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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày 09 tháng 6 năm 2014, tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước. Nghị quyết đã định hướng mục tiêu “xây dựng nền văn 

hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện hướng đến chân-thiện-mỹ, 

thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học là sức mạnh nội 

sinh quan trọng bảo đảm phát triển bền vững đất nước”. Gắn phát triển văn 

hóa vào việc phát triển con người, xây dựng con người Việt Nam phát triển về 

nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm 

xã hội, nghĩa vụ công dân. Trong các yếu tố làm nên một nền văn hóa của dân 

tộc, văn hóa đọc - một yếu tố giúp con người lĩnh hội, vận dụng tri thức, kinh 

nghiệm và giá trị văn hóa của nhân loại giữ một vai trò quan trọng trong việc 

góp phần hình thành nhân cách, phát triển tư duy, năng lực để phục vụ cho 

học tập, công tác, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của xã hội.  

Nhận thức vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc đối với sự phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước, Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng 

Chính phủ đã ký Quyết định số 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển văn 

hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục 

tiêu xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc 

trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, 

sinh viên, chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh 

tế khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư 

duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách; hình thành lối sống lành mạnh 

trong con người Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập [46]. Trong 

công tác phát triển văn hóa đọc, thư viện công cộng giữ một vai trò hết sức 

quan trọng trong việc tạo ra môi trường đọc, hứng thú đọc, hướng dẫn, định 

hướng đọc, trên cơ sở đó hình thành kỹ năng đọc cho người đọc. Cũng chính 
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vì vậy, một trong những hoạt động quan trọng mà thư viện công cộng phải 

làm nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đó là quản lý văn hóa đọc.  

Thư viện tỉnh Hải Dương có bề dày lịch sử trên 60 năm, là một trong 

những kho tàng lưu trữ khối lượng tri thức vô giá của đất nước, được đông 

đảo cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh sử dụng và khai thác, góp phần quan 

trọng trong việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tuyên truyền rộng rãi 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến 

những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, phục 

vụ nhu cầu học tập, sản xuất của người dân. Trong bối cảnh ngày nay, Thư 

viện tỉnh Hải Dương có sứ mệnh trong việc xây dựng môi trường đọc, thúc 

đẩy văn hóa đọc của cộng đồng phát triển, tạo điều kiện để người dân có cơ 

hội được học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.  

Tuy nhiên hiện nay, với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 

4.0, bùng nổ thông tin và tri thức, văn hóa nghe nhìn lấn át văn hóa đọc, cùng 

với sự thay đổi môi trường chính sách của Nhà nước trong phát triển thư viện, 

đặt ra cho Thư viện tỉnh Hải Dương yêu cầu phải đổi mới hoạt động thư viện 

nói chung và đổi mới hoạt động quản lý văn hóa đọc nói riêng trên cơ sở điều 

phối sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn lực sẵn có, nâng cao chất lượng 

hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện, đặc biệt là trong khâu xây dựng 

sản phẩm, tổ chức các dịch vụ thư viện, truyền thông vận động nhằm khuyến 

đọc và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Để làm rõ hơn và giải quyết 

những vấn đề đặt ra đối với hoạt động quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh 

Hải Dương hiện nay, tác giả lựa chọn đề tài “Quản lý văn hóa đọc tại Thư 

viện tỉnh Hải Dương” làm Luận văn thạc sỹ.  

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

 Liên quan đến vấn đề văn hóa đọc và quản lý văn hóa đọc, hiện nay có 

nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và nước ngoài 

đề cập có thể kể đến như:  



 3 

2.1. Các công trình nghiên cứu nước ngoài  

Một số tác phẩm bàn về việc đọc, phương pháp đọc cũng đã được dịch 

sang tiếng Việt, tiêu biểu như các cuốn sau: 

Tự học như thế nào? (2002) của tác giả N.A. Rubakin; Anh Côi dịch 

Nhà xuất bản Trẻ xuất bản đã xác định phương pháp tự học là phải biết lựa 

chọn sách và biết cách đọc sách, đặc biệt là sách văn học - chính là công cụ để 

giáo dục thẩm mỹ cho người đọc [32]. 

Bàn với thanh niên về vấn đề đọc sách (1958) của tác giả Tào Phượng, 

Nguyễn Đức Toản dịch do Nhà xuất bản Thanh niên xuất bản đã nêu lên mục 

đích của việc đọc sách với thanh niên và tinh thần ham đọc sách của các vị 

lãnh tụ cách mạng. Tác giả cũng đã đề cập đến các vấn đề quan trọng liên 

quan đến việc đọc của thanh niên như: Bồi dưỡng sự ham thích và thói quen 

đọc sách trong thanh niên; thái độ đúng đắn khi đọc sách; phân tích vài vấn đề 

về phương pháp đọc sách… [33]. 

Phương pháp đọc sách (1976) của tác giả A.P. Primacôpxki; Phan Tất 

Đắc dịch do Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản đã hệ thống các di sản của Mác, 

Ănghen, Lênin về phương pháp đọc sách. Đồng thời tác giả cũng nêu lên một 

số kinh nghiệm lựa chọn, bảo quản, phát triển văn hoá đọc, kinh nghiệm tự 

đọc sách; Vai trò của việc đọc sách và phương pháp ghi chép trong khi đọc và 

thiết lập tủ sách cá nhân [35].  

Nghệ thuật đọc sách báo của tác giả Adrien Jean (1993); Tế Xuyên dịch 

do Nhà xuất bản Đà Nẵng xuất bản đã đề cập tới những vấn đề tâm lý học của 

việc đọc sách, báo; Phương pháp tiếp cận với từng loại sách báo: sách trẻ em, 

sách phê bình, thơ, báo,... sao cho có hiệu quả cao; phương pháp lựa chọn 

sách báo để đọc [1].  

2.2. Những công trình nghiên cứu trong nước 

Trong nước đã có nhiều công trình nghiên cứu về các vấn đề liên quan 

đến văn hóa đọc có thể kể đến như:  
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Công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ Giáo dục văn hóa đọc cho trẻ 

em lứa tuổi nhi đồng ở Hà Nội (2015) của tác giả Trần Thị Minh Nguyệt đã 

hệ thống hóa khái niệm về văn hóa đọc, các thành tố cấu thành văn hóa đọc, 

các nhân tố tác động đến văn hóa đọc ở lứa tuổi nhi đồng trên cơ sở đó đề 

xuất các giải pháp, mô hình nhằm giáo dục văn hóa đọc cho trẻ em lứa tuổi 

nhi đồng ở Hà Nội [31].  

“Đọc sách và sự phát triển nhân cách của thiếu niên, nhi đồng” (2006) 

của tác giả Trần Thị Minh Nguyệt đăng trong Tạp chí Giáo dục năm 2006. - 

Số 135 đã đề cập đến vai trò của việc đọc đối với việc phát triển nhân cách 

của thiếu niên, nhi đồng và một số vấn đề cần quan tâm để đẩy mạnh việc đọc 

trong lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng [30]. 

Công trình nghiên cứu Phát triển văn hóa đọc trong thanh thiếu niên 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đề tài cấp Bộ) của nhóm tác giả, chủ 

nhiệm đề tài Võ Công Nam đã đánh giá thực trạng văn hóa đọc trong thanh 

thiếu niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, những mặt mạnh, 

mặt yếu, thời cơ và thách thức, đồng thời phác thảo chiến lược phát triển văn 

hóa trong thanh thiếu niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 

2015 [23]. 

Nghiên cứu phát triển văn hóa đọc ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta 

(2016) của tác giả Đoàn Tiến Lộc (Luận án Tiến sĩ); Phát triển văn hóa đọc 

cho thiếu nhi khu vực Tây Nguyên (2017) của tác giả Cao Thanh Phước (Luận 

án Tiến sĩ) [21]. Hai công trình nghiên cứu này đều đề cập đến vấn đề phát 

triển văn hóa đọc tại các khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc thù đó là khu 

vực miền núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên. Các công trình đã đi sâu phân 

tích thực trạng văn hóa đọc của các nhóm đối tượng đặc biệt là thiếu nhi, 

đồng thời có sự so sánh và phân tích những đặc thù cơ bản trong thói quen 

đọc của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, trên 

cơ sở đó đề ra những giải pháp nhằm phát triển văn hóa đọc.  



 5 

Công trình nghiên cứu Thực trạng văn hóa đọc của Thanh thiếu niên tại 

Bình Dương hiện nay do tác giả Nguyễn Văn Thục - Phó Giám đốc Trung tâm 

tư vấn và dịch vụ Khoa học công nghệ Bình Dương làm chủ nhiệm đã đánh 

giá văn hóa đọc của thanh thiếu niên tỉnh Bình Dương đồng thời đề xuất các 

giải pháp, khuyến khích nhằm góp phần định hướng văn hóa đọc cho thanh 

thiếu niên tỉnh Bình Dương. Đồng thời phân tích, đánh giá các nguyên nhân 

khách quan và chủ quan tác động tới văn hóa đọc của thanh thiếu niên tỉnh 

Bình Dương. 

Một số những công trình nghiên cứu khác như: Một số luận văn thạc sĩ 

chuyên ngành Văn hóa học và Thư viện học như Văn hóa đọc trong đời sống 

thiếu niên, nhi đồng hôm nay (2003) của Phạm Quang Vinh; Văn hóa đọc 

trong thanh niên học sinh Trung học phổ thông Hà Nội ngày nay (2005) của 

Vũ Như Trừ, Nghiên cứu phát triển văn hóa đọc cho học sinh tiểu học trong 

thư viện tại Thủ đô Viêng Chăn (2006) của Onta Samuntry.  

Hướng dẫn thiếu niên, nhi đồng đọc sách trong thư viện với sự phát triển 

nhân cách của thiếu niên, nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh - Luận văn cao 

học của Phạm Thị Quỳnh Hoa. 

Phương pháp đọc sách tốt nhất cho học sinh - Tài liệu tham khảo của tác 

giả Phạm Lan Thanh. 

Sự giao hòa giữa văn hóa đọc và văn hóa điện tử- bài tiểu luận của Trần 

Đức Vượng trên tạp chí Sách và đời sống. 

Văn hóa đọc trong bối cảnh bùng nổ truyền thông của tác giả Nguyễn 

Hữu Giới.  

Các công trình này đều đề cập đến vấn đề phát triển văn hóa đọc đặt 

trong bối cảnh sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông và 

hướng tới các đối tượng chủ yếu là thiếu niên và nhi đồng. Một số công trình 

hướng tới việc nhấn mạnh phương pháp đọc như một biểu hiện rõ nét nhất 

của văn hóa đọc, từ đó chỉ ra để phát triển văn hóa đọc, việc giáo dục phương 

pháp đọc là hết sức quan trọng đối đặc biệt là đối với lứa tuổi ấu thơ.  
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Trong Việc chọn đọc sách truyện thiếu niên, nhi đồng trong một số gia 

đình học sinh lớp 1 ở thành phố Huế của tác giả Trần Thị Thanh Bình đăng 

trong Tạp chí Tâm lý học 2005, số 6 đã đề cập đến một số vấn đề liên quan 

đến việc chọn sách truyện cho thiếu niên, nhi đồng ở độ tuổi lớp 1.  

Nguyễn Thanh Thủy (2014), Văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc 

gia Hà Nội, (Luận văn thạc sĩ ngành Thông tin-Thư viện) đã đưa ra cơ sở lý 

luận và thực tiễn của văn hóa đọc, phân tích thực trạng và giải pháp phát triển 

văn hóa đọc của sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Lê Thị Hòa (2014), Xây dựng và phát triển văn hóa đọc cho sinh viên 

trường Đại học Bách khoa Hà Nội, (Luận văn thạc sĩ Thông tin - thư viện).  

Nguyễn Thị Bích Ngọc (2011), Một số giải pháp phát triển văn hóa đọc 

sinh viên Huế. Bài viết đề cập tới tổng quan về văn hóa đọc, thực trạng văn 

hóa đọc và một số giải pháp nhằm duy trì và phát triển văn hóa đọc của sinh 

viên Huế [41].  

Một số Luận văn tiếp cận văn hóa đọc dưới góc nhìn quản lý văn hóa, có 

thể kể đến như:  Lương Thị Hiền (2015), Văn hóa đọc của sinh viên trường 

Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương dưới góc nhìn quản lý văn hóa, luận 

văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành quản lý văn hóa. Phạm Hồng Minh (2016), 

Văn hóa đọc của sinh viên tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Luận 

văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành quản lý văn hóa. Hoàng Thị Phương Thanh 

(2017), Văn hóa đọc của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay 

dưới góc nhìn quản lý văn hóa. Đỗ Thị Thu Hà (2018), Quản lý văn hóa đọc của 

học sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Ninh Bình… 

Các luận văn này đều đề nghiên cứu văn hóa đọc của các nhóm đối tương là học 

sinh, sinh viên trong các trường đại học, trường phổ thông trên địa bàn. Điều 

đáng nói ở đây là, các đề tài này đều tiếp cận vấn đề phát triển văn hóa đọc dưới 

góc nhìn của quản lý văn hóa. Gắn việc phát triển văn hóa đọc với công tác quản 

lý trong các thư viện của trường đại học, trường phổ thông. Tuy nhiên các công 
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trình nghiên cứu này đều chưa làm rõ nội hàm của khái niệm quản lý văn hóa 

đọc, chủ thể quản lý văn hóa đọc tại một thư viện, cũng như những biện pháp 

quản lý văn hóa đọc. Đây là một trong những vấn đề cần có những nghiên cứu, 

luận giải thấu đáo.  

Một số tham luận, công trình khoa học được đăng trên báo, tạp chí 

chuyên ngành cũng đề cập các vấn đề về văn hóa đọc như:  

Các tác phẩm của Nguyễn Hữu Viêm  bao gồm, Văn hóa đọc và phát 

triển văn hóa đọc ở Việt Nam bài viết đề cập tới khái niệm văn hóa đọc, kỹ 

năng đọc; mặt tích cực, tiêu cực và biện pháp khắc phục của phát triển văn 

hóa đọc ở Việt Nam; Văn hóa đọc và thư viện nội dung bài viết đề cập tới 

khái niệm văn hóa đọc, các thành phần cơ bản cốt lõi của văn hóa đọc và mối 

quan hệ giữa thiết chế thư viện và văn hóa đọc.  

“Về phương pháp, kỹ năng đọc sách, tìm kiếm tư liệu” của tác giả Vũ 

Ngọc Am đăng trong Tạp chí Tuyên giáo số 9 năm 2009 đã phân tích ý nghĩa 

của việc đọc sách đối với người học và người dạy nói chung và trong lĩnh vực 

nghiên cứu, học tập và giảng dạy lý luận chính trị nói riêng. Tác giả đã đề cập 

đến một số vấn đề về kỹ năng, phương pháp đọc sách, tìm kiếm tư liệu từ: 

Xác định mục đích của việc đọc, đến lựa chọn sách đọc và một số vấn đề về 

phương pháp đọc. 

Thực trạng và một số giải pháp để nâng cao hoạt động thư viện và 

phong trào đọc sách báo ở cơ sở nước ta của tác giả Nguyễn Hữu Giới đăng 

trong Tạp chí Thư viện Việt Nam năm 2005, số 2 đã điểm qua một vài nét về 

thực trạng công tác thư viện và phong trào đọc sách báo ở cơ sở. Bài viết cũng 

nêu ra các giải pháp để phát triển mạng lưới thư viện và đáp ứng tốt hơn nữa 

nhu cầu đọc của người dân ở cơ sở. 

Tham luận Thực trạng Công tác phục vụ người đọc tại thư viện tỉnh 

Nghệ An và suy nghĩ về những biện pháp để nâng cao ý thức của người dân 

về việc đọc sách của Đào Tam Tỉnh - Giám đốc Thư viện tỉnh Nghệ An, tham 
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luận tại Hội thảo “Định hướng và giải pháp phát triển văn hóa đọc ở Việt 

Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tháng 10/2010 đã nêu lên 

thực trạng công tác phục vụ người đọc tại Thư viện tỉnh Nghệ An, những biện 

pháp nâng cao ý thức của người dân về đọc sách, từ đó đưa ra các đề xuất 

nhằm nâng cao văn hóa đọc cho bạn đọc tỉnh Nghệ An. 

Tham luận Làm gì để góp phần nâng cao văn hóa đọc cho nhân dân của 

tác giả Nguyễn Hữu Giới, tham luận tại Hội thảo “Định hướng và giải pháp 

phát triển Văn hóa đọc ở Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức tháng 10/2010. Tham luận nêu nên những nhận định về tình hình văn 

hóa đọc ở nước ta hiện nay và những biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để 

đưa nhiều sách báo đến tay bạn đọc nhất là các vùng nông thôn, vùng sâu, 

vùng xa.  

Các công trình nghiên cứu nói trên nhìn chung đề cập đến hoặc là vai trò 

của văn hóa đọc trong đời sống, hoặc là những khía cạnh chung về văn hóa 

đọc như thói quen đọc, cách đọc, cách lựa chọn tài liệu đọc... hoặc là nghiên 

cứu thực trạng văn hóa đọc ở một địa bàn, khu vực cụ thể hoặc là nghiên cứu 

ở một nhóm đối tượng cụ thể như thanh niên, thiếu niên, nhi đồng… chưa có 

một công trình nghiên cứu nào đi sâu nghiên cứu về vấn đề quản lý văn hóa đọc 

tại Thư viện tỉnh Hải Dương. Vì vậy, đề tài “Quản lý văn hóa đọc tại Thư viện 

tỉnh Hải Dương” có tính mới và không trùng với các công trình công bố trước.  

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 

 Đề tài tập trung phân tích thực trạng quản lý văn hóa đọc tại Thư viện 

tỉnh Hải Dương trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về văn hóa đọc, phát triển văn hóa đọc, 

quản lý văn hóa đọc trong thư viện.  
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- Phân tích, đánh giá hoạt động quản lý văn hóa đọc được thực hiện tại 

Thư viện tỉnh Hải Dương của chủ thể thực hiện quản lý văn hóa đọc.  

- Khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương 

dưới tác động của hoạt động quản lý văn hóa đọc.  

- Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quản lý văn hóa đọc 

tại Thư viện tỉnh Hải Dương.  

4. Đối tượng, phạm vi và khách thể nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Hoạt động quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

- Không gian: Thư viện tỉnh Hải Dương 

- Thời gian: từ năm 2014 - 2018.  

Đây là khoảng thời gian nhiều chính sách của Nhà nước có liên quan đến 

phát triển văn hóa đọc được ban hành, tạo điều kiện để thư viện thúc đẩy các 

hoạt động quản lý văn hóa đọc như:  

- Ngày sách Việt Nam được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 

284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014; 

- Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo 

tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ (Quyết định 208/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 

2014); 

- Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng (Quyết định 329/QĐ-

TTg ngày 15/3/2017). 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu có liên quan đến đề tài. 

Nghiên cứu các văn bản của Nhà nước về văn hóa đọc và phát triển sự nghiệp 

thư viện, các Báo cáo về tình hình hoạt động của Thư viện tỉnh Hải Dương từ 

năm 2014 đến 2018.  

- Phương pháp khảo sát thực tiễn: Điều tra bằng bảng hỏi, thu thập số 

liệu có liên quan với 300 bảng hỏi dành cho đối tượng là người đọc tại Thư 

viện tỉnh Hải Dương. 
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- Phương pháp phỏng vấn sâu Lãnh đạo của Thư viện tỉnh Hải Dương về 

định hướng phát triển văn hóa đọc.  

- Phương pháp thống kê số liệu: Nhằm nêu được thực trạng quản lý văn 

hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương, từ đó rút ra những kết luận đánh giá có 

tính thực tiễn.  

6. Những đóng góp của Luận văn 

- Luận văn đóng góp vào hoàn thiện cơ sở lý luận, nghiên cứu toàn diện 

sâu sắc quá trình quản lý văn hóa đọc tại thư viện tỉnh Hải Dương trên cơ sở 

kế thừa và phát triển hệ thống các khái niệm về văn hóa đọc, phát triển văn 

hóa đọc của các công trình nghiên cứu đi trước.  

- Luận văn đi sâu nghiên cứu thực trạng về quản lý văn hóa đọc tại Thư 

viện tỉnh Hải Dương, thực trạng văn hóa đọc của người đọc tại Thư viện tỉnh 

Hải Dương từ đó đưa ra các giải pháp nhằm đổi mới hoạt động quản lý văn 

hóa đọc, thúc đẩy văn hóa đọc phát triển. 

- Luận văn có thể là tài liệu bổ ích cho những người làm công tác thư 

viện, quản lý về hoạt động thư viện, quản lý văn hóa đọc tại thư viện trong cả 

nước nói chung và tại Thư viện tỉnh Hải Dương nói riêng, tạo ra luận cứ quan 

trọng để các nhà nghiên cứu khoa học, các giảng viên của các trường văn hóa 

nghệ thuật tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.  

7. Bố cục của Luận văn  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, Luận văn gồm 

03 chương cụ thể như sau:  

Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý văn hóa đọc và tổng quan về 

Thư viện tỉnh Hải Dương 

Chương 2: Thực trạng quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương 

Chương 3: Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm tăng cường quản lý văn 

hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VĂN HÓA ĐỌC VÀ 

TỔNG QUAN VỀ THƯ VIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG 

1.1. Những vấn đề chung  

1.1.1. Văn hóa đọc 

1.1.1.1. Khái niệm về văn hóa đọc 

Để có thể đưa ra được khái niệm về văn hóa đọc, cần xem xét nội hàm 

02 khái niệm: văn hóa và hoạt động đọc.  

Văn hóa  

Trong lịch sử nhân loại, khái niệm văn hóa được nêu ra từ rất sớm:  

Ở phương Đông, thời Trung Quốc cổ đại, người ta đã cắt nghĩa từ văn 

hóa:“văn” có nghĩa là cái đẹp, “hóa” là sự lưu truyền, phổ biến. Như vậy văn 

hóa có nghĩa là sự lưu truyền, phổ biến cái đẹp. Văn hóa ở thời điểm này 

được coi làmột trong những công cụ để tầng lớp thống trị điều hành xã hội 

bằng việc sử dụng văn hóa để giáo hóa, dùng cái hay cái đẹp để giáo dục, cảm 

hóa con người.  

Ở phương Tây, văn hóa được bắt nguồn từ chữ La tinh Cultus mang 

nghĩa gốc là gieo trồng, vun trồng tạo ra sản phẩm phục vụ con người, có 

nhiều quan điểm cho rằng nó mang ý nghĩa gieo trồng tinh thần, giáo dục, bồi 

dưỡng tâm hồn con người.  

Như vậy, văn hóa là một khái niệm rất rộng với nhiều hướng tiếp cận, 

trong đó có hai hướng tiếp cận cơ bản nhất đó là: tiếp cận ở góc độ trình độ 

của con người (có văn hóa hay không có văn hóa, trình độ văn hóa lớp 

mấy…) và góc độ văn hóa chỉ là một thói quen tốt đẹp của con người (văn 

hóa ẩm thực, văn hóa giao thông, văn hóa công sở…). Khái niệm văn hóa 

được đề cập ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: xã hội học, dân tộc học, dân 

gian học, văn hóa học,… mỗi khái niệm đều mang một đặc trưng nhất định. 
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Có thể điểm qua một vài khái niệm chủ yếu: 

Theo tuyên ngôn của UNESCO, văn hóa được định nghĩa như sau:  

Văn hóa là tổng thể những nét riêng biệt tinh thần và vật chất, trí 

tuệ và cảm xúc quyết định tính cách của một xã hội hay một nhóm 

người trong xã hội. Văn hóa bao gồm nghệ thuật và văn chương, 

những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống 

giá trị, những tập tục và tín ngưỡng. Văn hóa đem lại cho con người 

khả năng suy xét về bản thân. Chính văn hóa đã làm cho chúng ta 

trở thành nhũng sinh vật đặc biệt, có lý tính, có óc phê phán và dấn 

thân một cách có đạo lý. Chính nhờ văn hóa mà con người tự thể 

hiện, tự ý thức được bản thân, tự biết mình là một phương án chưa 

hoàn thành đặt ra để xem xét những thành tựu của bản thân, tìm tòi 

không biết mệt những ý nghĩa mới mẻ, sáng tạo nên những công trình 

mới mẻ, những công trình vượt trội bản thân [49, tr.216]. 

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khái niệm văn hóa được xác 

định như sau:  

Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới 

sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, 

khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh 

hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ 

những sáng tác và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng 

hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài 

người đã sản sinh ra nhằm thích ứng với nhu cầu đời sống và đòi 

hỏi của sự sinh tồn [69, tr.2]. 

Theo nhà nghiên cứu Trần Ngọc Thêm “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ 

các giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình 

hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự 

nhiên và xã hội của mình” [40]. 



 13 

Như vậy với khái niệm ở góc độ rộng, văn hóa được xác định trên hai 

phương diện: thứ nhất, văn hóa gắn với sự thể hiện, phát huy, giải phóng 

“năng lực bản chất người” trong tất cả mọi dạng hoạt động và quan hệ của 

con người, văn hóa xuất hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thứ hai, 

văn hóa bao gồm thế giới các giá trị được kết tinh trong “thiên nhiên thứ hai” 

với tư cách là sản phẩm của hoạt động sáng tạo của con người. 

Hoạt động đọc 

Đọc là một trong những hoạt động không thể thiếu của con người, là quá 

trình giải mã thông tin, tri thức được phản ánh dưới các dạng tài liệu khác 

nhau nhằm tiếp cận thông tin, nâng cao tri thức, giải trí, từ đó giúp nâng cao 

kỹ năng học tập, mưu sinh và mưu cầu hạnh phúc. 

Mỗi người đều có một mục đích đọc nhất định, có người đọc với mục 

đích nghiên cứu, học tập, có người đọc để tìm kiếm thông tin, có người lại 

đọc để giải trí, thư giãn... tương ứng với từng mục đích đọc, có những kỹ 

năng đọc nhất định, tùy theo trình độ văn hóa và đặc điểm nhận thức của mỗi 

người. Như vậy, tùy theo đặc điểm cá nhân, mục đích đọc và các yếu tố ngoại 

cảnh tác động, việc đọc được phân theo từng trình độ khác nhau và nó thể 

hiện năng lực tư duy của từng người.  

Văn hóa đọc 

Trong nhiều năm qua, khái niệm văn hóa đọc được đề cập trên nhiều 

phương tiện thông tin đại chúng, thậm chí trở thành một trong những vấn đề 

nóng bỏng, được xã hội quan tâm, có nhiều chuyên gia đã luận bàn về vấn đề 

này. Có thể điểm qua một số quan điểm:  

Đối với các nghiên cứu trên thế giới: 

Theo tác giả Tsvetkova trong bài viết “Máy tính làm hồi sinh văn hóa 

đọc” thì việc đọc là một hoạt động nhận thức đặc biệt quan trọng đối với việc 

hình thành văn hóa thông tin của con người: hiểu được các ý tưởng phát minh, 

tiếp nhận, lưu giữ, cải biến và tổ chức thông tin, sáng tạo ra tri thức mới và áp 

dụng chúng trong thực tiễn [60, tr.15]. 
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Theo William A.Johnson trong tác phẩm “Văn hóa đọc và giáo dục” 

nhấn mạnh việc đọc không phải là hoạt động, hay thậm chí một quá trình mà 

là một hệ thống, một hệ thống văn hóa phức tạp, ảnh hưởng tới nhiều cách 

hiểu khác nhau trong việc người đọc giải mã ngôn ngữ của tác giả. Kết quả 

của việc đọc không chỉ đơn thuần là hiểu ý nghĩa của những điều trình bày 

trong sách mà là sự thể hiện chiều sâu trong văn hóa và nhận thức của mỗi cá 

nhân[56, tr.16]. 

Ở Việt Nam tại các diễn đàn, nhiều nhà khoa học đã bàn luận về vấn đề 

này với nhiều quan điểm khác nhau:   

Theo tác giả Nguyễn Hữu Viêm, văn hoá đọc là một khái niệm có hai 

nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp. 

Theo nghĩa rộng, đó là ứng xử đọc, giá trị đọc và chuẩn mực đọc 

của cộng đồng xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước và các nhà 

quản lý, các thành viên trong xã hội. Ứng xử đọc, giá trị đọc, chuẩn 

mực đọc của các nhà quản lý và cơ quan quản lý nhà nước là chính 

sách, đường lối, kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm phát triển nền văn 

hoá đọc quốc gia. Các hoạt động này đều nhằm tạo ra hành lang 

pháp lý thúc đẩy, phát triển tài liệu đọc có giá trị, chất lượng, phong 

phú, đa dạng và lành mạnh, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn đọc 

chúng cho mọi người đọc khác nhau, không phân biệt giàu nghèo, 

trình độ cao hay thấp, ở đô thị hay vùng nông thôn hẻo lánh đều có 

khả năng ngang nhau tiếp cận chúng [50, tr.75]. 

Ở nghĩa hẹp, đó là văn hoá đọc của mỗi cá nhân trong xã hội, được 

thể hiện thành thói quen đọc, sở thích đọc và kỹ năng đọc của họ. 

Thói quen đọc được gây dựng, nuôi dưỡng và định hình trong suốt 

cuộc đời. Nếu không được nuôi dưỡng chu đáo, hoặc bị áp lực xã 

hội như công việc căng thẳng, chiếm hết thời gian trong ngày, bị 
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các phương tiện nghe nhìn cuốn hút..., thói quen đọc cũng có thể bị 

suy thoái, lụi tàn [50, tr.75]. 

Với cách tiếp cận này, tác giả Nguyễn Hữu Viêm đã đưa ra tiêu chí để 

đánh giá một nền văn hóa đọc của một quốc gia dựa trên sự quan tâm của nhà 

nước với những chủ trương, định hướng, chính sách pháp luật để điều chỉnh 

văn hóa đọc. Sự quan tâm, điều chỉnh này tạo hành lang pháp lý cho việc phát 

triển văn hóa đọc của một đất nước. Như vậy đánh giá văn hóa đọc của một 

đất nước tốt hay không phụ thuộc vào chính sách của nhà cầm quyền. Ngoài 

ra, tác giả tiếp cận văn hóa đọc của cá nhân ở góc độ thói quen đọc, khi hình 

thành thói quen đọc, sẽ tạo ra văn hóa đọc, đặc biệt, tác giả đã đưa ra điều 

kiện để hình thành thói quen đọc đó là phải có sự nuôi dưỡng, vun trồng.  

Theo tác giả Trần Thị Minh Nguyệt: 

Văn hóa đọc là tổng thể các năng lực của chủ thể hướng tới việc tiếp 

nhận và sử dụng thông tin trong tài liệu.Văn hóa đọc xem xét ở cấp 

độ cá nhân bao hàm khía cạnh định hướng của chủ thể tới đối tượng 

đọc (nhu cầu đọc), khả năng, trình độ lĩnh hội, thông tin (kỹ năng 

đọc), cả ở phản ứng với đối tượng đọc (ứng xử văn hóa) [26, tr.16].  

Như vậy, văn hóa đọc là một khái niệm đa nghĩa, ở mỗi phương diện tiếp 

cận chúng ta đều có những quan niệm, khái niệm khác nhau về văn hóa đọc. 

Có thể tóm tắt ở 02 hướng tiếp cận chính đó là: văn hóa đọc được xem như 

một thói quen của con người, như vậy có thể hiểu nếu việc đọc sách thường 

xuyên, trở thành một nhu cầu thì được coi là văn hóa đọc. Và một hướng tiếp 

cận khác đó là văn hóa đọc được xem như là một trình độ, năng lực của người 

đọc, người đọc đạt được đến một trình độ nhất định nào đó, thì được xem là 

có văn hóa đọc. 

Trong giới hạn của luận văn, tác giả tiếp cận khái niệm văn hóa đọc theo 

quan điểm của tác giả Trần Thị Minh Nguyệt ở góc độ văn hóa đọc là tổng thể 

các năng lực của chủ thể hướng tới việc tiếp nhận và sử dụng thông tin trong tài 
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liệu, văn hóa đọc xem xét ở cấp độ cá nhân bao hàm khía cạnh định hướng của 

chủ thể tới đối tượng đọc (nhu cầu đọc), khả năng, trình độ lĩnh hội, thông tin 

(kỹ năng đọc), cả ở phản ứng với đối tượng đọc (ứng xử văn hóa). 

