ nhận của nó. 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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“Hiện tại, thư viện Đại học Nha Trang đã có phần mềm quản lý tài nguyên phục vụ người dùng. Phần mềm này
triển khai từ 2010. Cho đến nay, thư viện đã có lượng bạn đọc truy cập cao, trung bình mỗi ngày hơn 10 ngàn
lượt truy cập.

Thư viện số cũng thay đổi cách học của sinh viên khi toàn bộ bài giảng của thầy cô đều bắt buộc đưa lên thư
viện số; Sinh viên có thể nghiên cứu trước khi học và khi lên lớp, thầy chỉ cần gợi ý, đưa ra nội dung và các em
tự giải quyết, tự cập nhật tài liệu ngay trên máy tính, trong lớp học. Tính chủ động, tự giác học của sinh viên
cũng tốt hơn rất nhiều” - Ông Vũ Xuân Quỳ bày tỏ sự vui mừng khi thư viện, đặc biệt là thư viện số, đang trở
thành trung tâm hơn trong quá trình học của sinh viên trên trường đại học.

PGS. TS Trang Sĩ Trung, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang phát biểu tại hội thảo

Việc hiện đại hóa thư viện cũng diễn ra trên thư viện truyền thống. Hiện nay, Thư viện Đại học Nha Trang đã lắp
đặt các thiết bị tự tìm kiếm sách, tự mượn và trả sách mà không cần sự can thiệp của các thủ thư. Không còn
cảnh xếp hàng, chen lấn mượn sách như cách đây 10 năm. Sinh viên có thể trả sách bất cứ lúc nào trong ngày,
kể cả thứ 7, CN mà không cần có sự chứng kiến, kiểm tra của thủ thư.

“Đưa thiết bị hiện đại vào, sinh viên được chủ động ở mức cao nhất, chúng tôi nhận thấy, lưu lượng người dùng
thư viện tăng lên đáng kể. Tăng tính chủ động cho sinh viên, tiết kiệm thời gian cho họ. Tôi thấy sinh viên đã bắt
đầu yêu mến thư viện rất nhiều, càng khẳng định được vị thế thư viện trong quá trình đào tạo của Nhà trường” -
ông Quỳ khẳng định.

Khai thác liên thông giữa thư viện số các trường đại học như thế nào?

TS Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Trung tâm thông tin - Thư viện ĐHQGHN
trao đổi kinh nghiệm làm thư viện số

Hiện nay, hầu hết các trường đại học Việt Nam đều đã xây dựng thư viện số. Một số Đại học lớn còn có Trung
tâm Học liệu riêng như ĐH Thái Nguyên, ĐH Đà Nẵng. Ngoài việc số hóa các bài giảng của giảng viên, các luận
văn, luận án, chụp ảnh các tài liệu đã có… đẩy lên thư viện số, thì mỗi thư viện số hiện nay đều chủ động mua
tạp chí khoa học trong và ngoài nước với số tiền từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỉ đồng mỗi năm. Con số này
trên cả nước là rất lớn. Song hiện nay, việc hợp tác, liên kết để khai thác chung những nguồn tài nguyên số này

http://img.infonet.vn/t660/Uploaded/lehien/2015_04_24/infonet_thu_vien_so_1.JPG
http://img.infonet.vn/t660/Uploaded/lehien/2015_04_24/infonet_DHQG.jpg


5/4/2015 Tin tức

http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=6093&lang=0 3/3

© Trường Đại Học Nha Trang

Địa chỉ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa. ĐT: 0583 831 149

Website được thể hiện tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với trình duyệt FireFox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên.

vẫn chưa khả thi.

“Liên kết với các thư viện khác để lấy thêm nguồn dữ liệu, chia sẻ tài nguyên, liên kết hỗ trợ là điều cần thiết.
Hiện tại, thư viện Đại học Nha Trang đã liên kết với thư viện của liên chi hội đại học phía Nam, từ Huế trở vào,
song chỉ mới dừng lại ở trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Còn gói tài nguyên, trao đổi người dùng thì vẫn chưa
tiến hành được” - ông Qùy cho hay. 

Một trong những cản trở đó chính là sự thiếu đồng bộ giữa các phần mềm sử dụng trong thư viện số của các
trường đại học. Hiện nay, ngoài phần mềm hiện đại nhất mà Trung tâm thông tin - thư viện Đại học Quốc gia Hà
Nội sử dụng là Content Pro, các trường đại học khác chủ yếu sử dụng các phần mềm thương mại trong nước
hoặc phần mềm mã nguồn mở; hoặc tự phát triển phần mềm riêng (như Trung tâm học liệu ĐH Thái Nguyên, ĐH
Vinh); một số trường dùng phần mềm Dspace…

Chính vì việc sử dụng quá nhiều phần mềm đã dẫn tới khả năng liên thông kém, không linh hoạt, khó tìm kiếm.

Ngoài ra, vấn đề bản quyền đối với các bài báo nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước cũng là một yếu tố
cần phải lưu ý khi đặt vấn đề chia sẻ nguồn tài nguyên giữa các trường đại học với nhau.

Theo TS Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Liên chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc, nguồn tài liệu trong
nước vẫn là nguồn được bạn đọc quan tâm nhiều nhất vì gắn với lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu của nhà trường
và không vấp phải rào cản ngôn ngữ. Vì vậy, số hóa các tài liệu trong nước là nhiệm vụ cần ưu tiên và làm liên
tục.

“Đặc biệt là việc tích hợp, liên kết các nguồn học liệu mở của các đơn vị trong và ngoài nước. Xây dựng các liên
kết, tạo khả năng truy cập đến các nguồn tài liệu trên internet như tạp chí truy cập mở, các kho lưu trữ mở.
Muốn thế cần một giải pháp công nghệ đồng bộ hơn nữa giữa các thư viện số trên cả nước” - TS Nguyễn Huy
Chương khẳng định.

Nguồn: http://infonet.vn/
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 Ngắm thư viện đại học hiện đại bậc nhất Việt Nam

 Hội thao khối thi đua các trường ĐH, CĐ và TCCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2015

 Kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển ngành Kế toán, Tài chính

Các tin cũ hơn

 Đêm nhạc gây quỹ "Hành trình kết nối yêu thương"

 Lắp đặt thiết bị tập luyện TDTT cho CB, SV Nhà trường

 Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính thành công tốt đẹp

 Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10, khóa XI

 Thư viện tổ chức thành công hội thảo toàn quốc về tổ chức, quản lý xuất bản nguồn tài nguyên số.
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