1.1.1.2. Các thành tố của văn hóa đọc  

Theo tác giả Trần Thị Minh Nguyệt “Văn hóa đọc được xem xét ở cấp 

độ cá nhân bao hàm khía cạnh, định hướng của chủ thể tới đối tượng đọc (nhu 

cầu đọc), khả năng, trình độ lĩnh hội, thông tin (kỹ năng đọc), cả ở phản ứng 

với đối tượng đọc (ứng xử văn hóa)” [30, tr.29].  

Thành tố cấu thành văn hóa đọc bao gồm: Nhu cầu đọc (được biểu hiện 

bằng nhận thức về việc đọc, thói quen đọc và thị hiếu đọc); năng lực lĩnh hội 

tài liệu (được biểu hiện bằng kỹ năng đọc, phương pháp đọc); khả năng vận 

dụng những kiến thức trong sách báo vào thực tế cuộc sống và thái độ ứng xử 

văn hóa với tài liệu.  

* Nhu cầu và thói quen đọc 

Thói quen được hình thành trong một thời gian dài khi hoạt động này 

được lặp đi lặp lại. Thói quen đọc là một trong những yếu tố quan trọng của 

văn hóa đọc. Nhiều người nhận định, có một thói quen đọc đồng nghĩa với có 

văn hóa đọc, bởi văn hóa đọc được hình thành ở bước đầu tiên đó là nhu cầu 

đọc và thói quen đọc. Yếu tố này cần phải được xây dựng trong một thời gian 

dài mới có thể hình thành được, chính vì vậy người ta thường quan điểm phải 

tạo thói quen đọc sách từ thuở ấu thơ để hình thành thế hệ đọc tương lai.  

* Mục đích đọc 

Mỗi con người đều có những mục đích đọc khác nhau, có người đọc vì 

mục đích học tập, nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu công việc, có người đọc nhằm 

tiếp cận thông tin, tri thức nhưng cũng có người đọc với mục đích giải trí. Với 

mỗi mục đích khác nhau có những trình độ đọc khác nhau để đạt được các 

mục đích đó. 
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* Năng lực lĩnh hội tài liệu  

Năng lực lĩnh hội tài liệu thể hiện trình độ đọc của mỗi người, nó là kỹ 

năng để giải mã tài liệu của mỗi con người, năng lực lĩnh hội tài liệu được cấu 

thành bởi 02 yếu tố đó là phương pháp đọc và kỹ năng đọc:  

Phương pháp đọc  

Trong bất kỳ một công việc nào, phương pháp luôn là vấn đề chủ chốt, 

quyết định hướng đi đúng, sai của một hành động. Phương pháp đọc giữ vai 

trò tiên quyết trong hoạt động đọc và khả năng tiếp cận thông tin, tri thức của 

đối tượng, chủ thể thực hiện hoạt động đọc. Mỗi cá nhân đều có những chuẩn 

mực trong hoạt động đọc, chuẩn mực đó thể hiện đầu tiên ở phương pháp đọc 

của mỗi người. Thông thường phương pháp đọc được thể hiện ở các mức độ: 

đọc lướt (bao gồm nắm bắt các thông tin thư mục của tài liệu như tác giả, tên 

tài liệu, loại hình tài liệu, yếu tố xuất bản… Đọc trọng tâm, trọng điểm: lựa 

chọn các điểm then chốt của tài liệu để nắm bắt tinh thần của tác giả đề cập ở 

tài liệu đó. Và đọc nghiên cứu nhằm nắm bắt toàn bộ nội dung của tác phẩm, 

nắm bắt cụ thể những vấn đề tác giả muốn đề cập trong tài liệu. Phương pháp 

này được sử dụng để nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp.  

Kỹ năng đọc  

Kỹ năng đọc là cách thức tiếp cận, giải mã thông tin trong tài liệu, đây là 

một trong những yếu tố quan trọng giúp hình thành văn hóa đọc. Chỉ có thói 

quen đọc không là chưa đủ, bởi có những người đọc thiên kinh vạn quyển 

nhưng không có khả năng hiểu đúng, có sự phê phán và vận dụng sách, báo 

vào thực tiễn thì việc đọc không mang lại bất kỳ một lợi ích nào cho cuộc 

sống của họ. Kỹ năng được hình thành thông qua quá trình đọc, học hỏi, tự 

đúc rút hoặc thông qua quá trình đào tạo, giáo dục văn hóa đọc. Kỹ năng đọc 

phụ thuộc vào các yếu tố như: tố chất, đặc điểm bản thân, trình độ giáo dục... 

* Khả năng vận dụng tri thức vào thực tiễn 

Đây là một mức độ cao của văn hóa đọc, đó là khi biến những điều thu 

nhận được từ sách, báo thành tư duy của mình và từ tư duy đó thể hiện qua 
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thực tiễn cuộc sống bằng những hành động hoặc không hành động. Bằng việc 

lĩnh hội các nội dung sách, báo, con người có thể tiếp tục sáng tạo ra các tri 

thức của riêng mình dựa trên hệ thống quan điểm của những người đã đi trước 

hoặc có những thái độ, hành động đúng đắn trước thực tiễn cuộc sống. Đây 

được coi là mục đích cuối cùng trong việc phát triển văn hóa đọc ở mỗi con 

người và là chuẩn mực của việc đọc. 

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra 

cho con người những thách thức trong việc phân định, chắt lọc các nguồn 

thông tin phục vụ cho học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, cũng như giải 

quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Điều quan trọng không phải là 

bạn thu lượm được bao nhiêu kiến thức từ các nguồn thông tin đó, điều quan 

trọng là khả năng vận dụng nó vào thực tiễn để đáp ứng yêu cầu của bản thân, 

phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. 

* Thái độ ứng xử với tài liệu 

Ứng xử đối với tài liệu là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành 

lên văn hóa đọc của một cá nhân, nó thể hiện ở những hành vi của người đọc 

đối với sách, báo, và các tài liệu cũng như thái độ ứng xử với tài liệu. Suy 

rộng ra, văn hóa đọc của một quốc gia cũng được thể hiện từ thái độ của nhà 

cầm quyền đối với việc đọc sách. Thời phong kiến có những thời kỳ vua chúa 

thực hiện chính sách ngu dân bằng việc đốt sách, không khuyến khích nhân 

dân đọc sách. Ngày nay, thái độ ứng xử của tài liệu của nhà nước thể hiện ở 

việc sự quan tâm đến văn hóa đọc hay không, thái độ ứng xử của một cá nhân 

đối với tài liệu thể hiện người đó có quan tâm đến việc đọc hay không.  

1.1.1.3. Những yếu tố tác động đến văn hóa đọc 

Văn hóa đọc của một cộng đồng chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố ngoại 

cảnh, những yếu tố này mang lại đặc trưng trong văn hóa đọc của mỗi cá 

nhân, mỗi cộng đồng hay mỗi quốc gia. Để văn hóa đọc có thể tồn tại và phát 
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triển, cần có sự kết hợp của các yếu tố này, có thể điểm qua một số yếu tố 

quan trọng:  

Nền giáo dục 

Giáo dục có ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa đọc của một cá nhân, nó 

tác động và ảnh hưởng đến tất cả các yếu tố từ thói quen đọc, kỹ năng đọc, 

phương pháp đọc, khả năng vận dụng sách, báo vào thực tiễn và thái độ ứng 

xử đối với tài liệu. Nền giáo dục được hình thành từ khi con người sinh ra đến 

khi trưởng thành với nhiều cách thức giáo dục bao gồm:  

Giáo dục tại gia đình: Đây là hình thức giáo dục có tác động mạnh mẽ 

nhất hình thành lên tính cách của một con người, đặc biệt là trong giai đoạn 

ấu thơ bởi lẽ trong mỗi con người gia đình là nơi gắn bó vô cùng chặt chẽ, có 

sự giáo dục thường xuyên và tính bền vững, vì vậy nhiều người chịu ảnh 

hưởng vô cùng sâu sắc bởi truyền thống giáo dục của gia đình. Vì vậy gia 

đình là nơi quyết định nền tảng, hình thành nhân cách của mỗi con người. Do 

đó, để hình thành văn hóa đọc, yếu tố giáo dục trong gia đình giữ vai trò căn 

bản, là nền tảng cho sự phát triển.  

Giáo dục học đường là hình thức giáo dục tạo ra sức bật cho mỗi người 

người trong việc tiếp cận tri thức, hình thành nhân cách và các khả năng, kỹ 

năng trong cuộc sống. Ảnh hưởng của giáo dục học đường có tính tồn tại bền 

vững có không chỉ trong giai đoạn học tập mà trong suốt cuộc đời của mỗi 

con người. Nền giáo dục tiên tiến, tạo điều kiện cho con người tự học, tự phát 

triển, giúp con người rèn luyện tư duy độc lập, tự chủ trong tích lũy kiến thức 

và phát huy khả năng của mình. Với văn hóa đọc, nếu như gia đình là nơi tạo 

ra nền tảng, thì giáo dục học đường là nơi phát triển, vun trồng các nền tảng 

đó để văn hóa đọc có thể “đơm hoa, kết trái”.  

Giáo dục xã hội là sự giáo dục đến với con người bằng những quan hệ xã 

hội thực tiễn trong cuộc sống, đòi hỏi con người phải học, phải đọc để có 
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những ứng xử cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội cũng như 

phù hợp với đặc điểm công việc. Xuất phát từ yêu cầu của xã hội đòi hỏi con 

người phải học tập, nâng cao trình độ thông qua việc đọc 

Hoàn cảnh kinh tế - xã hội 

Hoàn cảnh kinh tế-xã hội tác động đến văn hóa đọc của một cá nhân ở 

các khía cạnh về điều kiện sinh sống, mức sống cũng như những nhu cầu khác 

phát sinh trong hoạt động hàng ngày của con người. Những yếu tố này đòi hỏi 

con người phải nâng cao trình độ, nhận thức, cũng như trau dồi những kỹ 

năng nhất định thông qua việc đọc.  

Xét ở một góc độ rộng hơn, đó là hoàn cảnh kinh tế-xã hội của một quốc 

gia, tác động không nhỏ đến việc sự đầu tư của nhà nước cho các thiết chế 

văn hóa có phục vụ việc đọc sách như: thư viện. Đây là yếu tố quan trọng 

đảm bảo cho sự phát triển của văn hóa đọc của một cộng đồng.  

Chế độ chính trị  

Đây là kiến trúc thượng tầng được cấu thành bởi các yếu tố như: quan 

điểm chính trị, tư tưởng văn hóa, pháp luật…. Từ các quan điểm chính trị của 

nhà cầm quyền quyết định các chính sách khác nhau để phát triển văn hóa đọc 

của quốc gia đó. Một chế độ chính trị tốt đẹp luôn quan tâm đến nguyện vọng 

hưởng thụ văn hóa của người dân, trong đó văn hóa đọc luôn được đề cao và 

là động lực phát triển văn hóa, giáo dục của một đất nước.  

Truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc và địa phương vùng miền 

Văn hóa đọc ngoài tiếp cận dưới góc độ là kỹ năng, năng lực đọc của 

mỗi cá nhân còn được tiếp cận dưới góc độ đó là thói quen, hay nói rộng hơn 

đó là phong tục tập quán của mỗi con người, mở rộng ra là của cả một cộng 

đồng. Với cách tiếp cận này truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc và địa 

phương vùng, miền giữ vai trò quan trọng tác động rất lớn đến việc hình 

thành văn hóa đọc của mỗi cá nhân, và của mỗi cộng đồng. Đây là nền tảng 

cơ bản, giúp cho việc hình thành văn hóa đọc của mỗi con người từ việc phát 

huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng.  
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Sự tiến bộ khoa học kỹ thuật 

Khoa học kỹ thuật tạo ra những bước nhảy vọt trong mỗi lĩnh vực của 

đời sống xã hội, tạo cơ hội cho con người tiếp cận thông tin, tài liệu ở mọi 

dạng thức. Những phát minh, sáng chế trong khoa học đã tạo ra bước nhảy 

vọt trong thay đổi thói quen, kỹ năng sử dụng thông tin, tài liệu của con 

người. Từ những thay đổi đó, văn hóa đọc của một con người cũng cần có sự 

nhìn nhận lại và có những chuẩn mực riêng phù hợp với sự tiến bộ của khoa 

học kỹ thuật.  

Những đặc điểm cá nhân 

Tiếp cận văn hóa đọc trên phương diện thể hiện trình độ đọc của mỗi con 

người thì yếu tố đặc điểm cá nhân giữ vai trò quan trọng, bởi mỗi người có 

một đặc điểm, tính cách cá nhân khác nhau, phương pháp rèn luyện, tích lũy 

kiến thức khác nhau, cũng chính vì vậy, năng lực đọc hay nói cách khác là 

trình độ đọc của họ cũng có sự khác nhau. Tuy nhiên đặc điểm cá nhân này 

chịu sự chi phối của nhiều yếu tố, trong đó 3 yếu tố cơ bản nhất quyết định 

đặc điểm cá nhân có ảnh hưởng đến năng lực, trình độ đọc hoặc văn hóa đọc 

của mỗi người đó là: yếu tố về nghề nghiệp, lứa tuổi và trình độ văn hóa.  

Yếu tố nghề nghiệp: Mỗi người đều có một vị trí nhất định trong xã hội, 

vị trí này phản ánh rõ nghề nghiệp của người đó và đóng góp của người đó 

trên phương diện nào đó cho xã hội. Để theo đuổi nghề nghiệp của mình, mỗi 

cá nhân có những lựa chọn nhất định cho bản thân, nó chi phối tâm tư, tình 

cảm của họ và tạo ra động lực cho việc đọc để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu 

cầu công việc. Nghề nghiệp tạo ra nhu cầu đọc cho mỗi con người, từ nghề 

nghiệp cũng tạo ra phương pháp đọc, trình độ đọc cho mỗi người.  

Yếu tố lứa tuổi: Lứa tuổi tác động đến trình độ lĩnh hội tài liệu thông qua 

việc đọc của mỗi con người. Mỗi lứa tuổi khác nhau đều có những phông kiến 

thức khác nhau, từ đó dẫn đến nhận thức khác nhau khi cùng đọc một loại tài 

liệu. Mặt khác lứa tuổi còn tác động đến thói quen đọc. Khi thói quen đọc 
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được hình thành từ thuở ấu thơ, sẽ tạo ra nền tảng cho tương lai sau này và 

ngược lại, khi đã trưởng thành, việc tạo ra thói quen đọc của mỗi người sẽ là 

rất khó.  

Yếu tố trình độ văn hóa: Kết nối giữa nghề nghiệp và lứa tuổi sẽ ra trình 

độ văn hóa. Trình độ văn hóa ở đây được hiểu đó là năng lực, tư duy của mỗi 

người khi ở một vị trí, nghề nghiệp nhất định trong xã hội, thể hiện bằng 

phông kiến thức của họ trong việc tiếp nhận các thông tin, tri thức được phản 

ánh trong tài liệu. Trình độ văn hóa của một người càng cao, nó không chỉ tác 

động đến thói quen đọc sách, mà nó còn tác động đến năng lực lĩnh hội tài 

liệu và thái độ ứng xử đối với tài liệu.  

Hiệu quả hoạt động của thư viện công cộng trên địa bàn cư trú 

Thư viện công cộng có vai trò quan trọng trong hình thành và phát triển văn 

hóa đọc của mỗi cá nhân, một cộng đồng và xa hơn đó là của một quốc gia.  

Theo tuyên ngôn của UNESCO về thư viện công cộng thì đây là thiết 

chế quan trọng hàng đầu trong việc bảo đảm những quyền tự do, phồn vinh và 

phát triển.Những quyền này chỉ có thể được bảo đảm khi con người có đủ khả 

năng tiếp cận với các nguồn thông tin, có trình độ nhận thức và trình độ học 

vấn nhất định. Và để làm được điều này, thư viện công cộng chính là công cụ 

để mở ra cơ hội cho mọi người tiếp cận không hạn chế đến mọi nguồn thông 

tin của xã hội, được thỏa mãn nhu cầu học tập suốt đời và được hưởng thụ 

mọi giá trị văn hóa của nhân loại. Trong Tuyên ngôn năm 1994 của UNESCO 

về thư viện công cộng đã đưa ra một số nhiệm vụ cơ bản của thư viện công 

cộng như: hình thành và củng cố thói quen đọc sách của trẻ em ngay từ lứa 

tuổi sớm nhất; hỗ trợ việc học, học trong nhà trường và tự học ở các cấp độ 

khác nhau; tạo điều kiện để nâng cao sự sáng tạo, óc tưởng tượng của mỗi cá 

nhân, đặc biệt là lứa tuổi thanh, thiếu niên, nhi đồng; bảo đảm sự tiếp cận của 

công dân tới thông tin dưới mọi dạng thức; hỗ trợ việc đào tạo về tin học và 

máy tính [49].  
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Với vai trò như vậy, hiệu quả hoạt động của thư viện công cộng là một 

trong những yếu tố quan trọng tạo ra sự chuyển biến trong văn hóa đọc của 

một cộng đồng. Sự tồn tại và phát triển của thư viện công cộng cần gắn chặt 

với văn hóa đọc của cộng đồng và là 2 yếu tố đi song hành không thể tách rời. 

Hiệu quả hoạt động này nằm ở chính cơ chế hoạt động và và triết lý phát triển 

và tồn tại của thư viện công cộng của mỗi quốc gia.  

1.1.1.4. Phát triển văn hóa đọc 

 Văn hóa đọc là một khái niệm trừu tượng, văn hóa đọc của một cộng 

đồng không phải một dạng vật chất cụ thể để có thể nắm bắt và tác động trực 

tiếp. Do đó, để tạo ra văn hóa đọc cho một cộng đồng, cần có những giải pháp 

để phát triển văn hóa đọc. Khái niệm phát triển văn hóa đọc được xây dựng 

trên quan điểm xác định phát triển là sự vận động của mỗi vật thể ở mức độ từ 

thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, và thể hiện sự phát triển của 

một sự vật. Ở đây phát triển văn hóa đọc được hiểu là sử dụng các biện pháp 

nhằm tạo ra thói quen đọc, nâng cao trình độ đọc, lĩnh hội tài liệu và tác động 

làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về vai trò của sách, báo đối với xã hội.  

 Tuy nhiên, do văn hóa đọc là một thực thể vô hình không thể tác động 

trực tiếp để phát triển, do đó, phát triển văn hóa đọc thực chất là việc tác động 

vào những yếu tố có ảnh hưởng đến văn hóa đọc của một cộng đồng, tạo ra 

điều kiện để các yếu tố đó hình thành, phát triển, từ đó tạo ra văn hóa đọc cho 

cộng đồng.  

 Các yếu tố đó bao gồm:  

 - Tạo ra một môi trường đọc thuận lợi để mọi người dân đều có thể 

được tiếp cận với sách, không phân biệt lứa tuổi, giới tính, trình độ, công việc, 

giàu nghèo, thành thị hay nông thôn, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa.  

 - Tác động đến môi trường giáo dục, môi trường trong hoạt động thư 

viện để góp phần xây dựng và phát triển con người mới đáp ứng công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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 - Tác động đến nhận thức của xã hội về văn hóa đọc, sự tham gia, vào 

cuộc của các cấp, các ngành và xuất phát từ chính sách của nhà nước cho phát 

triển văn hóa đọc.  

1.1.2. Mối quan hệ giữa thư viện và văn hóa đọc 

Gắn với văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc, có thể kể đến nhiều 

ngành, lĩnh vực tham gia như: Thông tin và truyền thông (với lĩnh vực xuất 

bản, báo chí, thông tin cơ sở), Giáo dục và đào tạo (với các thiết chế thư viện 

trong nhà trường, cơ sở giáo dục và hoạt động giảng dạy, học tập với chức 

năng giáo dục văn hóa đọc), Văn hóa (với thiết chế thư viện công cộng, văn 

hóa cơ sở, di sản văn hóa, văn hóa dân tộc...). Trong số này, thư viện đóng 

một vai trò hết sức quan trọng trong phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.  

Tuyên ngôn năm 1994 của UNESCO về thư viện công cộng đã khẳng 

định: tự do, phồn vinh và phát triển của xã hội và cá nhân là những giá trị cơ 

bản của con người. Những giá trị đó chỉ đạt được với điều kiện là công dân 

được thông tin tốt mới có khả năng sử dụng các quyền dân chủ của mình và 

đóng vai trò tích cực trong xã hội. Thư viện công cộng mở ra sự tiếp cận tới 

tri thức ở cơ sở đảm bảo khả năng chủ yếu cho việc học tập liên tục cho việc 

tự mình đưa ra quyết định và cho sự phát triển văn hóa của cá nhân và nhóm 

xã hội. Trong Tuyên ngôn cũng đã xác định, Thư viện công cộng có 12 nhiệm 

vụ đối với cộng đồng, các nhiệm vụ này chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực 

thông tin, xóa nạn mù chữ, giáo dục và văn hóa khi xác định tính chất và nội 

dung của các dịch vụ mà thư viện cung cấp, trong những nhiệm vụ này, nhiệm 

vụ hình thành củng cố thói quen đọc sách ở trẻ em ngay từ lứa tuổi sớm nhất 

(nhiệm vụ thứ nhất) thể hiện vai trò phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng 

của thư viện.  

Xét trên bình diện chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều 1 Pháp lệnh 

Thư viện năm 2000 đã chỉ ra, thư viện là một thiết chế văn hóa có chức năng, 

nhiệm vụ giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc; thu thập, tàng trữ, tổ chức việc 
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khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, 

cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí 

của mọi tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 

dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, phục vụ 

công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với quy định này có thể 

thấy rõ vai trò của thư viện không chỉ là nơi thu thập, tàng trữ tài liệu, xuất 

bản phẩm mà còn là nơi đóng vai trò trong việc tổ chức các hoạt động khuyến 

đọc, tạo ra môi trường học tập, nâng cao dân trí cho người dân.  

Như vậy xem xét mối quan hệ giữa thư viện và văn hóa đọc, có thể thấy 

được đây là mối quan hệ giữa nguyên nhân - kết quả và có sự tác động qua lại 

lẫn nhau, thư viện với nhiều dịch vụ, hoạt động khuyến đọc sẽ đóng vai trò 

quan trọng trong việc hình thành thói quen đọc sách cho người dân, nâng cao 

trình độ đọc từ đó phát triển văn hóa đọc cho người dân, như vậy thư viện 

chính là một trong những thành tố góp phần tạo ra văn hóa đọc trong cộng 

đồng. Ngược lại, văn hóa đọc của người dân cũng có tác động đến hoạt động 

thư viện, trong đó ảnh hưởng lớn nhất chính là uy tín của thư viện dựa trên 

mức độ hiệu quả hoạt động của thư viện, khi văn hóa đọc không phát triển, 

thư viện sẽ không có bạn đọc, vai trò của thư viện đối với xã hội cũng sẽ giảm 

sút. Vì vậy, khi nhắc đến văn hóa đọc không thể không nhắc đến thư viện với 

vai trò như một nhân tố quan trọng góp phần quyết định văn hóa đọc của một 

cộng đồng. Cũng vì những lẽ trên, để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, 

thư viện cần giữ một vai trò trung tâm và là động lực trong tổ chức các hoạt 

động khuyến đọc, tạo ra môi trường đọc và giáo dục, hướng dẫn đọc trong 

cộng đồng.  

Như đã phân tích ở nội dung trên, thư viện và văn hóa đọc có mối quan 

hệ nhân quả với nhau, vì vậy trong công tác phát triển văn hóa đọc, thư viện 

đóng vai trò là trung tâm tạo cơ sở để thúc đẩy các hoạt động đọc của cộng 

đồng. Đối với văn hóa đọc, thư viện có những vai trò như sau: 
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* Tạo ra môi trường đọc  

Khác với các thiết chế và lĩnh vực có vai trò đối với văn hóa đọc khác, 

thư viện tạo ra không gian, môi trường cho việc đọc thuận lợi cho người dân. 

Nếu như lĩnh vực xuất bản chỉ cung cấp thông tin, tài liệu cho người dân (chủ 

yếu phải trả phí thông qua hoạt động kinh doanh), thì thư viện không chỉ cung 

cấp thông tin, tài liệu miễn phí mà còn tạo điều kiện để người dân khai thác 

thông tin tại thư viện, ngoài thư viện (dưới hình thức phục vụ lưu động) và 

qua không gian mạng  (thư viện điện tử/thư viện số) tạo ra môi trường đọc 

thuận lợi cho mọi đối tượng người dân ở mọi dạng thức và ở bất kỳ thời gian 

nào và bất kỳ nơi nào.  

Hơn nữa, thư viện với vai trò là trung tâm thông tin, trung tâm văn hóa, 

trung tâm học tập cộng đồng sẽ tạo ra động lực thúc đẩy người dân đến thư 

viện và sử dụng các dịch vụ thư viện với môi trường lành mạnh, thân thiện, 

nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu đọc và học tập suốt đời của người dân.  

* Định hướng, giáo dục, xây dựng thói quen đọc sách 

Thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện đóng vai trò 

quan trọng trong việc giáo dục, hướng dẫn đọc và xây dựng, hình thành thói 

quen đọc sách cho người dân, đặc biệt là thiếu nhi. Trong thời đại bùng nổ 

thông tin, internet lên ngôi như hiện nay, thư viện giữ vai trò trong việc định 

hướng người sử dụng đến các nguồn tin chính thống, tin cậy phục vụ cho hoạt 

động sản xuất, học tập và giải trí cho người đọc.  

Mặt khác thư viện còn giáo dục, hình thành kỹ năng đọc cho thiếu niên, 

nhi đồng-nhằm xây dựng thế hệ đọc tương lai thông qua các hoạt động hướng 

dẫn đọc sách, kể chuyện, vẽ tranh theo sách, các cuộc thi tuyên truyền giới 

thiệu sách và các sự kiện văn hóa do thư viện tổ chức. Đây là một trong 

những hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc xây dựng kỹ năng đọc, 

thói quen đọc sách cho người đọc mà chỉ có thư viện mới có thể tạo ra đối với 

người dân trong quá trình phát triển văn hóa đọc.  
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* Là cầu nối trong việc liên kết các nguồn lực phục vụ phát triển văn 

hóa đọc  

Thư viện là một thiết chế văn hóa, vì vậy có mối quan hệ mật thiết với 

các thiết chế văn hóa khác như bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ-đều là 

những thiết chế hỗ trợ một cách đắc lực cho hoạt động học tập suốt đời của 

người dân, vì vậy việc tăng cường liên kết giữa các thiết chế này sẽ tạo ra 

những nguồn lực lớn tạo ra môi trường đọc cho người dân đặc biệt là người 

dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

Trong 04 yếu tố cấu thành thư viện, tài liệu là một trong những yếu tố 

quan trọng nhất để làm nên một thư viện, tài liệu bao gồm: sách, báo, tạp chí, 

tài liệu điện tử/số và các loại tài liệu khác, tài liệu được hình thành thông qua 

các hoạt động xuất bản, báo chí, truyền thông… các sản phẩm đầu ra trong 

quá trình này được đưa vào thư viện để phục vụ người đọc, vì vậy thư viện là 

một trong những kênh quanh trọng để đánh giá chất lượng của các tài liệu 

trước khi đến với công chúng, đồng thời cũng là cầu nối để các tác phẩm đến 

với công chúng một cách dễ dàng. 

Có thể nói rằng, trong công tác phát triển văn hóa đọc, thư viện giữ một vai 

trò trung tâm trong việc liên kết các nguồn lực trong xã hội, vì vậy, nhắc đến 

phát triển văn hóa đọc người ta thường đề cập vai trò của thư viện như một mắt 

xích quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa đọc của cộng đồng. 

1.1.3. Quản lý văn hóa đọc 

1.1.3.1. Khái niệm về quản lý   

Quản lý là một khái niệm rất rộng, quản lý nói chung theo nghĩa tiếng 

Anh là Adminstration vừa có nghĩa quản lý (hành chính, chính quyền) vừa có 

nghĩa quản trị (kinh doanh). Ngoài ra trong tiếng Anh còn có một thuật ngữ 

khác là Management vừa có nghĩa quản lý, vừa có nghĩa quản trị. Trong thực 

tế, thuật ngữ “quản lý” và “quản trị” vẫn được dùng trong những hoàn cảnh 

khác nhau để nói lên những nội dung khác nhau. Khi dùng theo thói quen, 
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thuật ngữ “quản lý“ gắn với quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quản lý ở khu 

vực công tức là quản lý ở tầm vĩ mô, còn thuật ngữ “quản trị” được dùng ở 

phạm vi nhỏ hơn đối với một tổ chức, một doanh nghiệp. Hoạt động quản lý 

bắt nguồn từ sự phân công lao động nhằm đạt được mục tiêu hiệu quả hơn. 

Đó là hoạt động giúp cho cơ quan tổ chức, cá nhân có thể phối hợp, huy động 

các nguồn lực để đạt được mục tiêu đề ra. Đã có nhiều công trình nghiên cứu 

và quan niệm khác nhau về quản lý theo các cách tiếp cận khác nhau, phải kể 

đến một số khái niệm như sau:  

Trong từ điển Hán Việt, “quản” có nghĩa là coi sóc, giữ gìn, duy trì ở 

trạng thái ổn định, “lý” là sửa sang, sắp xếp, đổi mới để tổ chức phát triển. 

Đây là hai quá trình tích hợp với nhau nhằm duy trì ổn định và thúc đẩy đối 

tượng quản lý phát triển phù hợp với mục tiêu đề ra.  

Các học giả phương Tây cũng có những định nghĩa khác nhau về quản lý:  

Mary Parker Follet “quản lý là nghệ thuật khiến cho công việc được thực 

hiện thông qua người khác” [61].  

Robert Albanese “quản lý là một quá trình kỹ thuật và xã hội nhằm sử 

dụng các nguồn, tác động tới hoạt động của con người và tạo điều kiện thay 

đổi để đạt được mục tiêu của tổ chức” [61].  

 Robert Kreitner “quản lý là tiến trình làm việc với và thông qua người 

khác để đạt các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường thay đổi. Trọng 

tâm của tiến trình này là kết quả và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực 

giới hạn” [61].  

 Theo Frederick Winslow Taylor (1856-1915) quản lý là biết được 

chính xác điều bạn muốn người khác làm và sau đó hiểu được rằng họ đã 

hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất. Sau này người ta khái quát 

quan điểm của F.W. Taylor rằng quản lý là thông qua người khác để đạt được 

mục tiêu của mình [66]. 
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Theo Henri Fayon “quản lý là dự đoán và lập kế hoạch, tổ chức, điều 

khiển, phối hợp kiểm tra” [61]. 

Ở Việt Nam, tác giả Trần Kiểm cho rằng “Quản lý là những hoạch định 

của chủ thể quản lý trong việc huy động, kết hợp, sử dụng, điều chỉnh, điều 

phối các nguồn lực trong và ngoài tổ chức một cách tối ưu nhằm đạt mục đích 

của tổ chức với hiệu quả cao nhất” [20, tr.18].  

Theo Trần Quốc Thành “Quản lý là sự tác động có ý thức của chủ thể 

quản lý để chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn các quá trình xã hội, hành vi và 

hành động của con người nhằm đạt tới mục đích, đúng với ý chí nhà quản lý 

phù hợp với quy luật khách quan” [39, tr.25]. 

Như vậy bản chất của hoạt động quản lý là điều khiển, chỉ đạo một hệ 

thống hay một quá trình theo những quy luật, định luật hay những quy tắc 

tương ứng nhằm giúp cho hệ thống hay quá trình đó được vận động theo ý 

muốn của người quản lý để đạt được những mục đích đã định trước. Đó còn 

là cách thức tác động hợp quy luật của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý 

trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành một cách hiệu quả đạt mục 

tiêu đề ra.  

Hoạt động quản lý bao gồm các yếu tố sau: 

Chủ thể quản lý:  Có thể là con người hoặc tổ chức. Chủ thể quản lý tác 

động lên các đối tượng trong tầm quản lý bằng các công cụ với những phương 

pháp phù hợp theo một số nguyên tắc nhất định. 

 Đối tượng quản lý: Là tác nhân tiếp nhận trực tiếp sự tác động của chủ 

thể quản lý. Tùy từng loại đối tượng quản lý khác nhau mà người ta phân chia 

thành các dạng quản lý khác nhau cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh nhằm 

mục đích cao nhất là quản lý được đối tượng. 

 Khách thể quản lý: Là hành vi của con người, các hoạt động, sự vận 

hành của các tổ chức, các quá trình biến đổi xã hội mà chịu sự tác động hay 

sự điều chỉnh của chủ thể quản lý. 
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 Mục tiêu của quản lý: Là kết quả phải đạt tới của đối tượng quản lý 

trong một khoảng thời gian cụ thể, do chủ thể quản lý đặt ra. Đây là căn cứ để 

chủ thể quản lý triển khai tổ chức thực hiện các động tác quản lý cũng như lựa 

chọn các phương pháp quản lý phù hợp với đối tượng quản lý nhằm đạt được 

mục đích đề ra. 

 Quản lý được nhìn nhận từ 02 góc độ vi mô và vĩ mô, nếu như vi mô đó 

là việc quản lý tại một cơ quan, tổ chức cụ thể, thì vĩ mô gắn với quản lý nhà 

nước, quản lý ngành, quản lý ở khu vực công. 

1.1.3.2. Khái niệm về quản lý văn hóa đọc 

a) Khái niệm về quản lý văn hóa 

Hoạt động văn hóa là một dạng hoạt động xã hội có tính chất phức tạp, 

vừa trừu tượng và vừa cụ thể, nó tác động đến mọi mặt đời sống tinh thần của 

con người, cũng chính vì sự phức tạp này, để hình thành nên khái niệm về 

quản lý văn hóa cần có cách tiếp cận theo hướng phân chia theo các lĩnh vực 

cụ thể của văn hóa: ví dụ: quản lý thiết chế văn hóa (bảo tàng, thư viện, nhà 

văn hóa), nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, văn hóa cơ sở, văn hóa quần chúng... 

Quản lý văn hóa được tiếp cận ở 02 góc độ đó là: quản lý văn hóa tại một cơ 

quan, một thiết chế văn hóa cụ thể và quản lý nhà nước về văn hóa 

Quản lý văn hóa tại một cơ quan hay một thiết chế văn hóa được hiểu là 

sự tác động có ý thức của chủ thể quản lý để chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn, 

điều phối các nguồn lực cho hoạt động tại cơ quan văn hóa, thiết chế văn hóa 

hay một lĩnh vực văn hóa nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động, đáp ứng yêu cầu trong hưởng thụ văn hóa của người dân. Tiếp cận ở 

góc độ này quản lý văn hóa bao gồm các nội dung như sau:  

- Xây dựng Kế hoạch, chiến lược phát triển các hoạt động văn hóa của 

một tổ chức.  
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- Điều phối, sử dụng các nguồn lực hiện có nhằm mang lại hiệu quả 

trong các hoạt động văn hóa. 

- Quản lý quy trình triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ của một lĩnh vực văn hóa cụ thể.  

- Tăng cường giao lưu với các tổ chức khác có liên quan nhằm đa dạng 

hóa các nguồn lực để phát triển văn hóa.  

Quản lý nhà nước về văn hóa: Có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng 

thực chất, quản lý nhà nước về văn hóa là sự định hướng, tạo điều kiện, tổ 

chức điều hành của Nhà nước, mục đích là làm cho văn hóa phát triển theo 

hướng vì sự phát triển bền vững của con người và xã hội. Như vậy, quản lý 

nhà nước về văn hóa là sự tác động của Nhà nước đến toàn bộ hoạt động văn 

hóa của quốc gia bằng quyền lực của Nhà nước thông qua Hiến pháp, pháp 

luật và cơ chế chính sách đảm bảo sự phát triển của nền văn hóa dân tộc. Với 

cách hiểu này, quản lý nhà nước về văn hóa được thực hiện thông qua ba cơ 

quan trong bộ máy nhà nước đó là lập pháp, hành pháp và tư pháp, tuy 

nhiên cũng có thể hiểu quản lý nhà nước về văn hóa được thể hiện trong 

hoạt động quản lý có tính chất điều hành các hoạt động văn hóa, được thể 

hiện bởi hệ thống bộ máy các cơ quan hành pháp như Chính phủ, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã. Quản lý nhà nước về văn hóa tập trung vào 

các vấn đề như sau:  

- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển văn hóa nhằm thực hiện đường lối 

và định hướng phát triển văn hóa dưới dạng các Đề án, chiến lược, quy hoạch 

ngành, lĩnh vực về văn hóa. 

- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các mối 

quan hệ phát sinh trong quá trình lưu giữ, bảo tồn, phát huy sáng tạo các giá 

trị văn hóa, tạo ra hành lang pháp lý để các hoạt động này phát triển theo định 

hướng của Nhà nước nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.  
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- Hướng dẫn việc triển khai các đề án, chiến lược, quy hoạch phát triển 

văn hóa, các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực văn hóa, kiểm tra 

giám sát các hoạt động văn hóa.  

- Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ cho người 

làm công tác trong các lĩnh vực văn hóa đáp ứng với công việc, vị trí việc làm 

được giao. 

- Xây dựng và sử dụng các nguồn lực, kinh phí cho các hoạt động văn 

hóa. Đây là một nhiệm vụ cụ thể nhưng có vị trí vô cùng quan trọng trong 

chức năng quản lý nhà nước. Tăng cường ngân sách cho phát triển văn hóa 

đang là khuynh hướng chung của các nước trên thế giới. Việc đầu tư và sử 

dụng các nguồn lực cho phát triển văn hóa dựa trên cơ sở mô hình hoạt động, 

mô hình thiết chế văn hóa cụ thể.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động 

văn hóa, tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện cho người dân 

hưởng thụ và sáng tạo ra các giá trị văn hóa.  

- Đẩy mạnh công tác giao lưu, hợp tác quốc tế trong phát triển văn hóa 

nhằm giữ gìn bản sắc dân tộc, truyền bá văn hóa Việt Nam đến các nước 

trên thế giới, tiếp thu tinh hoa của văn hóa của nhân loại làm giàu cho nền 

văn hóa Việt Nam. 

Nhìn tổng thể có thể thấy được quản lý văn hóa là quản lý toàn bộ nền 

văn hóa từ vĩ mô tới vi mô, đảm bảo cơ bản trên các bình diện: chuẩn mực 

pháp lý, đạo lý, tạo môi trường lành mạnh trong quá trình sáng tạo, lưu giữ, 

bảo quản, truyền bá văn hóa nhằm tạo ra các giá trị phục vụ công chúng.  

b) Quản lý văn hóa đọc 

Như đã phân tích ở các nội dung trên, quản lý văn hóa đọc thực chất đó 

là hoạt động quản lý mà chủ thể có thể là cá nhân hoặc tổ chức, tác động đến 

đối tượng đó là văn hóa đọc của một cộng đồng hay một đối tượng nhất định 

bằng các công cụ khác nhau, có thể là các văn bản, quy phạm pháp luật, chiến 
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lược, đề án (đối với quản lý vĩ mô) hay bằng những hoạt động cụ thể tại một 

tổ chức, thiết chế văn hóa nhằm phát triển văn hóa đọc. 

Xét cho cùng quản lý văn hóa đọc thực chất là những biện pháp quản lý 

nhằm thúc đẩy văn hóa đọc của một đối tượng hay một cộng đồng phát triển. 

Trong tiếp cận giải quyết vấn đề của Luận văn, tác giả sẽ tập trung đi sâu 

phân tích tiếp cận quản lý vi mô tại Thư viện tỉnh Hải Dương để nhận diện 

các vấn đề trong quản lý văn hóa đọc  

1.1.3.3. Yếu tố tác động đến quản lý văn hóa đọc  

Tiếp cận ở góc độ quản lý văn hóa đọc tại một tổ chức cụ thể, hoạt động 

quản lý văn hóa đọc được tác động bởi các yếu tố như: năng lực, trình độ của 

chủ thể quản lý, các nguồn lực để quản lý văn hóa đọc, môi trường chính sách 

về văn hóa đọc và các yếu tố ngoại cảnh khác.  

Năng lực của chủ thể quản lý văn hóa đọc được tiếp cận ở góc độ trình 

độ, khả năng của người làm quản lý, người đứng đầu tổ chức trong việc hoạch 

định các biện pháp để thực hiện quản lý văn hóa đọc bao gồm: năng lực sử 

dụng, điều phối các nguồn lực phục vụ phát triển văn hóa đọc, năng lực quản 

lý quy trình, triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ phát 

triển văn hóa đọc, năng lực trong liên kết, chia sẻ nguồn lực với các tổ chức, 

cá nhân có liên quan trong phát triển văn hóa đọc.  

Các nguồn lực để thực hiện quản lý văn hóa đọc bao gồm: nguồn nhân 

lực (bao gồm cả số lượng và chất lượng), cơ sở vật chất kỹ thuật để phát triển 

văn hóa đọc, vốn tài liệu để phục vụ nhu cầu đọc, nguồn tài chính để duy trì 

và phát triển các hoạt động khuyến đọc, hướng dẫn đọc. Sự gia tăng hay giảm 

sút của các nguồn lực này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các biện pháp quản lý 

văn hóa đọc do chủ thể quản lý văn hóa đọc thực hiện.  

Môi trường chính sách về văn hóa đọc bao gồm đường lối của Đảng, hệ 

thống chính sách pháp luật của nhà nước để phát triển văn hóa đọc và thư 
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viện. Đây cũng là một trong những hình thức quản lý văn hóa đọc ở cấp độ vĩ 

mô và có ảnh hưởng hết sức sâu sắc đến sự phát triển của nền văn hóa nói 

chung và văn hóa đọc của cộng đồng nói riêng trong toàn quốc.  

Các yếu tố ngoại cảnh khác tác động bao gồm: sự phát triển của khoa 

học và công nghệ, sự phát triển của văn hóa nghe nhìn, sự phát triển của mạng 

xã hội và văn hóa đọc của cộng đồng.  

1.1.4. Nội dung và tiêu chí quản lý văn hóa đọc 

1.1.4.1. Nội dung quản lý văn hóa đọc 

Với cách tiếp cận trong quản lý văn hóa đọc như đã phân tích, nội dung 

quản lý văn hóa đọc bao gồm các biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa 

đọc hay nói cách khác chính là những biện pháp nhằm tạo ra môi trường đọc 

thuận lợi, đảm bảo cho người dân ở mọi lứa tuổi, trình độ, ngành nghề, địa 

bàn cư trú đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có thể tiếp cận 

được với thông tin, tri thức và sử dụng sách, báo; giáo dục văn hóa đọc nhằm 

có những định hướng đọc lành mạnh, phù hợp với nhu cầu đọc của từng nhóm 

đối tượng trong xã hội, phù hợp với những định hướng của Nhà nước; nâng 

cao nhận thức về vị trí và vai trò của văn hóa đọc; trách nhiệm của tổ chức, cá 

nhân trong cộng đồng về văn hóa đọc, hình thành thói quen đọc sách cho 

người dân.  

Đối với hoạt động quản lý văn hóa đọc của một tổ chức, nội dung quản 

lý văn hóa đọc bao gồm:   

- Xây dựng Kế hoạch, phát triển các hoạt động tại cơ quan, tổ chức nhằm 

phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.  

- Điều phối, sử dụng các nguồn lực hiện có nhằm tổ chức các hoạt động 

phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.   
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- Quản lý quy trình triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ thúc đẩy các hoạt động đọc và xây dựng thói quen đọc sách 

trong nhân dân.  

- Tăng cường giao lưu với các tổ chức khác có liên quan nhằm đa dạng 

hóa các nguồn lực để phát triển văn hóa đọc.  

1.1.4.2. Tiêu chí quản lý văn hóa đọc 

Các tiêu chí quản lý văn hóa đọc được xây dựng trên cơ sở các nội dung 

của quản lý văn hóa đọc tại thư viện bao gồm:  

- Năng lực điều phối và sử dụng các nguồn lực của thư viện để quản lý 

văn hóa đọc của chủ thể quản lý tại thư viện.  

- Năng lực triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện 

phục vụ quản lý văn hóa đọc bao gồm: chất lượng vốn tài liệu của thư viện, 

chất lượng sản phẩm và dịch vụ thư viện, hiệu quả trong hoạt động truyền 

thông vận động của thư viện.  

- Năng lực liên kết chia sẻ các nguồn lực giữa các cơ quan, tổ chức có 

liên quan nhằm tận dụng các nguồn lực thúc đẩy văn hóa đọc.  

Đây là những tiêu chí có ý nghĩa quan trọng, là công cụ để tác giả sử dụng 

đánh giá, nhận diện thực trạng quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương. 

1.1.5. Các văn bản quản lý về văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc 

Đánh giá tầm quan trọng của văn hóa đọc đối với sự phát triển kinh tế xã 

hội của đất nước, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã hết sức quan 

tâm đến việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nhằm xây dựng văn hóa, 

con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 

đất nước. Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa đọc được 

thể hiện qua các văn bản sau: 

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần 

thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển 
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văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 

trong đó xác định mục tiêu:“xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam 

phát triển toàn diện hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân 

tộc, nhân văn dân chủ và khoa học”. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh 

thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát 

triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  

Chiến lược Phát triển Văn hóa đến năm 2020 (phê duyệt theo Quyết định 

số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ) trong 

đó xác định việc đổi mới phương thức hoạt động phục vụ bạn đọc ở các thư 

viện theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa, tạo sự liên thông 

giữa các thư viện, xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội, góp phần xây 

dựng có hiệu quả thế hệ đọc tương lai [42].  

Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo 

tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ (phê duyệt theo Quyết định số 208/QĐ-TTg 

ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ) đã xác định mục tiêu 

tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập trong các 

thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp đối tượng người sử dụng 

ở từng vùng, miền, địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp 

nhiều cơ hội cho người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng 

có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn được học tập thường xuyên, từ đó 

khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ 

dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động; cải thiện và nâng cao chất lượng 

cuộc sống [44].  

Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 (phê duyệt theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 

tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ) với mục tiêu xây dựng và phát 
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triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bấn phẩm in và điện 

tử) trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, 

sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân 

trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng 

cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con 

người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập [46]. 

Ngoài ra, Nhà nước đã ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp 

luật trong lĩnh vực thư viện-một trong những thiết chế văn hóa quan trọng 

thúc đẩy văn hóa đọc phát triển, bao gồm: Pháp lệnh Thư viện năm 2000, 

Nghị định 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 hướng dẫn thi hành 

Pháp lệnh Thư viện, các Thông tư hướng dẫn quy chế hoạt động, các hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch như: Thông tư 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 

2014 quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện, Thông tư số 

13/2016/TT-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2016 quy định quy chế mẫu 

về hoạt động của thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã; Thông tư số 

21/2012/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về tiêu chí, thủ 

tục thanh lọc tài liệu trong thư viện; Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL 

ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân 

chuyển tài liệu... Hệ thống văn bản này tạo hành lang pháp lý cho hoạt động 

thư viện phát triển, phục vụ đắc lực nhu cầu đọc của cộng đồng, góp phần 

phát triển văn hóa đọc.  

1.2. Tổng quan về Thư viện tỉnh Hải Dương 

1.2.1. Khái quát về tỉnh Hải Dương 

Vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên 

 Hải Dương là tỉnh thuộc khu vực châu thổ sông Hồng, thuộc tam giác 

kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tiếp giáp với các tỉnh 
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Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên và thành phố cảng 

Hải Phòng. 

Hải Dương có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng và ẩm ướt; nhiệt độ trung 

bình là 23
o
C; độ ẩm trung bình hàng năm từ 78 đến 87%; lượng mưa trung 

bình hàng năm từ 1.500 mm đến 1,700 mm. Hải Dương có tiềm năng lớn về 

sản xuất vật liệu xây dựng, như đá vôi với trữ lượng khoảng 200 triệu tấn, đất 

sét để sản xuất vật liệu chịu lửa với trữ lượng khoảng 8 triệu tấn, cao lanh - 

nguyên liệu chính để sản xuất gốm sứ với trữ lượng khoảng 400.000 tấn, 

quặng bô - xít dùng để sản xuất đá mài và bột mài công nghiệp với trữ lượng 

khoảng 200.000 tấn nằm chủ yếu tập trung trên địa bàn huyện Chí Linh và 

Kinh Môn [62]. 

Dân số và lực lượng lao động  

Tỉnh Hải Dương bao gồm 10 huyện, 02 thành phố với dân số khoảng 1,8 

triệu người, trong đó trên 60% trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ dân số cao 

(khoảng 84,5%) sống ở khu vực nông thôn và chủ yếu là làm nghề nông. Đây 

sẽ là nguồn cung lao động rất quan trọng và dồi dào cho các dự án đầu tư [62]. 

Diện tích đất tự nhiên 

Diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 1,652 km
2
. Địa hình thấp dần từ Tây 

Bắc đến Đông Nam. Hải Dương gồm có 2 vùng chính: vùng núi trung du và 

vùng đồng bằng. Vùng núi trung du gồm hai thị xã Chí Linh và huyện Kinh 

Môn, chiếm khoảng 11% tổng diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh, rất thích 

hợp cho việc xây dựng và hình thành các khu công nghiệp và du lịch, trồng 

cây ăn quả, cây lấy gỗ và nhiều loại cây công nghiệp khác. Vùng đồng bằng 

chiếm 89% tổng diện tích tự nhiên, với độ cao trung bình từ 3m đến 4m so 

với mực nước biển, địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ thích hợp cho trồng 

các loại cây lương thực, cây thực phẩm và cây công nghiệp ngắn ngày [62]. 

Hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng  

Mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương rất thuận tiện bao 

gồm nhiều tuyến đường bộ (Quốc lộ 5A, 5B, 188, 18,...); đường sắt (tuyến Hà 
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Nội - Hải Phòng) đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua 7 trạm trên dọc 

tuyến đường và đường thủy (tuyến đường thủy dài 400 km rất thuận tiện cho 

việc vận chuyển của các loại tàu bè có trọng tải khoảng 500 tấn;  

Hải Dương gần 2 sân bay đó là: Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), sân 

bay Cát Bi (Hải Phòng). 

Hệ thống giao thông thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế giữa tỉnh Hải 

Dương và các tỉnh, thành khác trong và ngoài nước [62].  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa  

Mặc dù vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với 

sự nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương, mức tăng 

trưởng kinh tế của tỉnh vẫn tăng hơn so với năm trước. Năm 2014, tổng sản 

phẩm địa phương dự kiến đạt 46.397 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm trước. 

Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng dự kiến đạt 78.566 tỷ đồng, tăng 

8,8% so với năm trước. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản dự kiến đạt 

15.584 tỷ đồng, tăng 0,1% so với năm trước. 

Hải Dương có 1.098 khu di tích lịch sử, trong đó có 133 di tích quốc gia 

và nhiều khu di tích khác; 01 di tích đã được xếp hạng đặc biệt quốc gia đó là 

khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc… Một số điểm du lịch đẹp và nổi tiếng là 

Côn Sơn - Kiếp Bạc, động Kính Chủ, đền cao An Phụ, Đền thờ Chu Văn An, 

gốm sứ Chu Đậu - Mỹ Xá, đảo cò Chi Lăng Nam [62] .  

Về giáo dục  

Vùng đất Xứ Đông với truyền thống hiếu học là quê hương của nhiều 

nho sĩ, Trạng nguyên Việt Nam và Thủ khoa Đại Việt.  

Văn miếu Mao Điền (thuộc huyện Cẩm Giàng) được biết tới là một trong 

số ít văn miếu hàng tỉnh còn tồn tại ở Việt Nam. Lịch sử của văn miếu bắt đầu 

từ hơn 500 năm về trước. Từ giữa thế kỷ 15 cho đến khoa thi cuối cùng của 

nhà Nguyễn, nơi đây trở thành nơi thi hương của vùng trấn Hải Dương. Đặc 

https://vi.wikipedia.org/wiki/X%E1%BB%A9_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_mi%E1%BA%BFu_Mao_%C4%90i%E1%BB%81n
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biệt trong thời Nhà Mạc (1527-1593) đã bốn lần tổ chức thi đại khoa ở Mao 

Điền. Chỉ đứng sau Văn Miếu - Quốc Tử Giám, với hơn 500 năm tồn tại và thờ 

hơn 600 vị tiến sĩ, Văn miếu Mao Điền đã trở thành niềm tự hào về truyền thống 

hiếu học của con người Xứ Đông. 

Hiện nay giáo dục của Hải Dương được xem là một trong những cái nôi 

đào tạo nhân tài của Việt Nam. Nhiều học sinh gốc từ Hải Dương đã đạt giải 

cao trong các kỳ thi Olympic Quốc tế.  

Trong các kỳ thi Cao đẳng và Đại học, cũng như các kỳ thi học sinh giỏi 

quốc gia, Hải Dương luôn trong nhóm dẫn đầu của Việt Nam [62].  

1.2.2. Quá trình hình thành, phát triển của Thư viện tỉnh Hải Dương 

1.2.2.1. Thư viện tỉnh Hải Dương qua các giai đoạn 

Thư viện tỉnh Hải Dương là thư viện công cộng lớn nhất tỉnh Hải 

Dương, được thành lập tháng 12 năm 1956. Năm 1968 sáp nhập hai Thư viện 

Hải Dương và Thư viện Hưng Yên thành Thư viện Hải Hưng. Năm 1997 sau 

khi tái lập tỉnh mang lại tên Thư viện tỉnh Hải Dương. Trải qua hơn 60 năm 

xây dựng và trưởng thành, Thư viện tỉnh Hải Dương đã thực sự trở thành kho 

tàng lưu giữ một khối lượng tri thức vô giá phục vụ đông đảo cán bộ, nhân 

dân trong và ngoài tỉnh sử dụng, khai thác. Sách, báo, tài liệu thông tin của 

thư viện đã góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 

tỉnh, tuyên truyền rộng rãi các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước, phổ biến những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm thúc đẩy sản 

xuất phát triển, phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao trình độ và giải trí của 

nhân dân.  

Khi mới thành lập, vốn sách ban đầu chỉ có gần 2.000 cuốn, chủ yếu do 

nhân dân quyên góp với 02 cán bộ thư viện. Đến nay, thư viện đã có một khối 

lượng sách với trên 200.000 bản, hàng năm bổ sung từ 10.000-15.000 bản 

sách, gần 200 loại báo, tạp chí. Mỗi ngày thư viện phục vụ từ 300-350 lượt 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_M%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_Mi%E1%BA%BFu_-_Qu%E1%BB%91c_T%E1%BB%AD_Gi%C3%A1m
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_mi%E1%BA%BFu_Mao_%C4%90i%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%E1%BB%A9_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A2n_t%C3%A0i&action=edit&redlink=1
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người đọc. Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động, thư viện tỉnh đã phục vụ hàng 

triệu bạn đọc, nhiều đồng chí cán bộ quản lý, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ, 

đông đảo cán bộ, giáo viên và nhân dân trong tỉnh là độc giả thường xuyên 

của thư viện. Các thế hệ học sinh, sinh viên của tỉnh là những bạn đọc tích 

cực của thư viện tỉnh.  

Với những thành tích đạt được trong hơn nửa thế kỷ qua, Thư viện tỉnh 

Hải Dương vinh dự nhận được những phần thưởng cao quý như: Cờ thi đua 

xuất sắc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng; Huân chương Lao động, 

và nhiều Bằng khen do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tặng. Đây là những 

thành tựu to lớn, tạo động lực để Thư viện tỉnh Hải Dương hoàn thành sứ 

mệnh của mình trong quá trình phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.  

1.2.2.2. Vị trí , chức năng, nhiệm vụ của Thư viện tỉnh Hải Dương 

a) Vị trí, chức năng  

Thư viện tỉnh Hải Dương là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một 

phần kinh phí hoạt động, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức 

năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được 

xuất bản tại địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài phù hợp với 

đặc điểm, yêu cầu xây dựng, phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

an ninh, quốc phòng của địa phương.  

Thư viện tỉnh Hải Dương có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở 

tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về 

chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền [63].  

b) Nhiệm vụ, quyền hạn  

Xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về lĩnh vực hoạt động 

của thư viện tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau 

khi được phê duyệt. 

Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh 

tế, văn hóa của địa phương và đối tượng phục vụ của thư viện tỉnh gồm: sưu 
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tầm, bảo quản vốn tài liệu cổ, quý hiếm có ở địa phương; thu thập, tàng trữ và 

bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại Hải Dương và viết về Hải 

Dương; nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu địa phương theo quy định, các bản 

sao khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường Đại học được mở 

tại Hải Dương, xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị; 

tăng cường nguồn lực thông tin thông qua mở rộng liên thông giữa Thư viện 

tỉnh Hải Dương với các thư viện trong nước và nước ngoài bằng hình thức 

cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính khi cấp có thẩm quyền 

cho phép; thực hiện thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử 

dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử 

dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà, 

hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy của thư viện.  

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu kịp thời và rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến 

với mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội của tỉnh; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân.  

Biên soạn các ấn phẩm thông tin-thư mục và phối hợp với các ngành liên 

quan biên soạn, xuất bản tài liệu địa chí theo quy định; cung cấp thông tin có chọn 

lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ của thư viện tỉnh.  

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của thư viện 

tỉnh; tham gia xây dựng, phát triển và quản lý mạng thông tin-thư viện của hệ 

thống thư viện công cộng các huyện, thành phố.  

Hướng dẫn, tư vấn phát triển mạng lưới tổ chức thư viện cấp huyện, cấp 

cơ sở và các thư viện chuyên ngành; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì, phối 

hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác của địa phương.  

Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều 

kiện của thư viện tỉnh theo quy định của pháp luật. 
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Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của 

Thư viện tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan có liên quan 

theo quy định.  

Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ viên chức và người lao động về tài 

sản, tài chính của Thư viện tỉnh theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.  

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao [63]. 

1.2.3. Vai trò của quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương 

Văn hóa đọc là một phạm trù hết sức trừu tượng, việc phát triển văn hóa 

đọc thực chất là việc tác động lên các thiết chế có ảnh hưởng đến văn hóa đọc 

của cộng đồng bằng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các 

thiết chế này, tạo điều kiện để phát triển văn hóa đọc. Như vậy quản lý văn 

hóa đọc tại thư viện thực chất là hoạt động quản lý thư viện nhằm nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động thư viện phục vụ phát triển văn hóa đọc.  

Tăng cường hoạt động quản lý có vai trò hết sức quan trọng thúc đẩy 

hoạt động văn hóa đọc phát triển, nó được thể hiện ở các khía cạnh:  

Quản lý văn hóa đọc góp phần tạo ra các nguồn lực để thúc đẩy văn hóa 

đọc tại thư viện phát triển. Trong bối cảnh các nguồn lực cho hoạt động thư 

viện và phát triển văn hóa đọc ngày càng giảm sút (về nhân lực: tinh giản biên 

chế, về tài chính: cắt giảm chi tiêu), quản lý văn hóa đọc nhằm tạo ra các biện 

pháp để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và nguồn tài chính không chỉ có 

ý nghĩa đối với cộng đồng mà còn có ý nghĩa đối với việc tiết kiệm chi tiêu 

ngân sách nhà nước.  

Quản lý văn hóa đọc đặt ra yêu cầu phải đổi mới quy trình hoạt động của 

thư viện, trong đó có 2 nội dung phải nâng cao đó là xây dựng sản phẩm, dịch 

vụ thư viện và truyền thông vận động nhằm khuyến đọc, đây là 2 hoạt động 

có tính chủ chốt của thư viện phục vụ các đối tượng người đọc của thư viện. 

Việc tăng cường các hoạt động này sẽ hỗ trợ cho người dân có thêm nhiều cơ 
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hội để tiếp cận thông tin và tri thức, được hưởng thụ các giá trị văn hóa vật 

chất và tinh thần mà thư viện mang lại.  

Quản lý văn hóa đọc tạo cơ hội cho Thư viện tỉnh Hải Dương tăng cường 

khả năng liên kết, chia sẻ các nguồn lực trong phát triển văn hóa đọc với các 

tổ chức khác có liên quan, tạo điều kiện cho mọi đối tượng, thành phần khác 

nhau trong xã hội có thể tiếp cận với thư viện và sách báo. Đồng thời góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thư viện.  

Tiểu kết 

Văn hóa đọc được xác định là tổng thể các năng lực của chủ thể hướng 

tới việc tiếp cận sử dụng thông tin trong tài liệu, văn hóa đọc xem xét ở góc 

độ cá nhân bao gồm định hướng của chủ thể tới đối tượng đọc, khả năng, 

trình độ lĩnh hội và thái độ ứng xử của người đọc với tài liệu. Văn hóa đọc bị 

tác động bởi các yếu tố về truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, chế độ chính 

trị, hoàn cảnh kinh tế, xã hội, nền giáo dục, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật 

và đặc biệt đó là hoạt động của hệ thống thư viện trên địa bàn. Phát triển văn 

hóa đọc là việc tác động vào những yếu tố có ảnh hưởng đến văn hóa đọc, 

trong đó nền giáo dục và hoạt động thư viện công cộng trên địa bàn có ảnh 

hưởng quan trọng đến quá trình thúc đẩy văn hóa đọc phát triển. Thư viện có 

vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển văn hóa đọc, nó tạo cơ hội cho 

cộng đồng được tiếp cận một cách bình đẳng đến thư viện, tài liệu của thư 

viện và các dịch vụ của thư viện, tạo môi trường đọc, định hướng, giáo dục, 

xây dựng thói quen đọc và đặc biệt là cầu nối trong việc liên kết các nguồn 

lực phục vụ phát triển văn hóa đọc. Chính vì vậy, các biện pháp quản lý văn 

hóa đọc của thư viện giữ một vai trò quan trọng trong việc định hướng, phát 

triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Nội dung quản lý văn hóa đọc tại thư viện 

được xác định bao gồm: điều phối và sử dụng các nguồn lực của thư viện để quản 

lý văn hóa đọc; triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện phục 

vụ quản lý văn hóa đọc, liên kết chia sẻ các nguồn lực giữa các cơ quan, tổ chức 

có liên quan nhằm tận dụng các nguồn lực thúc đẩy văn hóa đọc. 



 45 

Nhận thức vai trò của thư viện đối với phát triển văn hóa đọc trong cộng 

đồng, trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản định hướng 

cho sự phát triển của thư viện và văn hóa đọc trong đó phải kể đến Quyết định 

số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ phê duyệt Đề án 

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030 ngoài ra còn một số các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch ban hành trong giai đoạn 2014-2018 tạo hành lang pháp 

lý cho hoạt động thư viện, phục vụ phát triển văn hóa đọc. Đây là những văn 

bản quan trọng giúp cho các thư viện có thể vận dụng tổ chức các hoạt động 

chuyên môn nghiệp vụ phục vụ quản lý văn hóa đọc nhằm phát triển văn hóa 

đọc trong cộng đồng, góp phần tạo cơ hội cho người dân có thêm nhiều cơ hội 

trong tiếp cận thông tin, tri thức và đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời 

trong thư viện.  

Thư viện tỉnh Hải Dương với hơn 60 năm bề dày lịch sử là chủ thể thực 

hiện quản lý văn hóa đọc của người đọc, có vai trò quan trọng đối với văn hóa 

đọc trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Vận dụng các lý thuyết về văn hóa đọc, quản lý 

văn hóa đọc và các tiêu chí đánh giá văn hóa đọc luận văn sẽ đi sâu phân tích 

thực trạng quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương.  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VĂN HÓA ĐỌC TẠI THƯ VIỆN  

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

2.1. Chủ thể và cơ chế quản lý văn hóa đọc 

2.1.1. Chủ thể quản lý  

2.1.1.1  Các cơ quan quản lý Nhà nước 

Chủ thể quản lý là Thư viện tỉnh Hải Dương chịu sự quản lý nhà nước về 

thư viện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện tham mưu) và 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan này như sau:  

- Chức năng nhiệm vụ của Vụ Thư viện được quy định tại Quyết định số 

4179/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện 

được quy định cụ thể như sau [69]: 

Xây dựng, trình Bộ trưởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm, các chương trình 

hành động và các văn bản khác về thư viện. 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, các đề án, dự 

án về thư viện đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

về thư viện. 

Chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, 

chính sách khuyến khích đầu tư cho phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh xã 

hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển sự nghiệp thư viện trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. Trình Bộ trưởng ban hành tiêu chí cụ thể về phân 
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loại, tiêu chuẩn xếp hạng thư viện; hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của 

thư viện. 

Trình Bộ trưởng kế hoạch hợp tác quốc tế về thư viện; quy định việc hợp 

tác, trao đổi tài liệu giữa thư viện trong nước với thư viện nước ngoài và tổ 

chức thực hiện sau khi được ban hành. 

Hướng dẫn điều kiện thành lập và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện; 

hướng dẫn cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện đối với 

thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. Hướng dẫn thực hiện các hoạt động 

bổ sung, bảo quản, xử lý, tổ chức khai thác vốn tài liệu của thư viện, hướng 

dẫn việc liên thông giữa các thư viện trong nước. Chủ trì, phối hợp tổ chức 

đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ người làm công tác 

thư viện theo phân công của Bộ trưởng. 

Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về nội dung hoạt 

động của các hội, tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực thư viện theo quy định 

của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất để Bộ 

trưởng khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với 

tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thư viện. 

Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong quản lý nhà nước về 

thư viện; xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về thư viện của ngành; thực 

hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ. 

- Chức năng nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải 

Dương liên quan đến quản lý thư viện như sau (trích phần thư viện):  

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các 

xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho Thư viện tỉnh theo quy định của 

pháp luật; 

Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện ở địa phương theo quy định 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cấp và thu hồi giấy phép đăng ký hoạt 



 48 

động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật; 

Hướng dẫn các thư viện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động 

theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch [70]. 

2.1.1.2.  Thư viện tỉnh Hải Dương 

Như đã phân tích, Thư viện tỉnh Hải Dương là chủ thể thực hiện quản lý 

văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương. Cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh 

Hải Dương được quy định như sau:  

Cơ cấu tổ chức của thư viện bao gồm:  

- Lãnh đạo Thư viện gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:  

+ Phòng nghiệp vụ: triển khai thực hiện các nhiệm vụ bao gồm: bổ sung, 

xử lý tài liệu.  

+ Phòng Công tác bạn đọc: quản lý đọc tổng hợp, mượn, báo tạp chí 

mới, báo tạp chí lưu và ngoại văn.  

+ Phòng Thông tin - Thư mục và Địa chí: phục vụ tra cứu sách quý 

hiếm, địa chí, tin học, biên soạn thư mục chuyên đề, bài trích, báo, tổ chức nói 

chuyện chuyên đề, trưng bày, triển lãm, thư pháp Hán Nôm. 

+ Phòng Hành chính-Tổng hợp: cấp thẻ thư viện, văn thư, kế toán, lái xe, 

bảo vệ và quản trị thư viện. 

+ Phòng Mạng lưới thư viện: hỗ trợ và phát triển hệ thống thư viện cơ sở. 

+ Phòng Thư viện thiếu nhi: phục vụ thiếu nhi.  

Cơ cấu tổ chức của thư viện được thể hiện qua sơ đồ sau:  
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Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Hải Dương 

 

Nguồn: Trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh Hải Dương [64] 

2.1.1.3. Nhân lực quản lý   

Hiện nay, nhân lực quản lý thư viện bao gồm: 03 người thuộc Ban Lãnh 

đạo Thư viện (01 giám đốc và 02 Phó giám đốc), 04 trưởng phòng và 02 phó 

phòng.  

Về trình độ: có 2 người có trình độ thạc sĩ và 07 người có trình độ đại 

học, trong đó, có 07 người chuyên ngành thư viện và 02 người có trình độ 

chuyên ngành khác (chuyên ngành quản lý văn hóa).  

Từ cơ cấu tổ chức nhân lực của Thư viện tỉnh Hải Dương, có thể thấy 

Thư viện tỉnh Hải Dương là thư viện lớn nhất trong hệ thống thư viện công 

cộng của tỉnh Hải Dương với cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh và quy tụ những 

người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thư viện trên địa bàn phục vụ cho 

hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện.  

 So sánh với cơ cấu tổ chức, nhân lực của Thư viện tỉnh Hải Dương với 

một số thư viện cấp tỉnh trong khu vực và mạng lưới thư viện công cộng cấp 

tỉnh trong toàn quốc, đây là một trong những thư viện có nguồn nhân lực 

tương đối đông và đảm bảo điều kiện cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 

của thư viện. 
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2.1.2. Cơ chế quản lý  

Với vị trí là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Hải Dương, là thư viện đứng đầu trong hệ thống thư viện công 

cộng toàn tỉnh, Thư viện tỉnh Hải Dương nằm trong cơ chế quản lý và có các 

mối quan hệ công tác theo sơ đồ như sau:  

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ về cơ chế quản lý và mối quan hệ công tác của Thư viện 

tỉnh Hải Dương  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú:   

 

 

Phối hợp trong quản lý nhà nước 

 Quản lý nhà nước về thư viện  

 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ 

 Phối hợp trong hoạt động nghiệp vụ  

 

Qua sơ đồ, có thể thấy được, Thư viện tỉnh Hải Dương chịu sự quản lý 

nhà nước về thư viện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở cấp Trung ương 

và của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ở địa phương. Việc triển khai các hoạt 

động quản lý nhà nước về thư viện ở cấp trung ương do Vụ Thư viện thực hiện 

(theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và ở cấp địa 

phương do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (theo sự phân công của Chủ tịch Ủy 

Bộ VHTTDL (Vụ Thư 

viện tham mưu QLNN)   

UBND tỉnh Hải Dương  

(Sở VHTTDL tham mưu 

QLNN) 

Thư viện tỉnh  

Hải Dương  

TVQG VN 

Thư viện cấp huyện, 

xã, phòng đọc sách,  

trên địa bàn 

Cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn Hải Dương 

LHTV ĐBSH 
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ban nhân dân tỉnh Hải Dương). Thư viện có trách nhiệm tổ chức thực hiện các 

chỉ đạo phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về thư viện.  

Việc chỉ đạo giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa 

phương về thư viện khá linh hoạt, không có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm 

vụ. Các chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thư viện được Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tổ chức thực hiện khá hiệu quả.  

Thư viện tỉnh Hải Dương được Thư viện Quốc gia Việt Nam hướng 

dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và thực hiện hướng dẫn về chuyên 

môn, nghiệp vụ cho thư viện cấp huyện, thư viện cấp xã, phòng đọc sách cơ 

sở trên địa bàn.  

Ngoài ra Thư viện tỉnh Hải Dương thực hiện cơ chế phối hợp trong hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ với Liên hiệp thư viện khu vực đồng bằng sông 

Hồng và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương như thư viện 

thuộc các cơ sở giáo dục, thư viện thuộc đơn vị lực lượng vũ trang và các tổ 

chức khác trên địa bàn tỉnh.  

2.2. Các hoạt động quản lý văn hóa đọc 

2.2.1. Triển khai thực hiện các văn bản quản lý của Nhà nước về hoạt động 

của thư viện 

Để quản lý văn hóa đọc hiệu quả, ngoài những nguồn lực sẵn có của thư 

viện như: nhân lực, vật lực, tài lực, thì môi trường chính sách-yếu tố ngoại 

cảnh cũng là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công 

trong hoạt động của thư viện, bởi lẽ, bất kỳ thư viện nào cũng phải hoạt động 

trong khuôn khổ của pháp luật, theo định hướng, đường lối của Đảng và Nhà 

nước. Đặc biệt, thư viện còn là công cụ truyền bá tư tưởng, văn hóa, giáo dục, 

định hướng dư luận của Đảng và Nhà nước, vì vậy, hoạt động thư viện cần 

bám sát các quy định của nhà nước về thư viện.  

Thư viện tỉnh đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước trong 

lĩnh vực thư viện như: Pháp lệnh Thư viện năm 2000, Nghị định 72/2002/NĐ-

CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ hướng dẫn thi hành pháp lệnh 



 52 

thư viện, các thông tư của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về hoạt 

động thư viện như: Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 

năm 2014 hướng dẫn về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện, Thông tư 

số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5 năm 2015 giữa Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề 

nghiệp, viên chức lĩnh vực thư viện; Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL 

ngày 09 tháng 12 năm 2016 quy định quy chế mẫu hoạt động của thư viện 

công cộng cấp tỉnh, huyện, xã. 

Ngoài ra thư viện tỉnh đã thực hiện một số các văn bản khác trong lĩnh 

vực thư viện như:  

 Trên cơ sở Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 quy định về 

tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, theo đó 

thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ nghiệp vụ, vốn tài liệu cho 03 thư viện tư 

nhân trên địa bàn tỉnh. 

Tích cực triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt 

đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ (theo Quyết định số 

208/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ), đẩy 

mạnh các hoạt động phục vụ người dân thực hiện việc học suốt đời thông qua 

công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện tỉnh, huyện và luân chuyển sách báo 

phục vụ tại cơ sở; thực sự làm cho thư viện trở thành điểm đến hấp dẫn, thân 

thiện với cộng đồng đặc biệt là các em thiếu nhi. 

Tham mưu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân 

tỉnh: quan tâm phát triển sự nghiệp thư viện từ tỉnh đến cơ sở như:  

+ Tiếp tục thực hiện Đề án Xây dựng trụ sở thư viện cấp huyện. 

+ Đề án Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã theo chương trình nông 

thôn mới được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong đó có lĩnh vực thư viện 

cấp xã. 

+ Thực hiện quy hoạch phát triển sự nghiệp thư viện năm 2011-2015 và 

tầm nhìn 2020. 
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+ Tiếp tục tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện giai đoạn tiếp 

theo của Dự án mua sắm trang thiết bị nội thất, thư viện điện tử/thư viện số 

cho công trình thư viện tỉnh. 

Việc thực hiện các quy định, định hướng của nhà nước về thư viện tạo 

tiền đề cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thư viện phục 

vụ phát triển văn hóa đọc.  

Tuy nhiên, trong xu thế phát triển của thư viện hiện đại, nhiều quy định 

của Nhà nước còn chưa phù hợp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển 

của thư viện có thể kể đến như: thiếu đi văn bản có giá trị pháp lý cao nhất là 

Luật Thư viện; chưa có quy định cụ thể về chính sách đầu tư, tài chính cho 

hoạt động thư viện, những hướng dẫn cụ thể về triển khai các hoạt động 

chuyên môn, nghiệp vụ thư viện đặc biệt là các hoạt động thúc đẩy văn hóa 

đọc như: tổ chức dịch vụ thư viện, truyền thông vận động...; quy định về xếp 

hạng thư viện theo Thông tư 67/2006/TT-BVHTT còn gặp nhiều bất cập, 

không tạo động lực cho hoạt động của thư viện. 

2.2.2.  Xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng 

Để đạt được các mục tiêu đặt ra về phát triển văn hóa đọc tại Đề án phát 

triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, mỗi địa phương trong cả nước 

cần xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó căn cứ theo tình hình 

thực tế của địa phương mình để xây dựng các chỉ tiêu phù hợp với mục tiêu 

mà Đề án đặt ra.  

Hiện nay, để đảm bảo cho việc triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc 

trong cộng đồng, từ năm 2017, các địa phương, bộ ngành đã ban hành kế 

hoạch và triển khai thực hiện. Đến nay sau 02 năm thực hiện Đề án phát triển 

văn hóa đọc, 61/63 tỉnh/thành đã có kế hoạch, hầu hết các bộ ngành đã xây 

dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.  

Tuy nhiên, sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Đề án, Thư viện tỉnh Hải 

Dương vẫn chưa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn 
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hóa đọc, hiện tại, thư viện mới chỉ xây dựng kế hoạch công tác hàng năm 

(trong đó có lồng ghép nội dung về phát triển văn hóa đọc), còn kế hoạch lâu 

dài, riêng biệt, với các định hướng cụ thể để phát triển văn hóa đọc thì thư 

viện tỉnh Hải Dương chưa xây dựng được. Đây là một trong những hạn chế 

lớn của thư viện trong việc nâng cao chất lượng quản lý văn hóa đọc của 

người đọc tại thư viện.  

2.2.3. Điều phối, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động quản lý văn hóa đọc 

Để thực hiện quản lý văn hóa đọc, một trong những nhiệm vụ quan trọng 

của chủ thể thực hiện quản lý đó là điều phối, sử dụng các nguồn lực sẵn có 

để phát triển văn hóa đọc. Các nguồn lực để thực hiện quản lý văn hóa đọc 

bao gồm: nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính và các nguồn 

lực khác. Để thực hiện quản lý văn hóa đọc của thư viện, thư viện đã đưa ra 

nhiều biện pháp để điều phối sử dụng nguồn lực cụ thể:  

 2.2.3.1. Nguồn nhân lực thư viện 

Theo số liệu thống kê về hoạt động của thư viện, năm 2018, thư viện có 

29 cán bộ. Xét về số lượng, nhìn chung nguồn nhân lực của thư viện trong thời 

gian qua là tương đối ổn định, đảm bảo cho việc vận hành các hoạt động của thư 

viện trong đó có phát triển văn hóa đọc. Số lượng nhân lực thư viện trong giai 

đoạn 05 năm  2014-2018 của thư viện được thể hiện qua biểu đồ sau:  

Biểu đồ 2.1: Nguồn nhân lực thư viện giai đoạn 2014-2018 

28

30

31 31

29

26

27

28

29

30

31

2014 2015 2016 2017 2018

ĐVT: Người

(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết các năm từ 2014 - 2018  

của Thư viện tỉnh Hải Dương) 
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Chất lượng nguồn nhân lực thư viện nhìn chung đảm bảo cho hoạt động 

của thư viện, năm 2018, thư viện có 02 người có trình độ thạc sĩ, 21 người có 

trình độ đại học, 06 người có trình độ cao đẳng và 01 người có trình độ trung 

học chuyên nghiệp, trong đó 65% có trình độ thư viện và 35% có trình độ 

chuyên ngành khác.  

Về thực hiện chế độ đãi ngộ cho người làm công tác thư viện: Lãnh đạo 

thư viện trong thời gian qua đã quan tâm, thực hiện các chế độ đãi ngộ cho 

cán bộ Thư viện tỉnh Hải Dương, ngoài thực hiện chế độ phụ cấp độc hại và 

phụ cấp bằng hiện vật theo quy định hiện hành người làm công tác thư viện 

tại Thư viện tỉnh Hải Dương còn có phụ cấp từ việc thực hiện nhiệm vụ bảo 

quản tài liệu (đóng, phục chế sách, báo), phụ cấp làm thêm thứ 7 và chủ nhật 

(từ 150% - 200% lương).  

Về phân công để triển khai thực hiện các nhiệm vụ: hiện tại, nguồn nhân 

lực thư viện được phân công theo chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm của 

từng phòng, ban theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương với vị trí 

cụ thể như sau: ban giám đốc: 03 người; phòng nghiệp vụ: 04 người; phòng 

công tác bạn đọc: 05 người; phòng thiếu nhi: 03 người, phòng mạng lưới: 02 

người, phòng thông tin thư mục địa chí: 05 người và phòng hành chính: 07 

người.  

Đánh giá tổng thể, có thể thấy được, nguồn nhân lực của Thư viện tỉnh 

Hải Dương đông về mặt số lượng, đảm bảo về mặt chất lượng (đối với quy 

mô của một thư viện cấp tỉnh) và được hưởng các chế độ ưu đãi về đặc thù 

nghề nghiệp đầy đủ. Đây là những yếu tố quan trọng, đảm bảo cho việc nâng 

cao chất lượng quản lý văn hóa đọc của người đọc tại thư viện tỉnh.  

Tuy nhiên, hiện nay, việc phân bổ và sử dụng nguồn nhân lực thư viện 

phục vụ cho quản lý văn hóa đọc nhìn chung còn gặp nhiều hạn chế, chưa 

khai thác, phát huy được hết các thế mạnh về nguồn nhân lực của thư viện, có 

thể điểm qua một số hạn chế như sau:  
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Thứ nhất, số lượng nhân lực đông vừa là điểm mạnh nhưng cũng là điểm 

hạn chế của thư viện, bởi lẽ, nhân lực đông sẽ phát sinh chi phí cho lương, 

phụ cấp và các chế độ khác cho người làm công tác thư viện. Theo số liệu 

thống kê, năm 2018, tiền lương chi trả cho cán bộ chiếm 67% tổng số ngân 

sách nhà nước cấp cho thư viện hoạt động. Như vậy, với số lượng nhân lực 

nhiều, thư viện sẽ không có nhiều kinh phí để triển khai các hoạt động nhằm 

thu hút người đọc nói chung và các hoạt động phát triển văn hóa đọc nói 

riêng. Hơn nữa, do nguồn nhân lực đông ảnh hưởng lớn đến quỹ lương và chế 

độ phụ cấp cho người làm công tác thư viện sẽ giảm, đây chính là yếu tố 

không tạo động lực để triển khai các hoạt động thư viện phục vụ người đọc.  

Thứ hai, phân bổ nguồn nhân lực cho các vị trí của thư viện không đều, 

những vị trí quan trọng của thư viện phục vụ cho các hoạt động quản lý văn 

hóa đọc nhìn chung chưa được chú trọng bố trí nhân lực. Hiện tại bộ phận 

phục vụ bạn đọc của thư viện chỉ được bố trí lực lượng khá mỏng (chỉ có 5 

người, chiếm 17% so với tổng số nguồn nhân lực của cả thư viện). Các nhiệm 

vụ để bộ phận này thực hiện cũng hết sức khiêm tốn, so với sứ mệnh của 

mình là tổ chức các dịch vụ thư viện để phát triển văn hóa đọc.  

Thứ ba, công tác quản trị nguồn nhân lực tại thư viện nhìn chung còn 

gặp nhiều bất cập đặc biệt là trong việc xác định vị trí việc làm. Nhiều công 

việc có tính chất thời vụ lại bố trí nhân lực có tính chất lâu dài đảm nhiệm 

(như phòng mạng lưới: 01 năm chỉ đi kiểm tra, hướng dẫn hoạt động cơ sở từ 

01 đến 02 lần nhưng lại bố trí 02 người đảm nhận), dẫn đến việc phình to quỹ 

lương, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Việc quản lý nhân lực mới chỉ dừng 

lại ở quản lý về mặt thời gian, chứ chưa đi sâu vào quản lý kết quả, hiệu quả 

công việc, dẫn đến chất lượng hoạt động thư viện còn chưa được đảm bảo.  

2.2.3.2. Cơ sở vật chất của thư viện 

* Nguồn kinh phí 

Trong bất kỳ một tổ chức, nguồn lực tài chính luôn đóng vai trò quan 

trọng trong triển khai các hoạt động. Đối với thư viện và phát triển văn hóa 
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đọc, vấn đề tài chính không chỉ là một trong những vấn đề có ý nghĩa tiên 

quyết ảnh hưởng đến chất lượng các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc mà nó 

còn thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với thư viện bởi lẽ đặc thù của thư 

viện là phi lợi nhuận và cần có sự đầu tư của Nhà nước để phát triển.  

Thư viện tỉnh Hải Dương với vị trí là đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có vai trò trong việc thúc đẩy các hoạt 

động phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tình Hải Dương, trong những năm 

qua đã nhận được sự quan tâm đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giai đoạn 2014-2018, kinh phí hoạt động 

của Thư viện nhìn chung được duy trì ổn định, đảm bảo cho các hoạt động 

của thư viện. Kinh phí hoạt động của thư viện được thể hiện qua biểu đồ sau:  

Biểu đồ 2.2. Kinh phí hoạt động của thư viện giai đoạn 2014-2018 
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(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết các năm từ 2014 - 2018  

của Thư viện tỉnh Hải Dương) 

Về việc sử dụng kinh phí của thư viện, trong những năm qua, thư viện phân 

bổ nguồn lực tài chính cho các mục: chi cho lương cán bộ, chi cho hoạt động 

chuyên môn, nghiệp vụ và chi cho các hoạt động khác, trong đó hoạt động 

chuyên môn nghiệp vụ bao gồm các mục chi: bổ sung tài liệu, dịch vụ thư 

viện, truyền thông vận động và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác. 

Năm 2018, việc sử dụng kinh phí của thư viện theo bảng sau:  
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Bảng 2.1. Tình hình sử dụng kinh phí của Thư viện tỉnh Hải Dương 

 năm 2018 

Đơn vị tính: Nghìn đồng  
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(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết các năm từ 2014 - 2018  

của Thư viện tỉnh Hải Dương) 

Qua bảng số liệu có thể thấy được, mặc dù kinh phí hàng năm chi cho 

hoạt động thư viện nói chung của thư viện là tương đối ổn định, tuy nhiên 

việc điều phối và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của thư viện nhìn chung 

còn nhiều hạn chế, có thể kể đến một vài bất cập như: kinh phí chi cho chi 

trả lương cán bộ thư viện quá lớn (chiếm 67% tổng số kinh phí hoạt động 

của thư viện) trong khi chi cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ chỉ chiếm 

một vị trí nhỏ.  

Trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, hầu hết chỉ tập trung cho bổ 

sung tài liệu, các hoạt động quan trọng khác như tổ chức dịch vụ thư viện, 

truyền thông vận động để người đọc đến sử dụng tài liệu và các dịch vụ thư 

viện… nhìn chung chưa được chú trọng. Đây là một trong những lý do khiến 

cho các hoạt động tổ chức dịch vụ thư viện và truyền thông vận động của thư 

viện mặc dù có triển khai, nhưng chưa mang lại được hiệu quả như ý muốn. 

Đây cũng là một trong những bất cập trong việc điều phối và sử dụng các 

nguồn lực của thư viện.  

* Cơ sở vật chất của thư viện 

Thư viện tỉnh Hải Dương nằm tại vị trí trung tâm của thành phố Hải 

Dương, đây là vị trí thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin và sử dụng tài 
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liệu, phục vụ phát triển văn hóa đọc. Thư viện được xây dựng từ năm 2008, 

đến năm 2011 thì hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2012 với kiến trúc bề 

thế, toà nhà cao 05 tầng với diện tích xây dựng 8.500m
2
 trên khuôn viên diện 

tích 8.000m
2
 ở khu văn hóa thể thao của tỉnh thuộc đường Chương Dương, 

thành phố Hải Dương [64].  

Hiện nay, do vị trí đắc địa của thư viện, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương đã bố trí trung tâm hành chính công nằm tại một phần tầng 1 của Thư 

viện (với diện tích khoảng 700m
2
), thư viện có thể phát huy vai trò của mình 

trong việc cung cấp thông tin phục vụ không chỉ nhu cầu đọc của người đọc, 

mà còn giúp cho người dân có được các thông tin về chính sách, pháp luật của 

nhà nước để thực hiện các thủ tục hành chính công.  

Về cơ sở vật chất và không gian đọc, thư viện đã đảm bảo số lượng chỗ 

ngồi với hơn 300 chỗ ngồi phân bổ cho các phòng đọc, phòng báo, phòng 

khai thác tài liệu địa chí,…. cho người lớn sử dụng và 150 chỗ ngồi cho thiếu 

nhi sử dụng với nhiều màu sắc, hình thù phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.  

Ngoài ra thư viện có trang bị đầy đủ các công cụ hỗ trợ cho hoạt động 

thư viện với giá tủ trưng bày (hơn 10 tủ trưng bày sách mới, sách chuyên đề 

đặt ở tiền sảnh và các phòng phục vụ của thư viện, gần 1.000 khung giá, đáp 

ứng đầy đủ việc lưu trữ và bảo quản sách của thư viện). Đảm bảo thiết bị 

chiếu sáng, quạt, phục vụ cho nhu cầu đọc, nghiên cứu của người đọc. Ngoài 

ra còn có các thiết bị đảm bảo an ninh, an toàn với gần 50 camrera đặt tại các 

phòng phục vụ và tiền sảnh.  

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin cũng được thư viện hết sức quan 

tâm, thư viện đã có website thư viện, được trang bị 02 máy chủ và 26 máy 

trạm, trong đó có 6 máy tính dành cho bạn đọc tra cứu, 20 máy tính dành cho 

người làm công tác thư viện với đường truyền cáp quang tốc độ cao, 02 máy 

tính xách tay phục vụ cho công tác tập huấn, hội nghị, hội thảo, hệ thống wifi 
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được sử dụng miễn phí tại thư viện. Thư viện sử dụng phần mềm ILIB từ năm 

2003, bước đầu thực hiện tin học hóa trong hoạt động thư viện với việc cấp 

thẻ bạn đọc trên phầm mềm, xử lý kỹ thuật sách và quản lý sách trên máy 

tính, thực hiện tra cứu OPAC.  

Thư viện còn có các trang thiết bị phục vụ cho người khiếm thị như 02 

máy đọc sách cho người khiếm thị do quỹ Force (Hà Lan) tài trợ, tài liệu dành 

cho người khiếm thị với hơn 200 cuốn sách chữ nổi, 500 đĩa sách nói.  

Nhìn chung cơ sở vật chất của thư viện tương đối đồng bộ, đảm bảo 

phục vụ đắc lực nhu cầu của người đọc tại thư viện. Công tác ứng dụng công 

nghệ thông tin đã bước đầu đáp ứng sự thay đổi của hoạt động thư viện, hỗ 

trợ đắc lực việc chuyển đổi hình thức hoạt động thủ công thuần túy sang hiện 

đại, từ hoạt động khép kín sang hoạt động mang tính chia sẻ, hợp tác. Đến 

nay, Thư viện tỉnh Hải Dương đã cơ bản trở thành một thư viện hiện đại, đang 

phấn đấu trở thành thư viện đa năng, thư viện số trong tương lai gần.  

Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc phục vụ nhu cầu sử dụng của người đọc 

trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, cơ sở vật chất của thư viện còn 

nhiều hạn chế, trong đó hạn chế lớn nhất đó chính là vấn đề hiện đại hóa thư 

viện, hiện tại thư viện chưa có phòng đọc đa phương tiện hỗ trợ cho người 

đọc tra cứu, tìm kiếm và sử dụng các thông tin qua mạng, việc sử dụng các tài 

liệu, dịch vụ thư viện số gần như chưa được chú trọng và phát triển. Phần 

mềm thư viện mặc dù đã triển khai tuy nhiên tính đến nay đã trên 16 năm và 

đã lạc hậu so với xu thế phát triển của thư viện.  

Vì vậy, để yếu tố nguồn lực về cơ sở vật chất được sử dụng một cách 

hiệu quả, thư viện cần có những đầu tư tập trung cho việc ứng dụng khoa học 

công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, xây dựng mô hình thư viện số tích 

hợp nhằm phát triển các dịch vụ thư viện số, các dịch vụ có ứng dụng công 

nghệ thông tin để cung cấp cho người đọc ở mọi dạng thức, ở bất kỳ nơi nào 

và bất kỳ thời gian nào. Đây là xu thế phát triển của thư viện hiện đại. 
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2.2.4. Quản lý các hoạt động chuyên môn thúc đẩy các hoạt động đọc  

Để quản lý văn hóa đọc của người đọc tại thư viện, một trong những 

nhiệm vụ phải thực hiện đó là triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ 

thư viện nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc. Đây được xem là một trong 

những phương thức để chủ thể (Thư viện tỉnh Hải Dương) thực hiện quản lý 

văn hóa đọc của người đọc.  

Theo dây chuyền thông tin tư liệu, quy trình hoạt động của thư viện bao 

gồm các khâu: Xây dựng (bổ sung) vốn tài liệu, xử lý tài liệu, lưu trữ và bảo 

quản, tìm và phổ biến thông tin. Tuy nhiên, đối với công tác quản lý văn hóa 

đọc, những nhiệm vụ chủ chốt mà thư viện cần phải triển khai đó là: xây dựng 

(bổ sung) vốn tài liệu, xây dựng sản phẩm thông tin-thư viện, tổ chức dịch vụ 

thư viện, truyền thông vận động (các nội dung này nằm trong khâu tìm và phổ 

biến thông tin trong dây chuyền thông tin tư liệu). Trong thời gian qua, các 

khâu nghiệp vụ này được Thư viện tỉnh Hải Dương triển khai như sau:  

 2.2.4.1. Xây dựng vốn tài liệu 

Vốn tài liệu là một trong 4 yếu tố cấu thành hoạt động thư viện và là cầu 

nối giữa thư viện và người đọc. Nhận thức vai trò quan trọng của vốn tài liệu, 

trong thời gian qua, Thư viện tỉnh đã quan tâm, chú trọng việc bổ sung vốn tài 

liệu phục vụ các nhu cầu đa dạng khác nhau của người sử dụng. Hàng năm, 

thư viện dành một khoản kinh phí khá lớn để phục vụ bổ sung vốn tài liệu. 

Việc triển khai bổ sung tài liệu thư viện được thực hiện thông qua các hình 

thức như: mua tài liệu mới, trao đổi tài liệu, thu nhận các nguồn tài liệu do các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biếu tặng… 

Kinh phí chi cho hoạt động bổ sung vốn tài liệu và số lượng tài liệu bổ 

sung qua các năm giai đoạn 2014-2018 được thể hiện qua bảng sau:  
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Bảng 2.2. Số lượng tài liệu và kinh phí bổ sung của Thư viện  

tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014-2018 

Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 

Số tài liệu bổ sung  

(ĐVT: bản)  

9.984 10.250 9.618 11.956 8.648 

Kinh phí bổ sung  

(ĐVT: nghìn đồng)  

580.000 830.000 790.000 463.000 700.000 

 

(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết các năm từ 2014 - 2018  

của Thư viện tỉnh Hải Dương) 

Nhờ việc tăng cường xây dựng vốn tài liệu thư viện, tính đến nay, thư 

viện tỉnh đã có 244.367 bản sách, trong đó có 46.906 bản sách trong kho luân 

chuyển, 145 đầu báo tạp chí. Vốn tài liệu trong giai đoạn 2014-2018 đã có 

những bước phát triển khá vượt bậc, thể hiện qua biểu đồ sau:  

Biểu đồ 2.3: Số lượng vốn tài liệu của Thư viện tỉnh Hải Dương  

giai đoạn 2014 - 2018 

163214 215725 228777 240733 244367
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(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết các năm từ 2014 - 2018  

của Thư viện tỉnh Hải Dương) 
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 Vốn tài liệu của thư viện được phân chia thành môn loại tri thức theo 

bảng sau:  

Bảng 2.3. Vốn tài liệu của Thư viện tỉnh Hải Dương 

Môn loại tri thức Số lượng Tỷ lệ % 

Chính trị học  41.405 17.6 

Ngôn ngữ  3.490 1.4 

Khoa học và toán 8.767 3.6 

Y 7.794 3.2 

Kỹ thuật 15.344 6.3 

Kỹ thuật nông nghiệp 4.871 2 

Thể thao  10.716 4.4 

Nghiên cứu văn học 124.081 50.1 

Địa lý  10.960 4.5 

Lịch sử 12.058 5.5 

Tổng  244.367 100 

(Nguồn số liệu: số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn). 

Phân theo đối tượng phục vụ, tài liệu của thư viện có sự phân chia theo 

các nhóm đối tượng khác nhau như: thiếu nhi, người lớn, tài liệu dành cho 

người khuyết tật, khiếm thị... 

Ngoài ra thư viện còn tiếp nhận các tài liệu do tổ chức, cá nhân trong 

tỉnh/thành biếu, tặng, làm phong phú nguồn tài liệu địa chí của địa phương, 

sưu tầm tư liệu về "Tiến sĩ Hải Dương" hiện đại và tài liệu địa chí. 

Song song với công tác bổ sung tài liệu, thư viện đã tiến hành thanh lọc 

tài liệu nhằm nâng cao chất lượng kho sách, đảm bảo diện tích giá, kệ nhằm 

lưu trữ các sách mới, sách có giá trị, trong giai đoạn từ 2014-2018, thư viện 

đã tiến hành thanh lọc trên 6.000 tài liệu khác nhau.   

Nhìn chung, hoạt động xây dựng vốn tài liệu của thư viện trong thời gian 

qua đã tạo tiền đề để thư viện nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển văn hóa 
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đọc trong cộng đồng. Tuy nhiên, công tác bổ sung vốn tài liệu còn gặp nhiều 

bất cập, trong đó phải kể đến như:  

Thứ nhất, vốn tài liệu tăng nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được nhu 

cầu đọc của người đọc, hiện nay, bình quân số bản sách trong thư viện cấp 

tỉnh trên đầu người dân tại Hải Dương vẫn còn ở mức thấp (0.09 bản 

sách/người dân),  

Thứ hai, thư viện mới tập trung chủ yếu ở mảng tài liệu truyền thống, 

chưa phát triển thư viện điện tử, thư viện số, trong bối cảnh phát triển của 

khoa học công nghệ, xu thế tiếp cận thông tin của người dân thay đổi, việc 

không phát triển tài liệu điện tử, tài liệu số là một thách thức lớn đối với công 

tác quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương.  

Thứ ba, liên quan đến vấn đề quản trị nguồn nhân lực thư viện, hiện nay, 

thư viện chưa có bộ phận nghiên cứu nhu cầu đọc của người dân trên địa bàn, 

do vậy, việc bổ sung tài liệu còn chưa có những định hướng nhất định, chưa 

đánh trúng vào thị hiếu, nhu cầu sử dụng của người đọc. Do vậy, sự thu hút 

người đọc của thư viện là chưa cao. 

2.2.4.2. Xây dựng sản phẩm thông tin thư viện 

Song song với việc bổ sung tài liệu, thư viện đã tích cực trong việc xây 

dựng các sản phẩm thông tin thư viện phục vụ người đọc. Đây là kết quả của quá 

trình xử lý thông tin của phòng Nghiệp vụ của Thư viện tỉnh Hải Dương. Hiện 

nay thư viện đã xây dựng được các sản phẩm thông tin thư viện bao gồm:  

- Hệ thống mục lục: Thư viện tỉnh Hải Dương đã xây dựng được 02 loại 

hình mục lục đó là mục lục truyền thống với các phiếu sắp xếp theo một trình 

tự nhất định nhằm giúp người đọc tra cứu, sử dụng thông tin tại thư viện, xác 

định vị trí tài liệu được lưu giữ trong kho và mục lục trực tuyến OPAC được 

xây dựng trên cơ sở ứng dụng phần mềm ILIB 3.5.  

- Cơ sở dữ liệu của thư viện hiện mới chỉ xây dựng được cơ sở dữ liệu 

sách với hơn 60.000 biểu ghi (tính đến hết năm 2018), thư viện chưa xây 
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dựng được cơ sở dữ liệu báo, tạp chí, cơ sở dữ liệu dữ kiện và cơ sở dữ liệu 

toàn văn.  

- Thư mục bao gồm thư mục thông báo sách mới, thư mục chuyên đề 

như: thư mục về danh nhân, thư mục công trình nghiên cứu khoa học tỉnh Hải 

Dương, thư mục chuyên đề về các môn học phục vụ các kỳ thi, thư mục về 

các ngày lễ lớn của dân tộc, thư mục bài trích báo, tạp chí, chuyên mục mỗi 

tuần giới thiệu 01 cuốn sách. 

- Trang thông tin điện tử: hiện nay thư viện đã có trang thông tin điện tử 

với đường dẫn: http://thuvienhaiduong.gov.vn/ cung cấp các thông tin cơ bản 

về tình hình hoạt động của thư viện bao gồm: giờ mở cửa thư viện, thông tin 

về thủ tục làm thẻ thư viện, các thông tin về tình hình hoạt động của thư viện, 

nghiệp vụ thư viện, tra cứu, sản phẩm và dịch vụ của thư viện. 

Hình 2.1. Trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh Hải Dương 

 

Nguồn: thuvienhaiduong.gov.vn 

Nhìn chung sản phẩm thông tin thư viện của Thư viện tỉnh Hải Dương 

khá đa dạng và phong phú, với một số sản phẩm thông tin thư viện hiện đại, 

có ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho người sử dụng thư viện dễ dàng 

nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng kịp thời về hoạt động của thư viện 

http://thuvienhaiduong.gov.vn/
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tỉnh. Tuy nhiên, ngoài trang thông tin điện tử, các sản phẩm thông tin thư viện 

của thư viện vẫn tồn tại chủ yếu dưới hình thức truyền thống, chưa có những 

sản phẩm có hàm lượng chất xám cao hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu của 

người đọc như: tóm tắt, bài trích, tổng quan, tổng luận tài liệu. Chính vì vậy, 

các sản phẩm thông tin thư viện hiện tại, mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu 

học tập, nghiên cứu, còn lại chủ yếu đáp ứng nhu cầu giải trí của người đọc 

tại thư viện.  

2.2.4.3. Tổ chức dịch vụ thư viện  

Tổ chức dịch vụ thư viện là một trong những hoạt động quan trọng nhất 

tạo nên sức cuốn hút của thư viện đối với người đọc. Trong thời gian qua, thư 

viện đã tổ chức dịch vụ thư viện với loại hình dịch vụ chính là cung cấp thông 

tin, tài liệu với 02 hình thức chính đó là: đọc tại chỗ và mượn về nhà, áp dụng 

đối với tất cả các đối tượng bao gồm: thiếu nhi, người lớn và các đối tượng 

người khuyết tật, phục vụ mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Thư viện bố trí mở cửa phục vụ từ thứ 2 đến chủ nhật (trừ các ngày lễ, tết 

theo quy định). Giờ mở cửa của thư viện, sáng từ 7h-11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6, phòng Mượn và phòng Thiếu nhi phục vụ thêm 

60 phút ngoài giờ hành chính vào các buổi chiều.  

Để sử dụng tài liệu và các dịch vụ thư viện, người đọc phải làm thẻ. Thẻ 

thư viện được phân thành các loại: thẻ đọc, thẻ mượn, thẻ phòng báo, thẻ 

phòng đọc, thẻ thiếu nhi, thẻ người lớn, tương ứng với các mệnh giá khác 

nhau. Đối tượng được cấp thẻ: tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài 

đang sống và làm việc tại tỉnh Hải Dương.  

Thủ tục cấp thẻ bao gồm một trong các giấy tờ: 

 - Chứng minh thư/hộ chiếu hoặc bản sao hộ khẩu (đối với đối tượng là 

người lớn), thẻ học sinh/thẻ bảo hiểm y tế/giấy khai sinh hoặc bản sao hộ 

khẩu, chứng minh thư của bố mẹ (nếu bố mẹ đi cùng) (đối với đối tượng là 

thiếu nhi);  
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- Phí làm thẻ, lệ phí trông giữ xe.  

- Tiền cược để mượn sách về nhà. 

Ngoài dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu theo 02 hình thức đọc tại chỗ 

và mượn về nhà, thư viện còn tổ chức luân chuyển tài liệu đến các  thư viện 

trường học, thư viện cấp huyện và cấp cơ sở, cung cấp thông tin theo yêu cầu 

cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh và tổ chức các hoạt động như: phục vụ sinh viên các trường Đại 

học và Cao đẳng trong và ngoài tỉnh làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp về 

Hải Dương trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa, lịch sử, môi trường, 

... Cung cấp thông tin về Hải Dương qua báo chí cả nước cho các đồng chí 

Thường vụ tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, Công an tỉnh và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã. Phục vụ nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương tra tìm về hương ước, thần tích thần sắc của địa phương. Trong thời 

gian gần đây, thư viện bắt đầu phối hợp với các trường học, tổ chức các buổi 

trải nghiệm thư viện cho các bạn học sinh tại các trường học có trụ sở đóng 

trên địa bàn và có những kết quả bước đầu trong việc thu hút đối tượng học 

sinh tham gia hoạt động thư viện.  

Nhìn chung, Thư viện tỉnh Hải Dương đã cung cấp cho người đọc những 

dịch vụ cơ bản nhất của thư viện đó là cung cấp thông tin, tài liệu theo hình 

thức truyền thống. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển của 

công nghệ thông tin, internet và sự bùng nổ thông tin, phương thức cung cấp 

dịch vụ này đã trở nên lỗi thời và lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu phát 

triển văn hóa đọc trong cộng đồng, bởi lẽ các dịch vụ nhằm thúc đẩy văn hóa 

đọc như hướng dẫn đọc, sử dụng và đào tạo kiến thức, kỹ năng thông tin thư 

viện đều chưa triển khai thực hiện, chưa có các dịch vụ có ứng dụng công 

nghệ thông tin như cung cấp thông tin qua mạng, tư vấn, tìm kiếm thông tin 
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qua mạng, sử dụng máy tính, internet... các dịch vụ phục vụ người khiếm thị, 

khuyết tật hầu như vẫn chưa được thực hiện tại thư viện (mặc dù thư viện đã 

có trang thiết bị phục vụ người khiếm thị, khuyết tật). Đây là những hạn chế 

khiến cho việc quản lý văn hóa đọc của thư viện gặp nhiều khó khăn, bất cập. 

2.2.4.4. Truyền thông vận động   

Trong quản lý văn hóa đọc, truyền thông vận động là cầu nối để người 

đọc biết đến thư viện, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ mà thư viện cung cấp. 

Hiện nay, đi cùng với xu hướng chung của hệ thống thư viện công cộng trong 

cả nước, Thư viện tỉnh Hải Dương đã đa dạng hóa các hình thức truyền thông 

vận động, tăng cường các hoạt động khuyến đọc, thu hút người đọc sử dụng 

thư viện. Các hoạt động truyền thông vận động của Thư viện tỉnh Hải Dương 

bao gồm:  

Truyền thông về thư viện thông qua trang thông tin điện tử của thư viện. 

Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn 

của dân tộc. Tổ chức trưng bày báo xuân; triển lãm Thư pháp Hán Nôm; trưng 

bày sách, triển lãm các tài liệu nhân các ngày lễ lớn của dân tộc như: thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày Giải phóng miền Nam, ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, Quốc khánh 2/9…. 

Tổ chức ngày hội sách và văn hóa đọc chào mừng Ngày sách và bản 

quyền thế giới (23/4) và Ngày Sách Việt Nam (21/4). Tổ chức “Ngày hội 

Thiếu nhi vào hè vui đọc sách” tại thư viện tỉnh với các hoạt động phong phú 

như: Góc đọc sách miễn phí; đố vui có thưởng; tô màu tranh; thi tiếng Anh 

Cambridge khối THCS và giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài; 

gameshow tiếng Anh và kỹ năng sống ….thu hút được hàng trăm các em 

thiếu nhi tham gia. 

Định kỳ, mỗi quý một lần cử cán bộ đi tuyên truyền, giới thiệu về thư 

viện và vốn tài liệu có trong Thư viện tới tất cả các các cơ quan đoàn thể, các 
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trường Đại học, Cao đẳng, Phổ thông trung học, Trung học cơ sở, Tiểu học và 

khu dân cư trên địa bàn thành phố Hải Dương.  

Tham gia các hoạt động tuyên truyền do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tổ chức như: Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách, Hội 

thi cán bộ thư viện giỏi…  

Có thể nói, truyền thông vận động của thư viện là một trong những 

điểm mạnh và là điểm sáng trong hoạt động quản lý văn hóa đọc của thư 

viện, tạo ra sân chơi bổ ích cho người đọc đặc biệt là đối tượng thiếu niên, 

nhi đồng của thư viện. Các hoạt động này có tính đa dạng, phong phú, với 

nhiều hình thức khác nhau, tạo ra sức lan tỏa lớn, kích thích việc đọc sách 

trong cộng đồng.  

Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động truyền thông vận động của thư 

viện nhằm khuyến đọc, thúc đẩy văn hóa đọc của thư viện nhìn chung còn 

mang tính thụ động, phụ thuộc nhiều vào các nguồn lực kinh phí, đặc biệt tần 

suất diễn ra còn mỏng (chủ yếu diễn ra nhân dịp các ngày lễ của đất nước, 

nhiều hoạt động như tuyên truyền giới thiệu sách, thi kể chuyện theo sách… 

nhằm kích thích việc đọc lại không được tổ chức thường xuyên), vì vậy hiệu 

quả trong việc thu hút người dùng còn chưa cao. Hơn nữa, các hoạt động 

truyền thông vận động của thư viện mới chỉ hướng đến đối tượng thiếu niên, 

nhi đồng là chính, chưa có những phương án, chiến lược truyền thông về thư 

viện nhằm thu hút các đối tượng khác sử dụng thư viện.  

2.2.5. Tăng cường giao lưu với các tổ chức có liên quan nhằm phát triển 

văn hóa đọc  

Để thực hiện quản lý văn hóa đọc, ngoài việc tận dụng, quản lý các 

nguồn lực sẵn có, Thư viện tỉnh Hải Dương đã thực hiện nhiều chương trình 

phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài tỉnh để 

tận dụng các nguồn lực phục vụ phát triển văn hóa đọc có thể kể đến như:  
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Tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Chương trình 

phối hợp công tác với Sở Thông tin và Truyền thông (Chương trình số 818 

CTr-SVHTTDL-STTTT ngày 31 tháng 7 năm 2013) trong việc tăng cường tổ 

chức các hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm bưu điện văn hóa xã giai 

đoạn 2013-2020, Thư viện tỉnh đã ký kết với Bưu điện tỉnh quy chế phối hợp 

trong việc luân chuyển sách báo đến các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương (nhằm thực hiện chương trình phối hợp công tác số 

430/Ctr-BVHTTDL-BTTTT ngày 04 tháng 2 năm 2013 giữa Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông).  

Tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Chương trình 

phối hợp với Công an tỉnh (Chương trình số 2099/CTPH-CAT-SVHTTDL 

ngày 19 tháng 10 năm 2017) về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư 

viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong hệ thống thư 

viện công an nhân dân 2016-2021. Theo đó, thư viện tỉnh sẽ phối hợp với 

Công an tỉnh trong việc luân chuyển sách, báo phục vụ chiến sĩ công an nhân 

dân, xây dựng phong trào đọc trong lực lượng công an, đồng thời phối hợp 

trong việc phục vụ phạm nhân trong các trại giam trên địa bàn tỉnh.  

Ngoài ra Thư viện còn phối hợp với các trường học trên địa bàn thành 

phố thực hiện luân chuyển sách, báo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục 

vụ đọc sách cho học sinh, phối hợp với hội nhà báo, đoàn thanh niên tổ chức 

các cuộc triển lãm, sự kiện văn hóa phục vụ tuyên truyên, khuyến đọc trong 

cộng đồng.  

Thư viện là thành viên của Hội Thư viện Việt Nam, tham gia Liên hiệp 

thư viện khu vực đồng bằng sông Hồng.  

Nhìn chung, để phục vụ phát triển văn hóa đọc, thư viện đã liên kết, phối 

hợp với nhiều cơ quan, đơn vị để tận dụng các nguồn lực sẵn có, phục vụ mọi 

đối tượng khác nhau trong toàn tỉnh. Tuy nhiên việc liên kết phối hợp hiện 

nay mới chỉ là bước đầu, chưa có chiều sâu, chưa có những liên kết, phối hợp 
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trong việc xây dựng các nguồn lực thông tin số, liên thông, liên kết giữa các 

thư viện trong khu vực và trong cả nước. Đây là một trong những điểm yếu 

trong việc tận dụng các nguồn lực, phục vụ phát triển văn hóa đọc.  

2.3. Thực trạng văn hóa đọc của người đọc dưới tác động của hoạt động 

quản lý văn hóa đọc 

2.3.1. Đối tượng người đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương 

Để nhìn nhận, đánh giá về chất lượng quản lý văn hóa đọc tại Thư viện 

tỉnh Hải Dương, một trong những kênh quan trọng đó là thực trạng văn hóa 

đọc của người đọc tại thư viện tỉnh. Để khảo sát văn hóa đọc của người đọc, 

tác giả đã tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi cho 300 đối tượng khác nhau là 

người đọc tại thư viện. Đối tượng điều tra, khảo sát của thư viện được thể 

hiện qua bảng tổng hợp sau: 

Bảng 2.4. Đối tượng thực hiện khảo sát tại Thư viện tỉnh Hải Dương 

TT Đối tượng Số lượng Tỷ lệ % 

1 Tổng số phiếu  300 100 

2 Thanh niên, thiếu niên, nhi đồng 186 62 

- Thanh niên 66 22 

- Thiếu niên, nhi đồng 120 40 

3 Người đã đi làm  78 26 

4 Người cao tuổi/hưu trí  36 12 

 

(Nguồn: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 

Như vậy, sau khi thu về 300 phiếu khảo sát, có thể thấy được, hiện tại, đối 

tượng phục vụ của thư viện là thanh niên, thiếu niên, nhi đồng là chủ yếu, (chiếm 

62%), trong đó thanh niên chiếm 22%, thiếu niên và nhi đồng chiếm 40%. Đối 

tượng người đã đi làm chiếm 26% và hưu trí, người cao tuổi chiếm 12%.  
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Để khảo sát thực trạng văn hóa đọc của người đọc tại thư viện, tác giả 

xem xét ở các yếu tố bao gồm: năng lực định hướng tới đối tượng đọc, năng 

lực lĩnh hội tài liệu và thái độ ứng xử đối với sách, báo.  

2.3.2. Nhu cầu đọc và hứng thú đọc  

Xem xét năng lực định hướng của đối tượng đọc, tác giả thực hiện 

nghiên cứu ở các khía cạnh: tần suất đọc, chủ đề đọc, thời gian đọc, môi 

trường thực hiện việc đọc, mục đích đọc và có kết quả nghiên cứu như sau:  

2.3.2.1. Tần suất đọc sách  

Khảo sát nhu cầu đọc của người đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương, tác giả 

đã đưa ra câu hỏi về tần suất đọc sách của các đối tượng người đọc tại Thư 

viện và thu được kết quả (xem Phụ lục 2)  

Tần suất đọc sách của người đọc tại Thư viện được thể hiện qua biểu đồ sau:  

Biểu đồ 2.4. Tần suất đọc sách của người đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương 
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(Nguồn số liệu: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 

Qua biểu đồ có thể thấy được, người đọc của Thư viện tỉnh Hải Dương 

đã bước đầu xây dựng được thói quen đọc sách, tuy nhiên còn ở mức hạn chế, 

tỷ lệ đọc sách hàng ngày chỉ chiếm 15%, trong khi đó, tần suất đọc vài 

lần/1tháng chiếm một tỷ lệ khá lớn (43%).  

Tần suất đọc của từng đối tượng cụ thể được thể hiện qua biểu đồ sau:  
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Biểu đồ 2.5. Tần suất đọc sách phân theo đối tượng người đọc tại  

Thư viện tỉnh Hải Dương 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TTNNĐ Người đã đi làm Người cao tuổi/hưu trí

Hàng ngày

3 lần/tuần

vài lần 1 tháng

1 lần 1 tháng

Thỉnh thoảng

Ít khi 

Không đọc

(Nguồn: số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 

Qua biểu đồ có thể thấy tần suất đọc của đối tượng người đọc tại Thư 

viện tỉnh Hải Dương như sau:  

- Thanh, thiếu niên và nhi đồng là đối tượng có tần suất đọc vài lần một 

tháng chiếm tỷ lệ cao so với các đối tượng khác (65%), ba lần/tuần (24%),  

- Người đã đi làm có tần suất 3 lần/1 tháng chiếm tỷ lệ cao  (41%), thỉnh 

thoảng (chiếm 14%) đặc biệt, trong số người được khảo sát, tỷ lệ người không 

đọc lại tập trung toàn bộ ở đối tượng người đi làm.  

- Đối tượng hưu trí, người cao tuổi chỉ chiếm 12% trong tổng số đối 

tượng khảo sát, tuy nhiên, có tần suất đọc sách hàng ngày cao nhất chiếm 

100% trong tổng số người có tần suất đọc hàng ngày.  

Như vậy, có thể thấy thói quen đọc đã được hình thành, tuy nhiên tần 

suất đọc sách của các đối tượng thư viện còn thấp, chủ yếu là vài lần/01 tháng 

chiếm tỷ lệ 43%. Tỷ lệ đọc sách thường xuyên chủ yếu chỉ tập trung chủ yếu 

ở đối tượng người cao tuổi/hưu trí, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là thế 

hệ đọc tương lai, cũng là đối tượng cần phải thường xuyên đọc để phục vụ 
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học tập, nghiên cứu lại chỉ có tần suất đọc sách vài lần 1 tháng chiếm tỷ lệ 

65%, đây là một trong những tín hiệu không mấy khả quan cần có những định 

hướng và kế hoạch cụ thể trong việc nâng cao vấn đề đọc sách trong thanh 

thiếu niên nhi đồng. 

2.3.2.2. Chủ đề đọc 

Để khảo sát hứng thú đọc của đối tượng người đọc tại Thư viện tỉnh Hải 

Dương, tác giả đã đưa ra câu hỏi về chủ đề đọc và có kết quả (xem Phụ lục 2) 

Chủ đề mà người đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương quan tâm được thể 

hiện qua biểu đồ sau:  

Biểu đồ 2.6. Chủ đề đọc của người đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương 
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(Nguồn số liệu: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 

Qua khảo sát, có thể thấy được, đối tượng người đọc của thư viện đặc 

biệt quan tâm đến chủ đề về văn học nghệ thuật (chiếm tỷ lệ 100%), ngoài ra 

một số các lĩnh vực khác cũng được quan tâm như: sách giáo khoa/giáo trình, 

tài liệu nghiên cứu, học tập (chiếm tỷ lệ 70%), lịch sử, địa lý (chiếm 76%), 

sách danh nhân (chiếm 56%). 
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Các chủ đề ít được người đọc quan tâm bao gồm: triết học, kinh tế, chính 

trị xã hội, y học… 

Chủ đề đọc phân theo từng đối tượng khác nhau được thể hiện qua các 

biểu đồ sau:  

- Đối tượng là thanh niên, thiếu niên và nhi đồng  

Biểu đồ 2.7. Chủ đề đọc của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại  
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(Nguồn số liệu: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 

Qua biểu đồ, có thể thấy được, đối tượng thanh niên, thiếu niên và nhi 

đồng tại thư viện quan tâm đến các chủ đề như: sách giáo khoa, giáo trình, tài 

liệu phục vụ học tập, nghiên cứu (chiếm 88%), tài liệu về kỹ năng sống 

(chiếm 87%), các tài liệu là sách thiếu nhi (chiếm 100%),  Khoa học tự nhiên 

(chiếm 74%), lịch sử, địa lý (chiếm 58%), danh nhân (chiếm 57%).  

Các chủ đề ít được quan tâm: triết học (0%), tâm lý giáo dục (13%) 

chính trị xã hội (16%), y học (16%).  

- Đối tượng là người đã đi làm 
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 Biểu đồ 2.8. Chủ đề đọc của đối tượng người đã đi làm  

tại Thư viện tỉnh Hải Dương 
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(Nguồn số liệu: Số liệu điều tra khảo sát phục vụ Luận văn) 

Qua biểu đồ có thể thấy được, đối với đối tượng đi làm, các chủ đề tài 

liệu được quan tâm ở nhiều chủ đề khác nhau bao gồm: chính trị xã hội 

(61%), kinh tế (61%), tâm lý giáo dục (55%), khoa học kỹ thuật (45%).  

Các tài liệu ít được quan tâm bao gồm: tài liệu nghiên cứu, học tập 

(12%), văn học nghệ thuật (26%), khoa học tự nhiên (11%).  

- Đối tượng người cao tuổi, hưu trí 

Biểu đồ 2.9. Chủ đề đọc của đối tượng người cao tuổi/hưu trí 
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(Nguồn số liệu: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 
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Qua biểu đồ có thể thấy được triết học, chính trị xã hội, y học, tâm lý, giáo 

dục, sách danh nhân là những chủ đề mà người cao tuổi và hưu trí quan tâm.  

Những tài liệu ít được quan tâm bao gồm: khoa học tự nhiên, khoa học 

kỹ thuật, kinh tế, sách giáo khoa, tài liệu nghiên cứu… 

Qua phân tích nhận thấy, đối với từng đối tượng người đọc ở các lứa tuổi 

khác nhau sẽ có sở thích đọc khác nhau. Nắm bắt được tâm lý, sở thích của 

người đọc sẽ là điều kiện tiên quyết quyết định sự thành công của thư viện. 

Chính vì vậy, Thư viện tỉnh Hải Dương cần có kế hoạch bổ sung vốn tài liệu 

phù hợp với từng đối tượng người đọc để thu hút người đọc đến thư viện ngày 

càng đông hơn. 

2.3.2.3. Thời gian dành cho việc đọc sách  

Tác giả đã tiến hành khảo sát thời gian sử dụng cho việc đọc sách của 

các đối tượng người đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương và thu được kết quả 

(xem Phụ lục 2). 

Tỷ lệ thời gian sử dụng cho việc đọc sách của các đối tượng người đọc 

tại Thư viện tỉnh Hải Dương được thể hiện qua biểu đồ sau:  

Biểu đồ 2.10. Thời gian đọc của các đối tượng người đọc  

tại Thư viện tỉnh Hải Dương  
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(Nguồn số liệu: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 
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Qua biểu đồ, có thể thấy được, tỷ lệ người đọc tại Thư viện tỉnh Hải 

Dương có thời gian đọc dưới 30 phút/ngày chiếm tỷ lệ cao (48%), từ 30-60 

phút/ngày chiếm tỷ lệ 30%, không có người đọc từ 120 phút/ngày trở lên tại 

thư viện.  

Thời gian đọc phân theo từng đối tượng của thư viện được thể hiện qua 

biểu đồ sau: 

Biểu đồ 2.11. Thời gian đọc phân theo từng đối tượng người đọc  

tại Thư viện tỉnh Hải Dương  
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(Nguồn số liệu: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 

 

Phân theo từng đối tượng, có thể thấy: Các đối tượng đã bố trí thời gian 

cho việc đọc sách, tuy nhiên thời gian còn ít, chủ yếu là từ 30-60 phút/ngày. 

Trong đó thanh niên thiếu niên và nhi đồng không dành thời gian quá 1 

tiếng/ngày để đọc sách, đây là vấn đề hết sức quan ngại trong việc đảm bảo 

khả năng lĩnh hội tri thức của đối tượng này, khi các em không đầu tư nhiều 

thời gian phục vụ việc đọc sách.  
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2.3.2.4. Địa điểm đọc  

Qua tiến hành khảo sát địa điểm đọc của người đọc tại Thư viện tỉnh Hải 

Dương, tác giả thu được kết quả (xem Phụ lục 2) 

Tỷ lệ về địa điểm đọc của người đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương thể 

hiện qua biểu đồ sau:  

Biểu đồ 2.12. Địa điểm đọc của các đối tượng người đọc tại  
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(Nguồn số liệu: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 

 

Qua số liệu có thể thấy, ngoài đọc sách tại thư viện (chiếm 100%) do đối 

tượng khảo sát tại thư viện, các đối tượng người đọc tại thư viện còn thực 

hiện đọc tại nhà (chiếm 100%), đọc tại trường học/cơ quan nơi công tác 

(chiếm 39%), số lượng người đọc đọc trên internet chiếm một tỷ lệ thấp 

(26%).  

Địa điểm đọc của từng đối tượng được thể hiện qua biểu đồ sau:  
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Biểu đồ 2.13. Địa điểm đọc phân theo đối tượng người đọc tại  

Thư viện tỉnh Hải Dương  
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(Nguồn số liệu: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 

 

Qua biểu đồ có thể nhận thấy ngoài thư viện và tại nhà, địa điểm đọc của 

các đối tượng như sau:  

- Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng: đọc chủ yếu ở trường 

- Người đi làm: chủ yếu ở cơ quan công tác và trên internet 

- Người cao tuổi/hưu trí: chủ yếu là ở nhà và ở thư viện  

2.3.2.5. Mục đích đọc 

Kết quả thực hiện khảo sát về mục đích đọc của các đối tượng người đọc 

tại Thư viện tỉnh Hải Dương (xem Phụ lục 2).  

Mục đích đọc của các đối tượng tại Thư viện tỉnh Hải Dương được thể 

hiện qua biểu đồ sau:  
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Biểu đồ 2.14. Mục đích đọc của người đọc tại  
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(Nguồn: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 

Qua biểu đồ có thể thấy được, đối tượng người đọc tại Thư viện tỉnh Hải 

Dương đọc với mục đích để giải trí là chủ yếu (chiếm 100%), mục đích học 

tập/nghiên cứu và để thêm hiểu biết (chiếm 88%), phục vụ nhiệm vụ cụ thể và 

các mục đích khác chiếm tỷ lệ thấp.  

Phân theo từng đối tượng người đọc cụ thể ta có biểu đồ sau:  

Biểu đồ 2.15. Mục đích đọc phân theo từng đối tượng cụ thể 
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(Nguồn: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 
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Qua biểu đồ, có thể thấy được, các đối tượng người đọc tại Thư viện tỉnh 

Hải Dương có các mục đích như sau:  

- Thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có mục đích đọc nhằm học tập, nghiên 

cứu, giải trí, thêm hiểu biết và phục vụ các nhiệm vụ cụ thể.  

- Người đi làm có mục đích đọc nhằm học tập, giải trí, để thêm hiểu biết. Các 

mục đích phục vụ nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác chiếm tỷ lệ thấp.  

- Người cao tuổi/hưu trí chủ yếu đọc với mục đích giải trí.  

2.3.3. Năng lực lĩnh hội tài liệu 

Để khảo sát năng lực lĩnh hội tài liệu của các đối tượng người đọc của 

Thư viện tỉnh Hải Dương, tác giả đã tiến hành khảo sát trên các góc độ về: 

phương pháp đọc, khả năng hiểu nội dung tài liệu và khả năng vận dụng tri 

thức trong sách báo vào cuộc sống, kết quả thu được như sau:  

2.3.3.1. Phương pháp đọc  

Về phương pháp đọc của người đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương, tác giả 

đã tiến hành khảo sát trên các khía cạnh về cách đọc, ghi chép thông tin sau 

khi đọc và chia sẻ thông tin sau khi đọc và thu được các kết quả như sau:  

a) Về cách đọc 

Kết quả khảo sát về cách đọc của các đối tượng người đọc tại Thư viện 

tỉnh Hải Dương (xem Phụ lục 2): 

Qua biểu đồ có thể thấy cách đọc của từng đối tượng có sự khác nhau:  

- Đối với đối tượng thanh niên, thiếu niên, nhi đồng: cách đọc chủ yếu là 

đọc chậm, vừa đọc vừa suy nghĩ (chiếm tỷ lệ 68%), các cách đọc khác như 

đọc lướt, tìm điểm hấp dẫn, đọc nhanh để nắm nội dung chính chiếm tỷ lệ 

trung bình lần lượt là 13% và 15%, đọc chậm có suy nghĩ và ghi chép chiếm 

tỷ trọng thấp (4%).  

- Đối tượng người đã đi làm: cách đọc chủ yếu là đọc chậm, vừa đọc vừa 

suy nghĩ và đọc chậm có suy nghĩ và ghi chép (2 cách đọc này chiếm tỷ lệ lần 

lượt là 35% và 36%), đọc nhanh để nắm nội dung chính chiếm tỷ lệ 22%.  
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- Đối tượng người cao tuổi/hưu trí, cách đọc chủ yếu là đọc chậm có suy 

nghĩ và ghi chép (chiếm tỷ lệ 53%), đọc chậm vừa đọc vừa suy nghĩ chiếm tỷ 

lệ 28%. Đọc lướt, tìm những điểm hấp dẫn chiếm tỷ lệ thấp (6%).  

b) Về ghi chép thông tin sau khi đọc  

Kết quả khảo sát về ghi chép thông tin sau khi đọc (xem Phụ lục 2). Việc 

ghi chép thông tin sau khi đọc của đối tượng người đọc tại Thư viện tỉnh Hải 

Dương được thể hiện qua biểu đồ sau:  

Biểu đồ 2.18. Việc ghi chép thông tin sau khi đọc của đối tượng người đọc  

tại Thư viện tỉnh Hải Dương   
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(Nguồn: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 

Qua biểu đồ có thể nhận thấy, đa phần các đối tượng đọc tại Thư viện 

tỉnh Hải Dương đều không ghi chép lại thông tin sau khi đọc (chiếm tỷ lệ 

37%), số lượng có ghi chép (chỉ chiếm 29%) và đôi khi chiếm 34%. Số lượng 

người đọc không ghi chép lại thông tin chiếm tỉ lệ cao, chứng tỏ người đọc 

của Thư viện tỉnh Hải Dương chưa được trang bị kỹ năng đọc sách. 

Phân theo từng đối tượng người đọc tại thư viện. Việc ghi chép thông tin 

sau khi đọc được thể hiện qua biểu đồ sau:  
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Biểu đồ 2.19. Việc ghi chép sau khi đọc phân theo từng đối tượng  
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(Nguồn: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 

Qua biểu đồ, có thể nhận thấy việc ghi chép các thông tin sau khi đọc được 

các đối tượng người đọc của Thư viện tỉnh Hải Dương thực hiện như sau:  

- Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng: chủ yếu không thực hiện (chiếm tỷ 

lệ 49%), số lượng có hoặc đôi khi chiếm tỷ lệ thấp, lần lượt là 26% và 24%.  

- Người đã đi làm: chủ yếu là đôi khi thực hiện (chiếm tỷ lệ 54%), số 

lượng có thực hiện chiếm tỷ lệ thấp (22%), không thực hiện chiếm tỷ lệ 24%.  

- Người cao tuổi và hưu trí: chủ yếu thực hiện (chiếm 58%), đôi khi thực 

hiện chiếm tỷ lệ 39% và không thực hiện chỉ chiếm tỷ lệ 3%.  

Điều đó chứng tỏ việc ghi chép sau khi đọc phụ thuộc vào yếu tố thời 

gian, người cao tuổi và hưu trí thường ghi chép lại những điều đã đọc được để 

nghiền ngẫm và suy nghĩ. Khả năng lĩnh hội tài liệu của các đối tượng đọc 

đặc biệt là đối tượng thanh niên, thiếu niên và nhi đồng còn hạn chế thông qua 

cách đọc: chủ yếu là đọc chậm, chưa có kỹ năng đọc lướt, và đọc nhanh để 

nắm những nội dung chính, hầu như chưa có sự suy nghĩ và ghi chép trong 

quá trình đọc. Khả năng lĩnh hội tài liệu của đối tượng này chỉ ở mức độ trung 
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bình. Như vậy có thể thấy đối tượng thanh niên, thiếu niên và nhi đồng-đối 

tượng đông nhất trong mẫu khảo sát của luận văn, cũng là đối tượng chủ yếu 

đến thư viện để khai thác thông tin và là thế hệ đọc tương lai của thư viện còn 

chưa hình thành một phương pháp đọc hiệu quả, khả năng lĩnh hội tri thức 

trong quá trình đọc của các đối tượng này còn nhiều hạn chế.  

c) Chia sẻ thông tin sau khi đọc  

Kết quả khảo sát về chia sẻ thông tin sau khi đọc (xem Phụ lục 2). Việc ghi 

chép thông tin sau khi đọc của đối tượng người đọc tại Thư viện tỉnh Hải 

Dương được thể hiện qua biểu đồ sau:  

Biểu đồ 2.20. Việc chia sẻ thông tin sau khi đọc của đối tượng người đọc  

tại Thư viện tỉnh Hải Dương  
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(Nguồn: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 

Qua biểu đồ có thể nhận thấy, đa phần các đối tượng đọc tại Thư viện 

tỉnh Hải Dương chỉ thực hiện chia sẻ thông tin sau khi đọc ở mức độ đôi khi 

(chiếm 54%), trong đó, 28% thực hiện chia sẻ thông tin, 18% không chia sẻ 

thông tin sau khi đọc. 

Phân theo từng đối tượng người đọc tại thư viện, việc chia sẻ thông tin 

sau khi đọc được thể hiện qua biểu đồ sau:  
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Biểu đồ 2.21. Việc chia sẻ thông tin sau khi đọc phân theo từng đối tượng 
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(Nguồn: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 

Qua biểu đồ, có thể nhận thấy việc chia sẻ thông tin sau khi đọc được 

các đối tượng người đọc của Thư viện tỉnh Hải Dương thực hiện như sau:  

- Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng: chủ yếu ở mức độ đôi khi (chiếm 

tỷ lệ 67%), số lượng có chia sẻ chiếm tỷ lệ thấp (12%), số lượng không chia 

sẻ ở mức độ trung bình (22%). 

- Người đã đi làm: chủ yếu thực hiện ở mức độ có và đôi khi (chiếm tỷ lệ 

lần lượt là 45% và 41%; không thực hiện chỉ chiếm tỷ lệ thấp (14%). 

- Người cao tuổi và hưu trí: chủ yếu thực hiện (chiếm 72%), đôi khi và 

không thực hiện chiếm tỷ lệ thấp (lần lượt là 17% và 11%).  

2.3.3.2. Khả năng hiểu nội dung tài liệu  

Để khảo sát khả năng hiểu nội dung tài liệu, tác giả đã phân chia thành 

05 mức độ sau khi người đọc tại thư viện đọc xong một cuốn sách bao gồm: 

không nhớ gì, nhớ một số chi tiết chủ yếu, nhớ nội dung chính, hiểu rõ chủ đề 

của tác phẩm, nhớ cả tên tác giả và hiểu rõ chủ đề của tác phẩm và muốn ứng 

dụng vào đời sống. Kết quả khảo sát thu được xem Phụ lục 2. 

Khả năng hiểu nội dung tài liệu của các đối tượng người đọc tại Thư 

viện tỉnh Hải Dương được thể hiện qua Biểu đồ sau:  
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Biểu đồ 2.22. Khả năng hiểu nội dung tài liệu của các đối tượng người 

đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương 
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(Nguồn: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 

Qua biểu đồ có thể thấy được khả năng hiểu nội dung tài liệu của các đối 

tượng người đọc ở Thư viện tỉnh Hải Dương chủ yếu ở mức độ nhớ nội dung 

chính (chiếm 43%), nhớ một số chi tiết chủ yếu chiếm 22%, hiểu rõ chủ đề 

của tác phẩm, nhớ tên tác giả chiếm 20%.  

Người đọc đạt đến trình độ hiểu rõ chủ đề của tác phẩm và muốn ứng 

dụng vào đời sống chiếm một tỷ lệ thấp (15%).  

Khả năng hiểu nội dung tài liệu phân theo đối tượng cụ thể được thể hiện 

qua Biểu đồ sau:  

Biểu đồ 2.23. Khả năng hiểu nội dung tài liệu sau khi đọc phân theo từng 

đối tượng cụ thể tại Thư viện tỉnh Hải Dương 
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(Nguồn: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 
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Khả năng hiểu nội dung tài liệu của đối tượng người đọc tại Thư viện 

tỉnh Hải Dương như sau:  

- Đối tượng thanh niên, thiếu niên, nhi đồng: chủ yếu ở mức độ nhớ nội 

dung chính (chiếm 54%), nhớ một số chi tiết chủ yếu (chiếm 23%). Mức độ 

hiểu rõ chủ đề của tác phẩm, nhớ cả tên tác giả và hiểu rõ chủ đề của tác 

phẩm và muốn ứng dụng vào cuộc sống chiếm một tỷ lệ thấp (11%).  

- Đối tượng người đã đi làm: mức độ hiểu rõ chủ đề của tác phẩm, nhớ 

cả tên tác giả, hiểu rõ chủ đề của tác phẩm và muốn ứng dụng vào cuộc sống 

chiếm tỷ lệ cao so với các mức độ khác (lần lượt là 27% và 31%). Nhớ nội 

dung chủ yếu là nhớ nội dung chính chiếm tỷ lệ trung bình (lần lượt là 22% 

và 21%).  

- Đối tượng người cao tuổi, hưu trí: mức độ hiểu rõ chủ đề của tác phẩm, 

nhớ cả tên tác giả chiếm một tỷ lệ cao (50%). Mức độ nhớ nội dung chính 

chiếm tỷ lệ trung bình (31%). Hiểu rõ chủ đề của tác phẩm và muốn ứng dụng 

vào đời sống chiếm một tỷ trọng thấp (6%).  

2.3.3.3. Khả năng vận dụng tri thức trong sách báo vào thực tiễn 

Để khảo sát nội dung này, tác giả đưa ra các mức độ ứng dụng tri thức 

trong sách báo vào thực tiễn đó là: có, đôi khi, không (xem Phụ lục 2). Khả 

năng vận dụng tri thức trong sách, báo của các đối tượng người đọc tại Thư 

viện tỉnh Hải Dương được thể hiện qua Biểu đồ sau:  

Biểu đồ 2.24. Khả năng vận dụng tri thức trong sách, báo của các đối 

tượng người đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương 
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(Nguồn: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 
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Qua biểu đồ có thể thấy, tỷ lệ người đọc vận dụng tri thức của sách, báo 

vào thực tiễn sau khi đọc ở mức độ là có chiếm tỷ lệ  khá cao 47%, mức độ 

đôi khi là 50%. Chỉ có 3% trả lời là không vận dụng tri thức của sách, báo vào 

thực tiễn. 

Khả năng vận dụng tri thức sách, báo vào thực tiễn phân theo đối tượng 

cụ thể được thể hiện qua Biểu đồ sau:  

Biểu đồ 2.25. Khả năng vận dụng tri thức từ sách báo vào thực tiễn phân 

theo từng đối tượng cụ thể tại Thư viện tỉnh Hải Dương 
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(Nguồn: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 

Các đối tượng bạn đọc khác nhau có khả năng vận dụng tri thức trong 

sách báo vào thực tiễn khác nhau, đối tượng trẻ tuổi là thanh niên, thiếu niên 

và nhi đồng có mức độ ứng dụng cao nhất. Đây là tín hiệu đáng mừng vì thế 

hệ trẻ là tương lai của dất nước đã có ý thức vận dụng những kiến thức đã 

đọc, đã học vào cuộc sống. Đối tượng là người đã đi làm mức độ chủ yếu là 

có vận dụng, chiếm tỷ lệ cao (73%), mức độ đôi khi chiếm tỷ lệ trung bình 

(27%). - Đối tượng người cao tuổi, hưu trí mức độ chủ yếu là có vận dụng chiếm 

tỷ lệ cao (89%), mức độ đôi khi chiếm 8% và không vận dụng chiếm tỷ lệ 3%.  
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2.3.4. Thái độ ứng xử với sách, báo  

Để khảo sát thái độ ứng xử với sách, báo của các đối tượng người đọc tại 

thư viện, tác giả đã nghiên cứu ở các khía cạnh: nhận thức lợi ích của việc đọc 

sách của người đọc và thái độ ứng xử với sách, báo của người đọc với kết quả 

như sau:  

2.3.4.1. Nhận thức lợi ích của việc đọc sách 

Kết quả khảo sát nhận thức lợi ích của việc đọc sách của người đọc tại 

Thư viện tỉnh Hải Dương được thể hiện qua bảng số liệu (xem Phụ lục 2). 

Hầu hết các đối tượng đều có nhận thức đúng đắn về lợi ích của việc đọc 

sách hỗ trợ học tập/công tác (đối với nhóm thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và 

nhóm người đã đi làm), đọc sách giúp cho vui vẻ tự tin và hiểu biết nhiều hơn 

(đối với tất cả các nhóm đối tượng). Các nhận thức tiêu cực về lợi ích của việc 

đọc sách đều hoàn toàn không có.  

2.3.4.2. Thái độ ứng xử với sách báo  

Kết quả đánh giá về thái độ ứng xử với sách, báo của các đối tượng 

người đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương được thống kê qua bảng tại Phụ lục 2.  

Thái độ ứng xử đối với sách, báo của các đối tượng người đọc tại Thư 

viện tỉnh Hải Dương được thể hiện qua Biểu đồ sau:  

Biểu đồ 2.26. Thái độ ứng xử đối với sách, báo của các đối tượng người 

đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương  
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(Nguồn: Số liệu tác giả thực hiện phục vụ Luận văn) 
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Qua biểu đồ có thể thấy, các đối tượng người đọc tại Thư viện tỉnh Hải 

Dương có thói quen giữ gìn sách cẩn thận (chiếm tỷ lệ 74%), các hành vi 

cuộn sách lại, gấp trang để đánh dấu, cắt xé trang sách, viết vẽ vào sách, làm 

mất sách mặc dù có tuy nhiên chiếm một tỷ lệ thấp. 

2.4. Đánh giá quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương 

2.4.1. Ưu điểm  

2.4.1.1. Năng lực điều phối các nguồn lực quản lý văn hóa đọc  

Các nguồn lực cho hoạt động quản lý văn hóa đọc bao gồm: nguồn lực 

con người, nguồn lực về cơ sở vật chất, nguồn lực về tài chính, nguồn lực về 

cơ chế, chính sách được đảm bảo một cách tương đối đầy đủ, tạo điều kiện 

cho Thư viện tỉnh Hải Dương nâng cao chất lượng quản lý và phát triển văn 

hóa đọc cho người đọc tại thư viện tỉnh.  

2.4.1.2. Năng lực triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư 

viện phục vụ quản lý văn hóa đọc 

Thư viện tỉnh Hải Dương trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong 

việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc 

trong cộng đồng trong đó phải kể đến các hoạt động như: xây dựng và phát 

triển vốn tài liệu, xây dựng sản phẩm và tổ chức dịch vụ thư viện, truyền 

thông vận động… trong đó điểm mạnh của thư viện chính là các hoạt động 

truyền thông vận động nhằm khuyến đọc và thu hút các nguồn lực xã hội vào 

hoạt động thư viện nhằm xây dựng môi trường đọc thuận lợi, thúc đẩy văn 

hóa đọc trong cộng đồng.  

2.4.1.3. Năng lực liên kết chia sẻ các nguồn lực giữa các cơ quan, tổ chức có 

liên quan nhằm tận dụng các nguồn lực thúc đẩy văn hóa đọc 

Việc liên kết chia sẻ các nguồn lực giữa các cơ quan, tổ chức có liên 

quan nhằm tận dụng các nguồn lực thúc đẩy văn hóa đọc của Thư viện tỉnh Hải 

Dương đã bước đầu được hình thành với sự phối hợp công tác của nhiều cơ quan 
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tổ chức có liên quan trong và ngoài tỉnh, thư viện đã tham gia Liên hiệp thư viện 

khu vực đồng bằng sông Hồng và là một trong những thành viên tích cực trong 

hoạt động thư viện thúc đẩy hoạt động văn hóa đọc trong cộng đồng.  

2.4.2. Hạn chế   

2.4.2.1. Năng lực điều phối các nguồn lực quản lý văn hóa đọc  

Mặc dù các nguồn lực cho hoạt động quản lý văn hóa đọc tại Thư viện 

tỉnh là tương đối đầy đủ, tuy nhiên, việc điều phối và sử dụng các nguồn lực 

để quản lý văn hóa đọc một cách hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm cho ngân sách 

nhà nước tại thư viện vẫn còn nhiều bất cập, trong đó phải kể đến những bất 

cập trong tổ chức bộ máy, phân công bố trí nhân sự cho các hoạt động quản lý 

văn hóa đọc, chất lượng đội ngũ người làm công tác phục vụ và tổ chức các 

dịch vụ thư viện, sử dụng nguồn kinh phí cho các hoạt động quản lý văn hóa 

đọc. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động thư viện còn chưa được triển khai. Đây là 

những hạn chế lớn cần phải khắc phục nếu thư viện có mong muốn đổi mới 

hoạt động quản lý văn hóa đọc.  

2.4.2.2. Năng lực triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư 

viện phục vụ quản lý văn hóa đọc 

Chất lượng các dịch vụ thư viện nhìn chung còn chưa đảm bảo, ngoài 

dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu, thư viện hầu như chưa triển khai các dịch 

vụ hướng dẫn đọc, đào tạo kiến thức thông tin cho người sử dụng, các dịch vụ 

có ứng dụng internet phục vụ người sử dụng ở mọi dạng thức, đây chính là 

những nguyên nhân khiến cho văn hóa đọc của người đọc Thư viện tỉnh Hải 

Dương mặc dù đã hình thành nhưng còn chưa có chiều sâu và chưa bền vững.  

2.4.2.3. Năng lực liên kết chia sẻ các nguồn lực giữa các cơ quan, tổ chức có 

liên quan nhằm tận dụng các nguồn lực thúc đẩy văn hóa đọc 
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Việc liên kết chia sẻ nguồn lực giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan đã 

được hình thành nhưng các hoạt động phối hợp chủ yếu dưới dạng phong 

trào, tổ chức sự kiện, chưa có lộ trình phát triển lâu dài, chưa xác định được 

những nguồn lực chủ yếu để phát triển thư viện và văn hóa đọc cần phối hợp 

liên kết chia sẻ.  

Nguyên nhân dẫn đến hạn chế:  

- Hệ thống văn bản, chính sách trong lĩnh vực thư viện và phát triển văn 

hóa đọc còn chưa được hoàn thiện, hiện nay, thư viện vẫn chưa có văn bản có 

giá trị pháp lý cao nhất (Luật Thư viện) vì vậy chưa tạo hành lang pháp lý cho 

hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc. Nhiều văn bản quy phạm pháp 

luật còn chưa được ban hành tháo gỡ khó khăn cho hoạt động thư viện như: 

văn bản quy định về kinh phí cho tổ chức các hoạt động thư viện, quy định về 

chuẩn hóa đội ngũ người làm công tác thư viện, về hướng dẫn một số các hoạt 

động nghiệp vụ thư viện thúc đẩy văn hóa đọc… 

- Đầu tư cho hoạt động thư viện của cấp có thẩm quyền mặc dù đã có 

dấu hiệu tăng trong thời gian qua, tuy nhiên, nhìn chung còn thấp và còn dàn 

trải, chưa tập trung cho các hoạt động có tính căn bản phục vụ cho phát triển 

văn hóa đọc tại Hải Dương như trong bối cảnh phát triển công nghệ, ứng dụng 

công nghệ thông tin, phát triển thư viện điện tử, thư viện số, đầu tư cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ khả năng tiếp cận của người dân đến thư viện.  

- Năng lực, trình độ của người làm công tác thư viện còn nhiều hạn chế, 

tính thụ động trong triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện 

còn lớn. Sự phân công, phối hợp, điều hành của Ban Lãnh đạo thư viện còn 

chưa được nhịp nhàng, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm của thư viện còn gặp 

nhiều bất cập, chồng chéo dẫn đến hiệu quả hoạt động còn chưa được như 

mong muốn.  
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Tiểu kết 

Quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương được nhìn nhận và 

đánh giá trên các khía cạnh về năng lực điều phối và sử dụng các nguồn lực 

để quản lý văn hóa đọc; năng lực triển khai các hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ của thư viện phục vụ quản lý văn hóa đọc với các phương diện: 

chất lượng vốn tài liệu thư viện, chất lượng sản phẩm và dịch vụ thư viện, 

hiệu quả trong hoạt động truyền thông vận động và năng lực liên kết, chia sẻ 

các nguồn lực của thư viện phục vụ phát triển văn hóa đọc.  

Là thư viện công lập lớn nhất trong hệ thống thư viện công cộng của tỉnh 

Hải Dương và là một trong những thành viên quan trọng của Liên hiệp thư 

viện khu vực đồng bằng sông Hồng, Thư viện tỉnh Hải Dương trong thời gian 

qua (2014-2018) đã đưa ra nhiều biện pháp quan trọng trong việc thực hiện 

quản lý văn hóa đọc, trong đó nổi bật nhất đó là việc triển khai các hoạt động 

nghiệp vụ của thư viện phục vụ quản lý văn hóa đọc với những thế mạnh về 

xây dựng và phát triển vốn tài liệu, tổ chức các hoạt động truyền thông vận 

động, khuyến khích việc đọc sách trong công chúng với nhiều hình thức đa 

dạng. Tuy vậy việc quản lý văn hóa đọc tại thư viện còn nhiều điểm bất cập, 

trong đó bất cập lớn nhất đó là thư viện chưa xây dựng được các sản phẩm và 

dịch vụ thông tin thư viện phục vụ phát triển văn hóa đọc cho các đối tượng 

đặc thù, đặc biệt là đối tượng thanh niên, thiếu niên và nhi đồng-là những thế 

hệ đọc tương lai của thư viện. Nhìn chung, việc quản lý văn hóa đọc tại Thư 

viện tỉnh Hải Dương đã mang lại hiệu quả bước đầu với việc văn hóa đọc của 

người đọc tại thư viện tỉnh đã được hình thành, tuy nhiên chưa có chiều sâu 

và chưa thực sự bền vững. Dưới tác động của các biện pháp quản lý văn hóa 

đọc, các đối tượng người đọc đã có những cách thức tiếp cận thông tin, tài 

liệu nhất định, hình thành thói quen đọc và đặc biệt là thái độ ứng xử đối với 

sách, báo. Tuy vậy hiệu quả hoạt động của thư viện phục vụ phát triển văn 
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hóa đọc mới chỉ đạt mức trung bình so với các thư viện trong khu vực Đồng 

bằng sông Hồng và cả nước mặc dù thư viện có sự đầu tư nhất định của chính 

quyền tỉnh Hải Dương. Câu hỏi đặt ra ở đây là, làm thế nào để có thể sử dụng 

một cách có hiệu quả nhất các nguồn lực hiện có của thư viện tỉnh để phục vụ 

phát triển văn hóa đọc; giải pháp nào để nâng cao chất lượng quản lý văn hóa 

đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương, đây là những vấn đề thuộc trách nhiệm của 

Ban Lãnh đạo thư viện tỉnh và những định hướng trong phát triển văn hóa đọc 

của cơ quan quản lý nhà nước về thư viện ở trung ương và địa phương.  
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Chương 3 

ĐỀ XUẤT CÁC NHÓM GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ 

VĂN HÓA ĐỌC TẠI THƯ VIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG 

3.1. Nhóm giải pháp về tổ chức 

3.1.1. Kiện toàn bộ máy quản lý văn hóa đọc trong thư viện 

Chủ thể thực hiện quản lý văn hóa đọc là Thư viện tỉnh Hải Dương, 

thông qua phương thức chủ yếu là các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của 

thư viện để thực hiện quản lý văn hóa đọc. Như đã phân tích tại Chương 2, 

một trong những nguyên nhân dẫn đến văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải 

Dương có xu hướng giảm trong một số năm qua là do bộ máy vận hành của 

thư viện còn cồng kềnh, việc triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 

phục vụ phát triển văn hóa đọc còn nhiều hạn chế. Vì vậy, một trong những 

giải pháp quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương đó là kiện toàn bộ 

máy quản lý, cụ thể:  

Kiện toàn bộ máy quản lý văn hóa đọc được hiểu là việc sắp xếp bố trí 

nhân lực trong thư viện phục vụ cho các hoạt động phát triển văn hóa đọc hay 

nói cách khác đó là việc đổi mới mô hình hoạt động thông qua xây dựng các 

vị trí việc làm trong thư viện, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các giải 

pháp được đề xuất bao gồm:  

Thứ nhất, xây dựng mô hình quản trị thư viện hiện đại, trong đó chú 

trọng việc xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của các phòng ban đảm bảo tránh 

chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ. Các phòng ban của thư viện đang 

thực hiện các chức năng, nhiệm vụ tương đồng nhau, có thể kể đến như: 

phòng công tác bạn đọc và phòng thiếu nhi cùng thực hiện chung một nhiệm 

vụ đó là: phục vụ bạn đọc. Phòng nghiệp vụ (bao gồm các hoạt động bổ sung, 

xử lý kỹ thuật sách) và phòng thông tin thư mục, địa chí cùng thực hiện một 

số nhiệm vụ trùng lặp: như biên soạn thư mục... Để khắc phục tình trạng này, 

tác giả đề xuất thư viện cần xây dựng bộ máy tổ chức theo mô hình như sau:  
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Sơ đồ 3.1. Mô hình tổ chức của Thư viện 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Với mô hình này, các bộ phận sẽ có những chức năng, nhiệm vụ chuyên 

biệt, phục vụ cho hoạt động thư viện cụ thể như sau:  

Bộ phận nghiệp vụ đây là bộ phận tập trung chủ yếu các hoạt động bao 

gồm: phát triển nguồn lực thông tin, xử lý thông tin, tổ chức và bảo quản tài 

liệu, xây dựng các sản phẩm thông tin thư viện. Bộ phận này đóng vai trò 

trong các công đoạn trong dây chuyền thông tin tư liệu như: xây dựng và triển 

khai thu thập thông tin, xử lý kỹ thuật, xử lý hình thức, xử lý nội dung thông 

tin; xây dựng các sản phẩm thông tin thư viện như: thư mục tra cứu, tóm 

tắt… phục vụ cho hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học của nhân 

viên tại thư viện.  

Bộ phận phục vụ được xác định là bộ phận trung tâm của thư viện, bao 

gồm: bộ phận quản lý các phòng đọc, phòng đa phương tiện, thư viện lưu 

động phục vụ cho người sử dụng; bộ phận xây dựng và tổ chức các dịch vụ 

thư viện, các phương án truyền thông vận động thu hút người đọc đến thư 

viện.. Bộ phận này đóng vai trò quan trọng, là cầu nối giữa thư viện và người 

đọc tại thư viện thông qua việc tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện, góp 

phần hỗ trợ việc học tập suốt đời cho người dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương  

Bộ phận công nghệ thông tin: bao gồm bộ phận quản lý hệ thống máy 

tính, phần mềm và các trang thiết bị công nghệ phục vụ cho các hoạt động 

chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện. Bộ phận này chịu trách nhiệm trong việc 

triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin thư viện 

Lãnh đạo thư viện  

Bộ phận nghiệp vụ

  

Bộ phận phục vụ

  

Bộ phận công 

nghệ thông tin 

Bộ phận hành 

chính/quản trị  
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của thư viện; hỗ trợ bộ phận nghiệp vụ trong việc xử lý hình thức và xử lý nội 

dung tài liệu có ứng dụng phần mềm quản trị thư viện, tạo lập các sản phẩm 

thông tin thư viện số cũng như số hóa, chuyển dạng tài liệu trong hoạt động 

bảo quản tài liệu. Ngoài ra bộ phận này cũng có trách nhiệm trong việc hỗ trợ 

bộ phận phục vụ trong việc quản lý dữ liệu người dùng tin thông qua phần 

mềm quản trị thư viện.  

Bộ phận hành chính, quản trị: bao gồm các bộ phận: quản trị thư viện 

và  hành chính văn thư. Bộ phận này đóng vai trò điều phối các hoạt động 

của thư viện; đề ra các chiến lược, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để phát 

triển văn hóa đọc, phát triển sự nghiệp thư viện; quản lý hệ thống văn bản 

bao gồm công văn đến, đi của thư viện; thực hiện các chế độ báo cáo, 

thống kê về hoạt động thư viện cho cơ quan quản lý Nhà nước về thư viện; 

xây dựng, tổng hợp kế hoạch hàng năm về hoạt động thư viện.  

Thứ hai, cơ cấu lại vị trí việc làm của cán bộ, viên chức làm việc trong 

thư viện tỉnh đảm bảo việc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh 

thần, định hướng của Đảng và Nhà nước. Việc tinh gọn bộ máy, tinh giản 

biên chế không có nghĩa là giảm đi nguồn lực của thư viện, ngược lại, sẽ 

đảm bảo việc tinh gọn, hoạt động hiệu quả, bớt đi phần chi cho con người, 

tập trung cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.  

Ngoài ra, cần đổi mới việc phân bổ nguồn nhân lực thư viện, đảm bảo 

sự cân đối giữa các nhiệm vụ, vị trí việc làm đã được xây dựng. Trong đó 

chú trọng đảm bảo tỷ lệ 60:40 (60% trong hoạt động phục vụ và 40% trong 

hoạt động nghiệp vụ và hành chính văn phòng) để đảm bảo thư viện có đầy 

đủ nguồn nhân lực cho công tác phục vụ người sử dụng, tổ chức các hoạt 

động phát triển văn hóa đọc tại thư viện và trên địa bàn toàn tỉnh.  

3.1.2. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực quản lý văn hóa đọc 

3.1.2.1. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực làm công tác quản lý 

Trong mỗi tổ chức thư viện, người đứng đầu và làm công tác quản lý giữ 

vai trò quan trọng, vưà là đầu tàu, vừa là người đưa ra những quyết định có 
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tính quan trọng, ảnh hưởng đến định hướng phát triển của thư viện. Để thực 

hiện đồng bộ các giải pháp được đưa ra để nâng cao chất lượng quản lý văn 

hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương, nhận thức, trình độ của nhân lực làm 

công tác quản lý đóng vai trò hết sực quan trọng. Nâng cao trình độ nguồn 

nhân lực làm công tác quản lý thư viện được tiếp cận ở các khía cạnh:  

- Nâng cao năng lực quản lý, điều phối các nguồn lực để phát triển văn 

hóa đọc 

- Nâng cao năng lực vận dụng các văn bản, cơ chế, chính sách của nhà 

nước để phục vụ công tác quản lý văn hóa đọc của thư viện.  

- Tạo động lực cho nguồn nhân lực trực tiếp làm công tác chuyên môn, 

nghiệp vụ thư viện phục vụ phát triển văn hóa đọc có thể phát huy tốt nhất 

năng lực, sở trường của mình.  

Để làm được các điều trên, việc tăng cường các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

về quản lý nhà nước, quản lý hoạt động thư viện dành riêng cho cán bộ quản 

lý công tác thư viện là hết sức cần thiết. Ngoài ra, cá nhân của những người 

làm công tác quản lý thư viện phải tự trau dồi, tự đào tạo bản thân để đáp ứng 

được yêu cầu công việc đặt ra.  

3.1.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực thư viện 

Đội ngũ nhân lực làm công tác quản lý văn hóa đọc không chỉ bao gồm 

lãnh đạo của thư viện, mà quan trọng hơn cả, đó là đội ngũ nhân lực làm công 

tác xây dựng chiến lược phát triển văn hóa đọc, thu thập các thông tin, dữ liệu 

và triển khai các hoạt động phục vụ phát triển văn hóa đọc. 

Trong mỗi tổ chức, nhân sự là yếu tố cốt lõi và là nhân tố mang lại sự 

thành công trong việc thực hiện các mục tiêu mà tổ chức đặt ra, đối với thư 

viện, cán bộ thư viện được xem là linh hồn của thư viện, là người tổ chức và 

triển khai thực hiện các hoạt động thư viện phục vụ người sử dụng. Vì vậy, 

nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý văn hóa đọc tại Thư viện 

tỉnh Hải Dương là một trong những giải pháp có tính căn cơ không chỉ có ý 
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nghĩa đối với việc phát triển văn hóa đọc mà còn có ý nghĩa trong việc đổi 

mới phương thức, đem lại hiệu quả trong hoạt động thư viện. 

Các giải pháp nâng cao chất lượng, đội ngũ nhân lực làm công tác quản 

lý văn hóa đọc tại thư viện cần tập trung ở các điểm:  

* Nâng cao chất lượng tuyển dụng đội ngũ nhân lực 

Trong bất kỳ một tổ chức, việc thu hút, lựa chọn đội ngũ nguồn nhân 

lực chất lượng cao phục vụ cho các nhiệm vụ là hết sức quan trọng và đóng 

một vai trò chủ yếu trong việc đảm bảo thành công của một tổ chức. Việc 

nâng cao chất lượng tuyển dụng đội ngũ nhân lực trong thư viện cần căn cứ 

theo vị trí việc làm, nhu cầu, tính chất công việc. Thư viện cần có chiến 

lược trong việc tuyển dụng nhân lực, cần xác định rõ những vị trí cần phải 

đảm bảo lâu dài, những vị trí làm việc theo thời vụ, hợp đồng để có những 

cách thức tuyển dụng phù hợp. 

Đặc biệt, việc tuyển chọn nhân lực làm việc trong hoạt động quản lý 

văn hóa đọc cần lựa chọn những người có năng lực tổ chức, nhanh nhẹn, 

hoạt bát, có kiến thức sâu rộng, am hiểu về các lĩnh vực khoa học trong xã 

hội để hỗ trợ người sử dụng trong việc tiếp cận thông tin và tri thức. Dựa 

vào đặc thù trong phát triển văn hóa đọc, tác giả đề xuất khung vị trí việc 

làm và tiêu chuẩn đối với đội ngũ nhân lực làm công tác quản lý văn hóa 

đọc như sau:  

Bảng  3.1: Khung vị trí việc làm và tiêu chuẩn đối với đội ngũ nhân lực 

 làm công tác quản lý văn hóa đọc 

TT Tên vị trí 
Tiêu chuẩn 

chuyên môn 
Tiêu chuẩn về kỹ năng 

Chế độ 

làm 

việc 

1 Xây dựng 

chiến lược 

đọc  

Thông tin thư 

viện 

Có tư duy hệ thống, có kỹ 

năng soạn thảo văn bản hành 

chính nhà nước, am hiểu về 

phát triển văn hóa đọc và có 

khả năng điều phối các hoạt 

động phát triển văn hóa đọc 

Lâu dài 
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2 Thu thập dữ 

liệu về văn 

hóa đọc 

Thông tin thư 

viện 

Có tư duy hệ thống, kỹ năng 

phân tích, tổng hợp số liệu, 

thống kê đánh giá về nhu 

cầu của người sử dụng, đánh 

giá tác động của các hoạt 

động truyền thông vận động 

đến văn hóa đọc của người 

sử dụng,  

Lâu dài 

3 Cán bộ tổ 

chức các dịch 

vụ thư viện  

Thông tin thư 

viện 

Nhanh nhẹn, có khả năng tổ 

chức các dịch vụ cho từng 

đối tượng khác nhau trong 

thư viện, có kỹ năng đào tạo, 

sư phạm để đào tạo kiến 

thức thông tin cho người sử 

dụng.  

Có thể 

làm việc 

theo 

thời vụ  

4 Cán bộ phục 

vụ thư viện 

lưu động, phát 

triển phong 

trào ở cơ sở  

Thông tin thư 

viện hoặc chuyên 

ngành khác 

Nhanh nhẹn, có khả năng tổ 

chức các dịch vụ thư viện 

lưu động, có sức khỏe tốt  

Có thể 

làm việc 

theo 

thời vụ 

 

Ngoài ra, một điểm cực kỳ quan trọng trong công tác tuyển dụng trong 

thư viện đó là cần căn cứ theo thực tài, năng lực trình độ của người ứng 

tuyển, tránh việc sử dụng người nhà, người thân, người không đủ năng lực, 

trình độ vào các vị trí trong quản lý văn hóa đọc của thư viện bởi chính 

việc này ảnh hưởng vô cùng to lớn đến chất lượng hoạt động của thư viện.  

Tạo dựng đội ngũ nhân lực thư viện chính quy, tinh thông về nghiệp vụ 

thư viện. Thông qua việc xây dựng chính sách tuyển dụng, thu hút nguồn 

nhân lực trình độ cao về chuyên ngành thư viện bằng các hình thức thi tuyển, 

xét tuyển công khai, minh bạch, làm cơ sở để lựa chọn được những người 

thực sự có tâm và có trình độ nghiệp vụ để phát triển thư viện. Thư viện cần 
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có các biện pháp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các 

hoạt động phát triển văn hóa đọc thông qua: chế độ đãi ngộ, môi trường 

làm việc, tạo điều kiện để họ phát huy tài năng của mình tại thư viện.  

* Đổi mới việc sử dụng nguồn nhân lực  

Song song với việc thay đổi cơ cấu, mô hình hoạt động của thư viện, 

thư viện cần có những giải pháp trong việc đổi mới sử dụng nguồn nhân 

lực thông qua việc phân bổ cơ cấu, vị trí việc làm trong thư viện, đảm bảo 

cho việc thư viện có đầy đủ về mặt quân số trong công tác tổ chức các dịch 

vụ thư viện, phục vụ người đọc.  

Xây dựng thang bảng lương dựa trên vị trí việc làm để tạo động lực 

cho người lao động phát huy tối đa năng lực, sở trường của mình trong lĩnh 

vực công tác, tránh tình trạng có những người hưởng lương cao, nhưng lại 

được sắp xếp vào vị trí việc làm không tương xứng hoặc nhàn hạ, trong khi 

có những người hưởng mức lương thấp nhưng lại phải làm khối lượng công 

việc lớn trong thư viện.  

Ngoài ra, thư viện cần xác định những vị trí việc làm cố định, vị trí 

việc làm theo thời vụ, để có cách thức sử dụng hợp lý, đảm bảo không 

phình to quỹ lương của cơ quan, giúp cho người lao động có mức thu nhập 

đảm bảo tương xứng với công sức lao động mà họ bỏ ra.  

* Bồi dưỡng, nâng cao trình độ nguồn nhân lực làm công tác quản lý 

văn hóa đọc 

Nâng cao nhận thức của cán bộ thư viện về vị trí vai trò trong phát triển 

văn hóa đọc cho cộng đồng giúp cho họ thêm gắn bó cũng như trách nhiệm 

hơn nữa đối với các hoạt động phục vụ phát triển văn hóa đọc của thư viện.  

Nâng cao năng lực tự học tập, tự bồi dưỡng của cán bộ thư viện. Trong 

đó chú trọng đến việc tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ 

phát triển văn hóa đọc, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng các sản 

phẩm và dịch vụ phục vụ việc đọc của người dân.... Đây là nền tảng cốt lõi để 
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giúp cho nhân lực tại thư viện là cầu nối giúp cho mọi đối tượng người dùng 

tin có thể tiếp cận với thư viện và các dịch vụ thư viện; phục vụ nhu cầu học 

tập, nghiên cứu nâng cao chất lượng các hoạt động khác tại thư viện.  

Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực thông qua việc 

tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ thư viện ngắn hạn, 

dài hạn; các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao trình độ cho cán bộ thư viện do 

cơ quan quản lý nhà nước về thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các 

hội, tổ chức nghề nghiệp và các cơ sở đào tạo về thư viện tổ chức.  

3.1.3. Đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho thư viện phục vụ 

phát triển văn hóa đọc 

3.1.3.1. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất 

Để thực hiện các hoạt động khuyến đọc tại thư viện, việc tăng cường cơ 

sở vật chất có ý nghĩa tiên quyết nhằm phát huy hiệu quả của các hoạt động 

do thư viện tổ chức. Thư viện cần đầu tư: mua sắm bàn ghế, trang thiết bị 

(phục vụ cho hoạt động khai thác thông tin, tài liệu tại chỗ của thư viện, mở 

rộng kho lưu trữ tài liệu và đặc biệt đó là tăng cường đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, nâng cấp phần 

mềm nghiệp vụ Ilib 3.5 để có thể đáp ứng các nhu cầu về quản lý nghiệp vụ 

thư viện và quản lý người đọc. Bổ sung thêm hệ thống máy tính và các trang 

thiết bị hiện đại như: cổng từ, camera, máy quét, máy in mã vạch… cho cán 

bộ thư viện làm việc và bạn đọc tra cứu, sử dụng. Xây dựng phòng đọc đa 

phương tiện để tiến tới xây dựng Thư viện tỉnh Hải Dương trở thành thư viện 

điện tử.  

3.1.3.2. Tăng cường đầu tư kinh phí hoạt động 

Đây là giải pháp tạo ra tiền đề cho quản lý văn hóa đọc tại thư viện. Bởi 

lẽ một trong những nguyên nhân dẫn đến các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc 

còn gặp nhiều hạn chế là vấn đề đầu tư tài chính còn gặp nhiều khó khăn. Đặc 

biệt trong bối cảnh hiện nay, với việc mở rộng hình thức phục vụ, đa dạng hóa 
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các dịch vụ thư viện, tăng cường truyền thông vận động mà tác giả đã đề xuất, 

cần có giải pháp về tài chính đi song hành. Tuy nhiên việc tăng cường mức độ 

đầu tư cho hoạt động thông tin thư viện cần gắn với những hiệu quả hoạt động 

do Thư viện mang lại để tránh việc đầu tư tràn lan, gây nên lãng phí cho 

nguồn ngân sách Nhà nước. Do vậy, để sử dụng một cách có hiệu quả, cần 

xây dựng các phương án sử dụng nguồn đầu tư, nhóm các vấn đề cần được 

đầu tư cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện bao gồm:  

Đầu tư về tài chính thường xuyên cho hoạt động thư viện, các khoản về 

tài chính cần được đảm bảo bao gồm: chi thường xuyên (lương, phụ cấp cho 

người lao động), chi cho triển khai các hoạt động phục vụ người sử dụng và 

phát triển văn hóa đọc (mua sắm trang thiết bị, bổ sung vốn tài liệu, đổi mới 

dịch vụ, tăng cường tổ chức sự kiện, …), chi xây dựng cơ bản (điện, nước, 

sửa chữa …).  

Đầu tư cho các hoạt động hỗ trợ của thư viện bao gồm: mua sắm bàn 

ghế, trang thiết bị phù hợp, đảm bảo cho hoạt động thư viện, sửa chữa bảo 

hành hệ thống máy tính, mua sắm trang thiết bị, phần mềm, trang thông tin 

điện tử cho hoạt động thư viện.  

3.2. Hoàn thiện và tăng cường thực thi các văn bản quy định về quản lý 

văn hóa đọc 

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về quản lý văn hóa đọc 

Đây là một trong những giải pháp có tính bản lề trong việc tăng cường 

quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương. Như đã phân tích tại 

Chương 2, văn bản quy định về quản lý văn hóa đọc được tiếp cận ở 02 nội 

dung chính đó là: văn bản về quản lý thư viện và phát triển văn hóa đọc, các 

nội dung hoàn thiện hệ thống văn bản được thể hiện ở các điểm sau:  

3.2.1.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản, chính sách về thư viện  

Đây là một trong những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của sự 

nghiệp thư viện nói chung và đối với hoạt động của hệ thống thư viện công 
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cộng nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nói riêng. Hiện nay, nhiều 

thư viện công cộng nói chung, trong đó có Thư viện tỉnh Hải Dương, việc 

triển khai các hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng còn 

gặp nhiều trở ngại, mà trở ngại lớn nhất đó là thiếu đi hành lang pháp lý để 

triển khai thực hiện. Các giải pháp về hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật bao gồm:  

Thứ nhất, xây dựng và ban hành Luật Thư viện-văn bản có tính pháp lý 

cao nhất - tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động thư viện nói chung 

và các hoạt động của thư viện công cộng phục vụ phát triển văn hóa đọc nói 

riêng. Thực tiễn hoạt động thư viện hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của 

khoa học và công nghệ cùng với sự gia tăng nhiều hình thức tiếp cận thông tin 

mới của người sử dụng đòi hỏi phải có sự điều chỉnh các nội dung, quy định 

không còn phù hợp của Pháp lệnh Thư viện và hệ thống văn bản hiện hành 

của Nhà nước về thư viện để thúc đẩy phát triển văn hóa đọc.  

Luật Thư viện được ban hành mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó 

không chỉ cụ thể hóa quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 

dân được hiến định trong Hiến pháp 2013 về tiếp cận, hưởng thụ các giá trị 

văn hóa trong đó có thư viện, mà còn tác động đến việc tiếp cận thông tin, tri 

thức của người dân, phục vụ học tập suốt đời và phát triển văn hóa đọc trong 

cộng đồng.  

Mặt khác, Luật Thư viện khẳng định vai trò của thư viện trong phát triển 

văn hóa, khoa học, giáo dục, tạo hành lang pháp lý cho thư viện kiện toàn, 

củng cố thư viện công lập, tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho hoạt 

động thư viện; chuẩn hóa hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện, đa dạng 

hóa các dịch vụ thư viện và hình thức phục vụ, phát triển thư viện số thúc đẩy 

liên thông thư viện. Có thể nói rằng, việc ban hành Luật Thư viện không chỉ 

thúc đẩy hoạt động thư viện mà còn góp phần chấn hưng văn hóa đọc ở Việt 

Nam hiện nay. 
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Thứ hai, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về 

vấn đề đầu tư, cơ chế tài chính cho hoạt động thư viện. Đây là một vấn đề có 

ảnh hưởng vô cùng to lớn là một trong những căn cứ quan trọng tạo ra nguồn 

lực tài chính cho hoạt động thư viện. Hiện nay, hầu hết các thư viện công 

cộng nói chung và Thư viện tỉnh Hải Dương nói riêng đang gặp nhiều khó 

khăn trong kinh phí hoạt động thư viện, đặc biệt là nguồn kinh phí trong tổ 

chức các hoạt động phục vụ phát triển văn hóa đọc do chưa có quy định về cơ 

chế tài chính, mức chi, nội dung chi cho hoạt động thư viện. Từ khi Pháp lệnh 

Thư viện được ban hành, Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 

2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện trong đó 

quy định về Chính sách đầu tư đối với thư viện hoạt động bằng ngân sách Nhà 

nước [3] trong đó đề cập vấn đề bảo đảm kinh phí cho thư viện phát triển vốn 

tài liệu, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật theo hướng hiện đại hóa, từng bước 

thực hiện điện tử hóa, tự động hóa. Tuy nhiên, các Bộ ngành có liên quan 

được phân công tại Nghị định (bao gồm: Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư) vẫn chưa ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi quy định này.   

Thứ ba, ban hành các văn bản chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ thư 

viện, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng hoạt động thư viện phục vụ phát triển 

văn hóa đọc. Hiện nay, ngoài Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 

tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tính đến nay vẫn chưa có những hướng 

dẫn cụ thể cho từng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ (khi mà Thông tư số 

18/2014/TT-BVHTTDL chỉ nêu những nội dung cơ bản về chuyên môn 

nghiệp vụ thư viện mà chưa có hướng dẫn chuyên sâu cho mỗi hoạt động cụ 

thể, đặc biệt là các hoạt động khuyến đọc, tổ chức dịch vụ thư viện, truyền 

thông vận động nhằm thu hút người sử dụng, kích thích nhu cầu đọc và phát 

triển văn hóa đọc. Do vậy, để chuẩn hóa hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, 

Nhà nước cần ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn từng hoạt động cụ thể 
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trong đó chú trọng các hoạt động: phát triển nguồn lực thông tin, xử lý thông 

tin, tổ chức dịch vụ thư viện, truyền thông vận động làm căn cứ để các thư 

viện công cộng triển khai các hoạt động một cách nề nếp, hiệu quả.  

Thứ tư, Sửa đổi Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10 tháng 8 năm 

2006 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ 

phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt 

động bằng ngân sách nhà nước. Trong đó việc phân hạng thư viện cần được 

xét trên 02 tiêu chí: số lượng và chất lượng dịch vụ mà thư viện tạo ra đối với 

cộng đồng và số lượng người dân bình quân thư viện phục vụ để tránh việc 

đầu tư một cách lãng phí, kém hiệu quả trong hoạt động thư viện.  

Thứ năm, ban hành chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

thư viện. Cán bộ là một trong 4 yếu tố cấu thành thư viện và được coi là linh 

hồn của thư viện, hoạt động của thư viện có hiệu quả hay không thì yếu tố con 

người chiếm một vai trò chủ đạo, bởi lẽ cán bộ thư viện được phân công trong 

vị trí này không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa người đọc với nguồn tài liệu 

trong thư viện mà còn là nhân tố định hướng nhu cầu sử dụng, khai thác tài 

liệu của người sử dụng thư viện. Với vai trò quan trọng như vậy, việc nâng 

cao chất lượng, đội ngũ cán bộ làm công tác phục vụ người đọc là hết sức cần 

thiết. Vì vậy cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng và Ban hành các Đề án 

nâng cao chất lượng cán bộ thư viện, trong đó chú trọng đào tạo, đào tạo lại 

các kỹ năng tổ chức các dịch vụ, hướng dẫn đọc, khuyến đọc trong thư viện.  

3.2.1.2. Hoàn thiện văn bản về phát triển văn hóa đọc 

Như đã phân tích, để phát triển văn hóa đọc, Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 phê duyệt Đề án Phát 

triển văn hóa đọc trong cộng đồng, tuy nhiên để chấn hưng văn hóa đọc, 

ngoài Đề án, cần có một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành 

lang pháp lý cho các hoạt động khuyến đọc, xây dựng phong trào đọc phát 
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triển một cách bền vững và hiệu quả. Xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng 

là một quá trình lâu dài, có ảnh hưởng tới nhiều thế hệ với nhiều yếu tố tác 

động như: môi trường xã hội, trình độ dân trí, phương thức tiếp cận thông tin, 

thị hiếu… và có sự tham gia của nhiều bộ, ban ngành trong việc phát triển văn 

hóa đọc.  

3.2.2. Tăng cường thực thi các văn bản quy định về quản lý văn hóa đọc 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về các quy định của nhà nước 

trong lĩnh vực thư viện đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật mới ban 

hành, trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền các văn bản phục vụ phát triển 

văn hóa đọc trong cộng đồng thông qua các hình thức phổ biên cơ bản như: tổ 

chức hội nghị, triển khai công tác, hội thảo, tập huấn phổ biến pháp luật. 

Ngoài ra còn một số hình thức khác như ban hành văn bản hướng dẫn, xây 

dựng, đăng tải văn bản pháp luật lên trang thông tin điện tử.  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi các quy định của 

nhà nước về thư viện và phát triển văn hóa đọc, đây cũng được xem là một 

trong những nội dung quản lý nhà nước về thư viện. Tuy nhiên hoạt động này 

trong những năm gần đây chưa được chú trọng đặc biệt là đối với thư viện 

công cộng, dẫn đến nhiều thư viện hoạt động kém hiệu quả, chưa có đánh giá 

đúng mức về chất lượng cung cấp dịch vụ cho người sử dụng. 

3.3. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động quản lý văn hóa đọc 

3.3.1. Hoàn thiện kế hoạch phát triển văn hóa đọc  

Để đạt được các mục tiêu đề ra, mọi tổ chức cần xây dựng một chiến 

lược phát triển, chiến lược này thực chất là kế hoạch dài hạn, nhằm đạt 

được mục tiêu nhất định. Phát triển văn hóa đọc cho một cộng đồng không 

phải là một hoạt động nhất thời, theo phong trào, mà cần có kế hoạch, định 

hướng phát triển qua từng giai đoạn, từng thời kỳ để có sự tập trung các 

nguồn lực cho việc thực hiện. Đây sẽ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong suốt 

quá trình phát triển của thư viện tỉnh gắn với phát triển văn hóa đọc. 
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Kế hoạch phát triển văn hóa đọc của thư viện tỉnh Hải Dương (và xa 

hơn nữa là chiến lược phát triển văn hóa đọc của thư viện tỉnh Hải Dương) 

cần được căn cứ trên những định hướng của Nhà nước về phát triển văn 

hóa đọc, kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trong việc xây dựng các mô hình phát triển văn hóa đọc. Chiến lược phát 

triển văn hóa đọc của Thư viện tỉnh Hải Dương cần có những nội dung liên 

quan đến phát triển các nguồn lực cho văn hóa đọc (vốn tài liệu, nguồn nhân 

lực phục vụ, cơ sở vật chất), phát triển các đối tượng người sử dụng qua từng 

thời kỳ, phát triển các dịch vụ thư viện…Đặc biệt, trong chiến lược phát triển 

Văn hóa đọc, thư viện tỉnh Hải Dương cần lựa chọn hướng tới những đối 

tượng cụ thể để tập trung xây dựng các sản phẩm và dịch vụ đặc thù, cũng 

như tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm phát triển văn hóa đọc. Theo 

định hướng của Nhà nước tại các văn bản, thanh thiếu niên nhi đồng là một 

trong những đối tượng đặc biệt cần được quan tâm nhằm xây dựng thế hệ đọc 

tương lai.  

3.3.2. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn thúc đẩy phát triển văn 

hóa đọc 

3.3.2.1. Xây dựng vốn tài liệu phù hợp, đáp ứng nhu cầu đọc của từng đối 

tượng phục vụ của thư viện tỉnh 

Thư viện cần xây dựng kế hoạch phát triển vốn tài liệu thông qua việc 

điều tra, khảo sát, tổ chức đánh giá nhu cầu của người sử dụng thông qua 

việc phục vụ tại thư viện, phục vụ lưu động ngoài thư viện để có chính sách 

bổ sung tài liệu phù hợp, tránh việc bổ sung những tài liệu mà người sử 

dụng không có nhu cầu. Đa dạng hóa các loại hình tài liệu trong thư viện, 

phát triển nguồn tài liệu số (e-book), từng bước tiến hành số hóa các tài 

liệu như: tài liệu địa chí, tài liệu quý hiếm, các tài liệu bạn đọc có nhu cầu 

sử dụng cao phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ nhằm đa 

dạng hóa phương thức tiếp cận của người sử dụng. Thường xuyên tiến hành 
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thanh lọc tài liệu trong thư viện nhằm nâng cao chất lượng kho tài liệu của 

thư viện.  

Xây dựng chính sách thu thập, lưu trữ những xuất bản phẩm của tác 

giả địa phương, được xuất bản tại địa phương, khuyến khích tổ chức, cá nhân 

đóng góp, lưu chiểu các công trình khoa học, luận văn, luận án và các tài liệu 

khác nhằm đa dạng hóa các loại hình tài liệu phục vụ người sử dụng.  

3.3.2.2. Đổi mới việc tổ chức các dịch vụ thư viện phục vụ phát triển văn 

hóa đọc 

Đây được coi là một trong những giải pháp có tính căn cơ trong việc 

phát triển văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương. Đổi mới việc tổ chức 

các dịch vụ thư viện cần bắt đầu từ các khâu cơ bản như sau:  

* Đổi mới công tác cấp thẻ thư viện 

Đơn giản hóa thủ tục làm thẻ thư viện là bước quan trọng đầu tiên 

nhằm thu hút người sử dụng đến đăng ký sử dụng thư viện. Việc làm thẻ 

thư viện cần xác định là phương tiện để sử dụng các dịch vụ thư viện, chứ 

không phải là một thủ tục hành chính của nhà nước. Số thẻ của bạn đọc 

được cấp mới trong năm cần được xem như một chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 

hoạt động của thư viện cũng như chất lượng làm việc của bộ phận phục vụ 

bạn đọc của thư viện.  

Tại Thư viện tỉnh Hải Dương, việc tổ chức làm thẻ thư viện cho người 

sử dụng đã từng bước được đơn giản hóa khi bạn đọc chỉ cần có giấy tờ tùy 

thân là có thể làm thẻ và sử dụng các dịch vụ thư viện. Thời gian cấp thẻ 

chỉ trong vòng 10 phút. Tuy nhiên, do có nhiều loại thẻ khác nhau (thẻ 

phòng báo, đọc, thẻ mượn, thẻ thiếu nhi) đã khiến nhiều người sử dụng có 

tâm lý e ngại đến thư viện khi mỗi loại thẻ này chỉ có thể sử dụng từ 01 đến 

02 dịch vụ của thư viện. Vì vậy giải pháp mà Luận văn đưa ra là tích hợp 

các loại thẻ có cùng tính chất thành 02 loại thẻ: thẻ đọc tại chỗ và thẻ mượn 

về nhà có thể sử dụng được tất cả các dịch vụ của thư viện, để đáp ứng nhu 

cầu của người đọc.  
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Ngoài ra, để đảm bảo việc liên thông giữa các thư viện trên địa bàn, 

thư viện cần nghiên cứu việc đăng ký 01 thẻ thư viện người sử dụng có thể 

sử dụng tại các thư viện công cộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

nhằm tạo điều kiện cho người dân có thêm cơ hội tiếp cận với thư viện và 

sử dụng các dịch vụ thư viện.  

* Đa dạng hóa dịch vụ thư viện 

- Hướng dẫn đọc sách và sử dụng thư viện:  

Bất kỳ một cá nhân nào đến thư viện lần đầu tiên, việc hướng dẫn đọc 

và sử dụng thư viện đóng một vai trò hết sức quan trọng, trang bị cho 

người dùng tin những kiến thức cơ bản để khai thác, sử dụng nguồn tài liệu 

một cách dễ dàng và thuận lợi như: cách thức tìm kiếm tài liệu, hướng dẫn 

đọc tài liệu, đối với thiếu niên nhi đồng còn là giáo dục để các em có sự 

trân trọng và biết giữ gìn sách, báo.  

Việc hướng dẫn phương pháp đọc giữ một vai trò quan trọng trong 

hình thành văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là đối với đối tượng thiếu 

niên, nhi đồng. Có nhiều phương pháp đọc như: đọc trọng tâm, đọc toàn 

bộ, đọc nghiềm ngẫm, đọc lướt…mỗi phương pháp đọc tùy thuộc vào trình 

độ đọc của người sử dụng. Thư viện cần hỗ trợ cho người sử dụng rèn 

luyện khả năng và thói quen hệ thống hóa kiến thức đã đọc trong sách, 

nâng cao khả năng tiếp thu và làm chủ kiến thức, liên hệ, ứng dụng những 

kiến thức đã đọc trong sách, báo vào thực tiễn học tập, lao động, công tác.  

Công tác hướng dẫn đọc và sử dụng thư viện cần được triển khai thành 

các lớp học theo các bước: hướng dẫn chung cho người đầu tiên đến thư 

viện, hướng dẫn theo các chuyên đề: phương pháp tra cứu thông tin, 

internet, phương pháp sử dụng các cơ sở dữ liệu cụ thể, phương pháp ghi 

chép, thu thập thông tin… Cán bộ thư viện phải đóng vai trò vừa là cầu nối 

giữa người sử dụng với sách vừa là người truyền cảm hứng đọc sách cho 

người sử dụng và vừa là người tiếp sức cho người sử dụng hình thành thói 

quen, kỹ năng đọc sách, sử dụng thông tin và sử dụng thư viện.  
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- Tổ chức các dịch vụ thông qua truy cập internet 

Ngày nay, việc tiếp cận thông tin-tri thức của người sử dụng không 

chỉ dừng lại ở dạng giấy và qua sách, báo, sự có mặt của internet và các 

thiết bị công nghệ đã làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và tri thức 

của người sử dụng. Việc xây dựng văn hóa đọc cho người sử dụng trên môi 

trường internet là hết sức quan trọng và cần thiết, bởi lẽ khác với sách, báo, 

những thông tin trên mạng internet phần lớn đều chưa được kiểm định một 

cách nghiêm ngặt về nội dung, vì vậy cần có những định hướng cho người 

sử dụng tại thư viện những nguồn thông tin có giá trị, chất lượng và chính 

xác. Thư viện cần xây dựng bộ sưu tập số theo chuyên đề về học tập, thông 

tin, giải trí và các vấn đề mà xã hội đang quan tâm để tạo điều kiện thuận 

lợi cho người sử dụng. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức thông qua 

mạng internet phục vụ cho đối tượng thiếu nhi: như thi giải toán, thi tiếng 

Anh để giúp các em có cơ hội để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao 

trình độ.  

Việc phát triển mô hình thư viện điện tử với các dịch vụ thông qua 

internet là một trong những xu thế của phát triển thư viện trên thế giới mà 

các thư viện công cộng cấp tỉnh ở Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển.  

- Phát triển thư viện lưu động và tăng cường luân chuyển sách, báo  

Song song với hình thức phục vụ tại chỗ, thư viện cần tổ chức các 

dịch vụ phục vụ lưu động đến các điểm thuộc huyện và xã, vùng nông thôn 

nhằm mở rộng đối tượng phục vụ của thư viện, hỗ trợ cho người dân có cơ 

hội được tiếp cận với thông tin, tri thức và các dịch vụ thư viện. Ngoài ra, 

thư viện cần phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở thông qua việc luân 

chuyển sách, báo đến các điểm bưu điện văn hóa xã, xây dựng tủ sách cấp 

xã để phát triển văn hóa đọc cho người dân.  

- Phát triển các dịch vụ phục vụ người khiếm thị, người khuyết tật 

trong thư viện. Với vai trò là thư viện công cộng phục vụ quảng đại quần 
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chúng nhân dân trên địa bàn, vì vậy thư viện cần tổ chức các dịch vụ cho 

các đối tượng yếu thế trong xã hội trong đó phải kể đến như người khiếm 

thị, người khuyết tật. Việc tổ chức các dịch vụ cho các đối tượng đặc biệt 

này cần chú trọng đến tính chủ động của cán bộ thư viện không phải chờ 

đợi các đối tượng này đến (bởi họ không có đủ điều kiện để tiếp cận với 

thư viện) mà cần có những biện pháp để tạo điều kiện cho họ có cơ hội để 

tiếp cận thư viện như: xây dựng cơ sở vật chất phù hợp với các đối tượng 

khuyết tật, phát triển các sản phẩm thư viện phù hợp với người khuyết tật 

(sách nói, chữ nổi…).  

- Phối hợp với các trường học trên địa bàn tăng cường tổ chức các 

buổi tham quan, trải nghiệm hoạt động thư viện, tham gia các hoạt động, sự 

kiện văn hóa do thư viện tổ chức nhằm truyền lửa, tạo cảm hứng đọc sách 

cho thiếu niên, nhi đồng ngay từ khi còn ở ghế nhà trường.  

* Tăng cường công tác truyền thông vận động về ý nghĩa và giá trị của 

việc đọc sách và tuyên truyền giới thiệu sách  

Truyền thông vận động là một trong những khâu quan trọng trong hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện giúp cho xã hội biết đến thư viện và 

vai trò của thư viện trong phát triển văn hóa, con người, thúc đẩy phát triển 

kinh tế xã hội. Đối với quản lý văn hóa đọc, truyền thông vận động giúp 

cho người biết đến thư viện, hiểu được giá trị của thư viện, sách, báo và 

văn hóa đọc, từ đó khuyến khích kích thích nhu cầu đọc. Các hoạt động 

truyền thông, vận động cần được đẩy mạnh tại thư viện bao gồm:  

- Tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa trong thư viện 

Đây là hoạt động đặc biệt quan trọng đối với mỗi thư viện, sự kiện văn 

hóa trong thư viện sẽ tạo ra một dấu ấn rõ rệt, thể hiện vai trò của thư viện 

đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, thu hút các tầng lớp 

nhân dân tham gia. Đặc biệt đối với đối tượng thiếu niên nhi đồng, các sự 
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kiện văn hóa này mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, bởi đây là cơ hội để 

giao lưu, học hỏi, thể hiện bản thân, giúp các em hình thành các thói quen, 

kỹ năng phục vụ cho học tập và trong cuộc sống, đồng thời góp phần xây 

dựng một môi trường lành mạnh để người dân tránh xa các tệ nạn xã hội.  

Các hình thức tổ chức sự kiện văn hóa trong thư viện bao gồm: triển 

lãm sách, thi kể chuyện theo sách, tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức 

ngày hội đọc sách. Các hoạt động này đã được thư viện tỉnh tổ chức định kì 

hàng năm. Tuy nhiên mức độ tổ chức cần phải tăng về số lần tổ chức trong 

năm (từ 2 đến 3 lần) và thường xuyên đổi mới, đa dạng các hoạt động để 

thu hút bạn đọc và người dân đến tham dự. 

- Phát triển các câu lạc bộ trong thư viện nhằm thu hút và khơi dậy 

tình yêu đối với sách báo của người đọc cho các đối tượng đọc như thiếu 

niên nhi đồng, người cao tuổi... nhằm xây dựng ra mạng lưới, cộng đồng 

những người ham đọc sách, từ đó kích thích phát triển văn hóa đọc trong 

cộng đồng.  

3.4. Nhóm giải pháp xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ban ngành trong quản 

lý văn hóa đọc 

3.4.1. Phối hợp với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Đối với việc quản lý văn hóa đọc, sự phối hợp giữa thư viện với các ban, 

ngành có liên quan là hết sức quan trọng nhằm tận dụng, liên kết các nguồn 

lực thư viện để phát triển. Bởi lẽ, thư viện chỉ là một trong những yếu tố góp 

phần trong việc hình thành văn hóa đọc, ngoài thư viện, còn có nhiều những 

yếu tố khác như: giáo dục, xuất bản, thông tin truyền thông… Vì vậy, để tạo 

ra sức bật cho văn hóa đọc, cần có sự chung tay của cả cộng đồng trong việc 

triển khai các mục tiêu cho phát triển văn hóa đọc. Việc xây dựng cơ chế phối 

hợp giữa thư viện với các ban ngành trong quản lý văn hóa đọc được xây 

dựng dựa trên sự phân công tránh nhiệm trong việc thực hiện các mảng việc 

có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đặc thù của từng cơ quan đơn vị. 
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Đối với ngành thông tin và truyền thông: cần giữ vai trò trong việc tuyên 

truyền phổ biến nhằm nâng cao ý thức của người dân đối với văn hóa đọc đối 

với thiếu niên, nhi đồng thông qua các chương trình truyền hình nhằm khuyến 

đọc. Phối hợp với thư viện trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các 

điểm bưu điện văn hóa xã phục vụ cho cộng đồng. Nâng cao chất lượng các xuất 

bản phẩm đặc biệt là xuất bản phẩm cho thiếu niên, nhi đồng, các xuất bản phẩm 

phù hợp với nhu cầu, sở thích của các đối tượng khác nhau trong xã hội. 

Đối với ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với thư viện trong giáo dục, 

xây dựng thói quen đọc sách cho thiếu niên, nhi đồng thông qua sự phối hợp 

giữa thư viện và các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn.  

Phối hợp với các cơ quan nhà nước trên địa bàn như Công an, quân đội 

và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh trong việc thúc đẩy các hoạt động đọc 

sách, tổ chức cấp thẻ đọc miễn phí, cung cấp tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, 

nghiên cứu, giải trí cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức trên địa bàn 

toàn tỉnh. 

3.4.2. Phối hợp với các tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục, trường học 

Phối hợp với các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh như Hội phụ nữ, Hội 

người cao tuổi, Hội người mù… tăng cường các hoạt động thư viện phục vụ 

cho các đối tượng đặc biệt, đối tượng yếu thế trong xã hội tạo điều kiện mọi 

người dân có cơ hội tiếp cận thông tin và tri thức để không ai bị bỏ lại phía sau. 

Đặc biệt, cần phối hợp với Hội người mù sản xuất sách nói để cung cấp cho kho 

sách khiếm thị của thư viện tỉnh và phục vụ người khiếm thị trên toàn tỉnh.  

Quan tâm lựa chọn các đầu sách phù hợp và thường xuyên luân chuyển 

sách về các cơ sở cai nghiện ma túy, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh để 

những người lầm lỡ có thể tiếp cận với sách báo, góp phần thay đổi nhận thức 

làm lại cuộc đời. 

Luân chuyển tài liệu thư viện đến các trường, giúp đỡ xây dựng các thư 

viện xanh, xây dựng các góc đọc sách, tủ sách, tổ chức các hoạt động hướng 



 116 

dẫn đọc sách, thi vẽ tranh theo sách… tại nhà trường hoặc tại thư viện nhằm 

kích thích nhu cầu đọc từ lứa tuổi thiếu nhi. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường 

trong việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách 

và bản quyền thế giới 23/4, Ngày hội thiếu nhi vào hè vui đọc sách hay tổ 

chức cung cấp tài liệu phục vụ các kì thi của học sinh. 

Tiểu kết 

Nâng cao chất lượng công tác quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải 

Dương không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển văn hóa đọc của người dân 

trên địa bàn tỉnh mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới hoạt động 

của thư viện, đảm bảo việc đầu tư ngân sách nhà nước cho thư viện phục vụ 

phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng không bị lãng phí, thất thoát, mang lại 

hiệu quả, hữu ích với người dân.  

Chất lượng công tác quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương 

không thể ngay lập tức đạt được hiệu quả, cần có thời gian lâu dài, trong 

nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn khác nhau. Vì vậy điều quan trọng nhất là Thư 

viện cần xây dựng một Kế hoạch hay một chiến lược dài hạn để phát triển, và 

có những lựa chọn phù hợp trong từng thời kỳ phát triển, phù hợp với định 

hướng của Đảng và Nhà nước đề ra trong phát triển văn hóa đọc của cộng 

đồng. Mặt khác, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong nâng cao chất 

lượng quản lý văn hóa đọc giữ một vai trò quan trọng tạo ra sức bật cho chất 

lượng hoạt động của Thư viện tỉnh Hải Dương.  

Các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý văn hóa đọc tại 

Thư viện tỉnh Hải Dương được tiếp cận ở 02 góc độ chính, đó là giải pháp tác 

động trực tiếp vào hệ thống quản lý văn hóa đọc của thư viện và giải pháp tác 

động vào môi trường chính sách bên ngoài để hệ thống quản lý văn hóa đọc 

của Thư viện tỉnh Hải Dương có thể vận hành một cách có hiệu lực, hiệu quả. 

Trong số các giải pháp đưa ra, đổi mới phương thức quản lý văn hóa đọc, 
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nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác thư viện phục vụ phát triển 

văn hóa đọc là những giải pháp quan trọng nhất, khắc phục những điểm bất 

cập, hạn chế trong công tác quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương 

được phân tích tại Chương 2, các giải pháp này có tính cách mạng trong việc 

thúc đẩy hệ thống quản lý của Thư viện tỉnh Hải Dương chuyển mình và hoạt 

động hiệu quả hơn. Việc hoàn thiện, thực thi các văn bản quy định về văn hóa 

đọc có ý nghĩa trong việc tạo ra môi trường chính sách thuận lợi cho hệ thống 

quản lý văn hóa đọc phát triển, đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý 

nhà nước ở trung ương và địa phương đối với việc tạo hành lang pháp lý thúc 

đẩy phát triển văn hóa đọc trong thư viện.  

Để thực hiện đồng bộ các giải pháp được nêu tại Chương 3, cần có sự 

vào cuộc của cả hệ thống quản lý nhà nước về thư viện ở trung ương và địa 

phương, sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đặc biệt 

quan trọng nhất đó là sự đổi mới tư duy và quyết tâm của bộ máy Lãnh đạo 

thư viện tỉnh đây là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự đổi mới hoạt động 

của Thư viện tỉnh Hải Dương đáp ứng nhu cầu đọc của cộng đồng. 
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KẾT LUẬN 

1. Văn hóa đọc có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống 

mà trực tiếp là lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Sự phát triển của văn hóa đọc 

tạo động lực trong việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững đất nước hướng tới mục tiêu hình thành xã hội 

học tập, phát triển bền vững nguồn nhân lực, góp phần vào sự thành công 

trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thư viện công 

cộng có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển văn hóa đọc, 

là nơi nuôi dưỡng truyền lửa tình yêu đối với sách, tạo ra môi trường để 

người dân đọc sách và phát triển văn hóa đọc. Quản lý văn hóa đọc tại thư 

viện mang một ý nghĩa quan trọng không chỉ thúc đẩy hoạt động thư viện 

phát triển, mà còn giúp cho thư viện thực hiện tốt sứ mệnh của mình trong 

phục vụ nhu cầu đọc của người dân, để thư viện trở thành trung tâm thông 

tin, trung tâm văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng có vai trí vai trò đối 

với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.  

2. Nhận thức vai trò của văn hóa đọc đối với đời sống xã hội, trong 

thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản có ý nghĩa quan trọng 

thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đây là những bước đi 

mang tính thiết thực để hiện thực hóa chủ trương của Đảng trong xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước. Những văn bản này đã tác động không nhỏ đến quá trình 

đổi mới công tác quản lý văn hóa đọc tại các thư viện nói chung và quản lý 

văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương nói riêng. Nó tạo môi trường để 

hoạt động này được triển khai một cách hiệu quả, góp phần nâng cao chất 

lượng hoạt động thư viện phục vụ phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.  

3. Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, Thư viện tỉnh Hải 

Dương đã và đang từng bước khẳng định vị trí, vị thế của mình trong việc 

cung cấp thông tin, tri thức, hỗ trợ học tập và giải trí cho người dân trên địa 
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bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hải Dương. Thư viện đã 

được chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư trụ sở hiện đại, trang thiết 

bị phục vụ hoạt động thư viện, bố trí nguồn nhân lực và kinh phí hoạt động 

hàng năm đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các hoạt động chuyên 

môn, nghiệp vụ thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Trong 

những năm qua (2014-2018) với những định hướng cụ thể của nhà nước về 

phát triển văn hóa đọc, hoạt động quản lý văn hóa đọc của thư viện đã từng 

bước được tăng cường với kết quả rõ nét nhất đó là văn hóa đọc của người 

đọc đã từng bước được hình thành. Tuy vậy, thư viện cần có những giải 

pháp thiết thực hơn trong nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thư 

viện phục vụ phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đặc biệt trong bối 

cảnh phát triển khoa học và công nghệ hiện nay, thư viện đứng trước nhiều 

nguy cơ trong đó có nguy cơ bị văn hóa nghe nhìn lấn át, lượt bạn đọc qua 

mạng tăng, lượt bạn đọc đến thư viện ngày càng giảm sút đây là những 

thách thức không nhỏ không chỉ đối với thư viện tỉnh Hải Dương mà còn là 

thách thức chung của toàn hệ thống thư viện công cộng.  

4. Để phát huy hơn nữa vai trò của mình đối với cộng đồng, Thư viện 

tỉnh Hải Dương cần có bước chuyển mình mạnh mẽ trong hoạt động thư 

viện nói chung và quản lý văn hóa đọc nói riêng trong bối cảnh nhiêu cơ 

hội và thách thức như hiện nay. Đổi mới phương thức quản lý văn hóa đọc, 

đổi mới các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thư viện đặc biệt là các hoạt 

động chuyên môn của thư viện phục vụ phát triển văn hóa đọc là một trong 

những yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các thư viện không chỉ riêng thư viện 

tỉnh Hải Dương để thích nghi và tồn tại với sự phát triển như vũ bão của 

công nghệ thông tin và truyền thông. Song song cùng các dịch vụ truyền 

thống, thư viện cần phải đặt biệt đầu tư phát triển hệ thống thư viện điện 

tử, thư viện số để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng ở mọi dạng thức, ở 

bất kỳ nơi nào và trong bất kỳ thời gian nào.  
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5. Để thư viện đổi mới phương thức hoạt động, phương thức quản lý 

văn hóa đọc phục vụ cộng đồng, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước 

về thư viện ở trung ương và địa phương là hết sức quan trọng không chỉ tạo 

ra môi trường chính sách, hành lang pháp lý cho việc thực hiện các hoạt 

động quản lý văn hóa đọc của thư viện mà còn giữ vai trò trong việc đầu tư 

kinh phí, cơ sở vật chất,hiện đại hóa thư viện từ đó tạo ra sự hấp dẫn của 

thư viện đối với người dân. Ngoài các cơ quan nhà nước, sự tham gia của 

cộng đồng dân cư cũng là một trong những yếu tố quan trọng làm nên sự 

thành công trong phát triển văn hóa đọc, họ là những người tạo ra điều kiện 

cho thư viện để phát triển văn hóa đọc và cũng là đối tượng có quyền được 

hưởng thụ những thành quả trong phát triển văn hóa đọc của thư viện. 

Trong bất kỳ thành công nào của một thư viện, cộng đồng dân cư luôn 

đóng một vai trò quan trọng, vừa là động lực, vừa là thước đo đánh giá hiệu 

quả hoạt động của thư viện. Cuối cùng, sự quyết tâm của Lãnh đạo thư viện 

tỉnh giữ một vai trò quyết định, ảnh hưởng đến sự thành bại trong việc đổi 

mới hoạt động thư viện. Sự quyết tầm này nằm ở các yếu tố: tầm nhận thức 

của lãnh đạo, sự ủng hộ của toàn bộ người lao động trong thư viện và quan 

trọng nhất đó là sự ủng hộ của cộng đồng dân cư nơi thư viện đặt trụ sở.  

Hi vọng rằng, với kết quả nghiên cứu của Luận văn đó là đánh giá 

thực trạng quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương, cùng với các 

giải pháp và kiến nghị đã đề xuất, Luận văn sẽ là căn cứ khoa học quan 

trọng trong quá trình đổi mới quản lý và phương thức hoat động của Thư 

viện tỉnh Hải Dương góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng./. 
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Phụ lục 1 

PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO NGƯỜI ĐỌC TẠI  

THƯ VIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG 

PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO  ẠN ĐỌC 

        Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài: “Quản lý văn hóa đọc của người đọc 

tại Thư viện tỉnh Hải Dương”, xin bạn vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số 

vấn đề bằng cách trả lời (hoặc đánh dấu X) vào những câu hỏi/nội dung dưới đây. 

Mọi thông tin bạn cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. 

Câu 1a:  ạn có thường xuyên đọc sách, báo, tài liệu không?  

□ Hàng ngày   □ vài lần 1 tháng  

□ 3 lần/tuần  

□ Ít khi  

□ Không đọc  

 

□ 01 lần/tháng  

□ Thỉnh thoảng 

  

(Nếu trả lời không đọc xin nêu lý do cụ thể tại câu số 01b và không phải trả lời các 

câu tiếp theo)  

Câu 1b: Lý do bạn không đọc sách (Có thể lựa chọn nhiều phương án) 

  không có nhu cầu        nhà không có sách        không có thư viện gần nhà     

 Giờ mở cửa của thư viện không thuận tiện           không có thời gian 

 Lý do công việc/học tập  

 Lý do khác (xin vui lòng cho biết lý do):…………………… 

Câu 2:  ạn đọc sách/báo nhằm mục đích gì (có thể lựa chọn nhiều phương án) 

□ Học tập/Nghiên cứu  □ Mục đích khác  

□ Giải trí   

□ Để thêm hiểu biết 

□ Phục vụ cụ thể  

 

□ Không vì mục đích cụ thể  

 

Câu 3 : Thời gian bạn dành cho đọc sách trong một ngày như thế nào? 

□ Dưới 30 phút □ Từ 90 phút đến 120 phút 
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□ Từ 30 phút đến 60 phút 

□ Từ 60 phút đến 90 phút 

 

□ Từ 120 phút trở lên 

 

Câu 4: Bạn thường đọc sách ở nơi nào? (có thể chọn nhiều phương án) 

□ Ở nhà   

□ ở trường/cơ quan nơi công tác 

□ Nơi khác   

□ Trên mạng internet 

□ Thư viện 

 

Câu 5a.  ạn thường đọc thể loại sách nào? (có thể chọn nhiều phương án)  

 sách giáo khoa/giáo trình/tài liệu tham khảo phục vụ học tập/nghiên cứu   

 triết học                        chính trị xã hội         văn học nghệ thuật      

  khoa học tự nhiên       khoa học kỹ thuật    kinh tế     

 y học             tâm lý, giáo dục       lịch sử, địa lý   sách danh nhân      

 tài liệu cung cấp kỹ năng sống        sách thiếu nhi      

 loại tài liệu/lĩnh vực khác (xin nêu cụ thể):…………………… 

đối với các bạn trả lời sách thiếu nhi xin trả lời câu hỏi 5b, 5c và 5d 

Câu 5b)  ạn thích đọc sách thuộc chủ đề nào (có thể chọn nhiều phương án) 

 

 □ Cổ tích   □ Lịch sử   □ Khoa học   

□ Danh nhân   □ Tình bạn    □ Tình yêu   

□ Trinh thám   □ Kiếm hiệp   □ Chiến đấu   

□ Nội dung khác (xin ghi rõ):……..……………...……… 

Câu 5c) Khi đọc tác phẩm văn học, Bạn thích thể loại nào? (có thể chọn nhiều 

phương án)   

□ Truyện tranh  □ Truyện vừa  □ Truyện dài 

   □ Tiểu thuyết             □ Thơ   

Câu 5d)   ạn  thích nội dung của sách thể hiện dưới dạng nào? (có thể chọn nhiều 

phương án)   

□ Chữ viết   □ Tranh ảnh, hình vẽ □ Cả chữ viết và tranh ảnh 

Câu 6.  ạn thường đọc sách như thế nào (chọn một phương án) 
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 □ Đọc lướt, tìm những điểm hấp dẫn nhất    

□ Đọc nhanh để nắm được các nội dung chính 

□ Đọc chậm, vừa đọc vừa suy nghĩ  

□ Đọc chậm có suy nghĩ và ghi chép   

Câu 7 Khi đọc sách xong, bạn thường nhớ những gì về cuốn sách đó? 

□ Không nhớ gì     

□ Nhớ một số chi tiết chủ yếu   

□ Nhớ nội dung chính     

□ Hiểu rõ chủ đề của tác phẩm, nhớ cả tên sách và tên tác giả 

□ Hiểu rõ chủ đề của tác phẩm và muốn ứng dụng vào đời sống   

Câu 8. Đọc sách đã hỗ trợ gì cho cuộc sống của bạn (có thể chọn nhiều phương 

án)  

          □ Hỗ trợ việc học tập/công tác  

 □ Vui vẻ, tự tin   □ Hiểu biết nhiều hơn 

 □ Mất thời gian  □ Hao tốn sức khỏe  □ Không có ích lợi gì 

Câu 9. Khi đọc sách, em thường có thói quen:   

 □ Giữ gìn cẩn thận  □ Cuộn sách lại  □ Gấp trang để đánh dấu 

 □ Cắt, xé trang sách  □ Viết, vẽ vào sách  □ Ngồi lên sách 

 □ Làm mất sách  □ Không quan tâm 

 □Khác:…….…...……… 

Câu 10. Sách báo có ý ngh a như thế nào đối với bạn (chọn một hoặc nhiều 

phương án) 

 □ Là người thầy/cô  □ Là người bạn  □ Không là gì cả 

 

Câu 11.  ạn có đến thư viện tỉnh để đọc sách không? (chọn một phương án) 

 □ Có    □ Đôi khi    □ Không   

 ( Nếu không đến thư viện để đọc sách, bạn dừng phần trả lời phiều điều tra 

này tại đây. Nếu có đến thư viện hoặc đôi khi đến thư viện để đọc sách, bạn vui 

lòng trả lời các câu hỏi tiếp theo) 

Câu 12. Xin cho biết tần suất đến thư viện của anh/chị ? 

□ Hàng ngày   □ Hàng tháng  

□ 3 lần/tuần  □ 01 lần/tháng  

□ Thỉnh thoảng  
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Câu 13.  ạn thường đến thư viện để làm gì? (có thể trả lời nhiều đáp án) 

  mượn hoặc trả sách, tài liệu nghe 

nhìn, hoặc các nguồn lực thư viện 

khác; 

 đọc sách, báo, tạp chí, v.v… trong 

thư viện; 

 sử dụng máy phô tô / máy scan; 

 học tập / làm việc trong thư viện; 

  sử dụng máy tính của thư viện; 

 sử dụng Internet bằng thiết bị của tôi 

(thí dụ: laptop, điện thoại di động, máy tính 

bảng); 

 nghiên cứu sách / tài liệu của tôi; 

  tham gia các sự kiện do thư viện tổ 

chức  

  tham gia các chương trình đào tạo 

của thư viện; 

 gặp gỡ bạn bè; 

 đến nhờ nhân viên thư viện giúp 

đỡ, cung cấp thông tin hoặc tư vấn; 

  hoạt động khác (xin nêu cụ thể); 

  không thực hiện hoạt động nào đã nêu 

ở trên. 

 

Câu 14.  ạn sử dụng thư viện theo phương thức nào  

  Đến trực tiếp thư viện 

  Thông qua hoạt động thư viện lưu động  

  Thông qua mạng internet (với các dịch vụ thư viện số) 

 Phương thức khác  

Câu 15.  ạn thường sử dụng các dịch vụ gì của thư viện?  

  Đọc tại chỗ  

 Mượn về nhà  

 Truy cập máy tính, internet, sử 

dụng tài liệu số.  

 Dịch vụ đa phương tiện, tham khảo 

  Hướng dẫn sử dụng thư viện, kiến thức 

thông tin  

 Tra cứu, tư vấn tìm kiếm thông tin  

 nghiên cứu sách / tài liệu của tôi; 

  Hỗ trợ học tập ngoài nhà trường   

  Tổ chức tọa đàm, nói chuyện 

chuyên đề  

   Dịch vụ khác   

  Café sách  

 

Câu 16. Theo bạn tài liệu của thư viện đã đáp ứng được nhu cầu của bản thân 

khi đến thư viện chưa?  

 Đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, nghiên cứu/công việc mở rộng kiến thức, giải trí…. 

 Chỉ đáp ứng nhu cầu học tập        

 Chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí 
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 Đáp ứng được rất ít  

 Không đáp ứng  

Câu 17.  ạn có được hưởng lợi từ việc đến thư viện hay sử dụng dịch vụ của 

thư viện không? 

 

  
Có Không 

Không 

biết 

Không 

thích hợp 

1. Tôi đã phát triển những kỹ năng 

mới, tôi đã học được điều gì đó. 
    

2. Tôi đã có những ý tưởng mới, 

những mối quan tâm mới. 
    

3. Tôi đã có được những thông tin 

hữu ích cho việc học tập. 
    

4. Thư viện đã hỗ trợ nghiên cứu 

của tôi. 
    

5. Tôi đã có được những thông tin 

hữu ích về cộng đồng / khu vực 

của tôi.  

    

6. Thư viện giúp đỡ tôi trong công 

việc. 
    

7. Thư viện giúp tôi tiết kiệm thời 

gian. 
    

8. Tôi đã tiếp xúc với nhiều người.     

9. Tôi thấy thư viện là một nơi thú 

vị, an toàn và / hoặc yên tĩnh. 
    

10. Lợi ích khác (xin nêu cụ thể):…......................................................... 

Câu 18. Đánh giá của bạn về thư viện và hoạt động của thư viện như thế nào   

Tên dịch vụ Kết quả đánh giá 

(Xin cho điểm vào các phương án trả lời, trong đó 

điểm cao nhất thể hiện mức độ đáp ứng tốt nhất) 

1 2 3 4 5 

Thái độ phục vụ của cán bộ thư viện        
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Cơ sở vật chất, không gian, môi 

trường đọc của thư viện  

     

Vốn tài liệu đáp ứng nhu cầu của 

bạn đọc  

     

Thư viện số đáp ứng nhu cầu của 

bạn đọc  

     

Dịch vụ thư viện đa dạng, đáp ứng 

yêu cầu của bạn đọc 

     

Thời gian mở cửa thuận lợi, phù hợp 

với điều kiện sinh hoạt  

     

Thủ tục làm thẻ và mượn tài liệu 

nhanh chóng, thuận tiện  

     

Chất lượng các sự kiện văn hóa, 

khuyến đọc do thư viện tổ chức 

     

Câu 19: Giả sử thư viện bị đóng cửa, bạn có cho rằng mình có thể tìm được 

những dịch vụ / thông tin tương tự ở nơi khác không? 

 Có; 

 Có, nhưng sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn; 

 Có, nhưng chỉ phần nào thôi; 

 Không; 

 Không biết. 

Câu 20. Xin bạn vui lòng cho biết một vài thông tin cá nhân: 

Bạn ở độ tuổi nào? 

- Dưới 18 

- Từ 18 – 24 

- Từ 25 – 39 

- Từ 40 – 59 

- Trên 60  

Bạn là: Nam   Nữ  

Cấp học cao nhất mà bạn đã hoàn thành là gì? ………….…………………….. 

Bạn làm nghề gì? ……………………………………………………………… 

Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của quý bạn đọc! 
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Phụ lục 2 

  ẢNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VĂN HÓA ĐỌC CỦA NGƯỜI ĐỌC TẠI 

THƯ VIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT 

Đề tài: Quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương 

 

1. Đối tượng thực hiện điều tra khảo sát  

 

TT Đối tượng Số lượng Tỷ lệ % 

1 Tổng số phiếu  300 100 

2 Thanh niên, thiếu niên, nhi đồng 186 62 

- Thanh niên 66 22 

- Thiếu niên, nhi đồng 120 40 

3 Người đã đi làm  78 26 

4 Người cao tuổi/hưu trí  36 12 

 

Câu 1a:  ạn có thường xuyên đọc sách, báo, tài liệu không?  

 

Tần suất 
Tổng 

cộng 
Tỷ lệ 

TTNNĐ 
Người đã đi 

làm 

Người cao 

tuổi/hưu trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Hàng ngày 45 15 0 0 9 12 36 100 

3 lần/tuần 76 25 44 24 32 41 0 0 

Vài lần 1 tháng 130 44 121 65 9 12 0 0 

1 lần 1 tháng 12 4 4 2 8 10 0 0 

Thỉnh thoảng 25 8 14 8 11 14 0 0 

Ít khi 12 4 3 2 9 12 0 0 

Không đọc 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Câu 1b: Lý do bạn không đọc sách (Có thể lựa chọn nhiều phương án) 

Lý do 
Tổng 

cộng 

TTTNĐ Người đã đi làm Người cao tuổi, hưu trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Không có nhu 

cầu 
1 0 0 1 1 0 0 

Nhà không có 

sách 
0       

Không có thư 

viện gần nhà 
0       

Giờ mờ cửa thư 

viện không thuận 

tiện 

0       

Không có thời 

gian 
0       

Lý học tập/công 

việc 
1 0 0 1 1 0 0 

Lý do khác  3 0 0 3 4 0 0 

 

Câu 2:  ạn đọc sách/báo nhằm mục đích gì (có thể lựa chọn nhiều phương án) 

 
Tổng 

cộng 

TTNNĐ Người đã đi làm 
Người cao tuổi/hưu 

trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Học tập/nghiên cứu 264 186 70 78 30 0 0 
Giải trí 300 186 62 78 26 36 12 
Để thêm hiểu biết 265 186 70 71 27 8 3 
Phục vụ cụ thể 70 23 33 40 57 7 10 
Không vì mục đích cụ 

thể 
0       

Mục đích khác 48 6 19 27 56 12 25 
Câu 3. Khi cần biết một thông tin, kiến thức nào đó bạn sẽ: (có thể chọn nhiều 

phương án) 

 
Tổng 

cộng 

TTNNĐ Người đã đi làm Người cao tuổi/hưu trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Hỏi người thân 162 115 71 35 22 12 7 
Hỏi thầy cô  79 75 95 4 5 0 0 
Hỏi bạn bè 133 96 72 12 9 25 19 
Đọc sách, báo 254 162 64 56 22 36 14 
Hỏi nhân viên TV 81 45 55 26 33 10 12 
Lên mạng internet 221 146 66 70 32 5 2 
Nguồn khác  0       
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Câu 4 : Thời gian bạn dành cho đọc sách trong một ngày như thế nào? 

 
Tổng 

cộng 
Tỷ lệ 

TTNNĐ 
Người đã đi 

làm 

Người cao 

tuổi/hưu trí 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

 300  186  78  36  

Dưới 30 phút 145 48 105 56 20 26 20 56 

Từ 30-60 phút 90 30 81 44 2 3 7 19 

Từ 60-90 phút 58 19 0 - 53 68 5 14 
Từ 90-120 

phút 
7 2 0 - 3 4 4 11 

Từ 120 Phút 

trở lên 
0 0 0 - 0 - 0 0 

 

Câu 5: Bạn thường đọc sách ở nơi nào? (có thể chọn nhiều phương án) 

 

 
Tổng 

cộng 

TTNNĐ Người đã đi làm Người cao tuổi/hưu trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Ở nhà 300 186 62 78 26 36 12 
Ở trường/cơ quan công 

tác 
117 75 64 42 36 0 0 

Nơi khác 68 12 18 55 81 1 1 

Thư viện 300 186 62 78 26 36 12 
Trên internet 78 11 14 65 83 2 3 

 

Câu 6a.  ạn thường đọc thể loại sách nào? (có thể chọn nhiều phương án)  

 

 
Tổng 

cộng 
Tỷ lệ 

TTNNĐ 
Người đã đi 

làm 

Người cao 

tuổi/hưu trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Sách giáo 

khoa/giáo trình/ tài 

liệu phục vụ học 

tập nghiên cứu 

211 70 186 100 25 32 0 0 

Triết học 12 4 0 0 5 6 7 19 
Chính trị xã hội 114 38 18 10 69 88 27 75 
Văn học nghệ thuật 300 100 186 100 78 100 36 100 
Khoa học tự nhiên 160 53 119 64 35 45 6 17 
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Khoa học kỹ thuật 98 33 52 28 45 58 1 3 
Kinh tế 61 20 21 11 37 47 3 8 
Y học 108 36 17 9 56 72 35 97 
Tâm lý, giáo dục 74 25 9 5 41 53 24 67 
Lịch sử, địa lý 229 76 132 71 71 91 26 72 
Sách danh nhân 168 56 95 51 40 51 33 92 
TL Kỹ năng sống 146 49 127 68 16 21 3 8 
Sách thiếu nhi 120 40 120 65 0 0 0 0 
Tài liệu/lĩnh vực 

khác 
59 20 16 9 26 33 17 47 

Câu 6b.  ạn thích đọc sách thuộc chủ đề nào (có thể chọn nhiều phương án) 

TT Chủ đề   Số lượng  Tỷ lệ % 

1 Cổ tích 68 57 

2 Lịch sử 85 71 

3 Khoa học 95 79 

4 Danh nhân 71 54 

5 Tình bạn  68 57 

6 Tình yêu  46 38 

7 Trinh thám  105 88 

8 Kiếm hiệp 57 48 

9 Chiến đấu 55 46 

10 Nội dung khác  36 30 

 

Câu 6c. Khi đọc tác phẩm văn học, Bạn thích thể loại nào? (có thể chọn nhiều 

phương án) 

TT Chủ đề   Số lượng  Tỷ lệ % 

1 Truyện tranh 120 100 

2 Truyện vừa 68 57 

3 Truyện dài 23 19 

4 Tiểu thuyết 5 4 

5 Thơ  2 2 
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Câu 6d.  ạn thích nội dung của sách thể hiện dưới dạng nào? (có thể chọn nhiều 

phương án)   

 

TT Chủ đề   Số lượng  Tỷ lệ % 

1 Chữ viết 56 47 

2 Tranh ảnh, hình vẽ 88 73 

3 Cả chữ viết và tranh ảnh 120 100 

Câu 7. Bạn thường đọc sách như thế nào (chọn một phương án) 

 
Tổng 

cộng 

TTNNĐ Người đã đi làm 
Người cao tuổi/hưu 

trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Đọc lướt, tìm những 

điểm hấp dẫn 
38 30 79 6 16 2 5 

Đọc nhanh để nắm nội 

dung chính 
44 22 50 17 39 5 11 

Đọc chậm, vừa đọc 

vừa suy nghĩ  
163 126 77 27 17 10 6 

Đọc chậm có suy nghĩ 

và ghi chép 
55 8 15 28 51 19 34 

Câu 8. Sau khi đọc xong mỗi cuốn sách; bạn có ghi chép lại thông tin về cuốn 

sách đó không  

 
 

Tổng 

cộng 

TTNNĐ Người đã đi làm 
Người cao tuổi/hưu 

trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Có  87 49 56 17 20 21 24 
Đôi khi  101 45 45 42 42 14 13 
Không 112 92 82 19 17 1 1 

 
Bạn có trao đổi cảm tưởng, nhận xét của mình về cuốn sách đã đọc với người 

khác không? (chọn một phương án) 

 
Tổng 

cộng 

TTNNĐ Người đã đi làm 
Người cao tuổi/hưu 

trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Có  83 22 27 35 42 26 31 

Đôi khi  162 124 77 32 20 6 3 

Không 55 40 73 11 20 4 7 
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Câu 9. Khi đọc sách xong, bạn thường nhớ những gì về cuốn sách đó? 

 
Tổng 

cộng 

TTNNĐ Người đã đi làm 
Người cao tuổi/hưu 

trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Không nhớ gì 2 2 100 0 0 0 0 
Nhớ một số chi tiết 

chủ yếu 
65 43 66 17 26 5 8 

Nhớ nội dung chính 128 101 79 16 13 11 8 
Hiểu rõ chủ đề của tác 

phẩm nhớ cả tên tác 

giả 

59 20 34 21 36 18 30 

Hiểu rõ chủ đề của tác 

phẩm và muốn ứng 

dụng vào đời sống 

46 20 43 24 52 2 5 

Câu 10. Đọc sách đã hỗ trợ gì cho cuộc sống của bạn (có thể chọn nhiều phương 

án) 

 
Tổng 

cộng 

TTNNĐ 
Người đã đi 

làzm 

Người cao tuổi/hưu 

trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Hỗ trợ học tập/công tác 258 180 70 78 30 0 0 

Vui vẻ, tự tin 289 184 64 69 24 36 12 

Hiểu biết nhiều hơn 300 186 62 78 26 36 12 

Mất thời gian 0       

Hao tốn sức khỏe 0       

Không lợi ích gì 0       

Câu 11. Khi đọc sách, bạn thường có thói quen:   

 
Tổng 

cộng 

TTNNĐ Người đã đi làm 
Người cao tuổi/hưu 

trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Giữ gìn cẩn thận 223 143 64 70 31 10 5 
Cuộn sách lại 31 28 90 3 10 0 0 
Gấp trang để đánh dấu 77 43 56 8 10 26 34 
Cắt, xé trang sách 3 3 100 0 0 0 0 
Viết vẽ vào sách 8 8 100 0 0 0 0 
Ngồi lên sách  0       
Làm mất sách 12 12 100 0 0 0 0 
Không quan tâm 0       
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Câu 12.  ạn có vận dụng được các kiến thức đã đọc trong sách báo vào việc 

học tập, công tác không? (chọn một phương án) 

 

 
Tổng 

cộng 

TTNNĐ 
Người đã đi 

làm 

Người cao tuổi/hưu 

trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Có  142 53 37 57 40 32 23 
Đôi khi  151 127 84 21 14 3 2 
Không 7 6 86 0 0 1 14 

 

Câu 13. Xin cho biết tần suất đến thư viện của anh/chị ? 

  

Tần suất 
Tổng 

cộng 
Tỷ lệ 

TTNNĐ 
Người đã đi 

làm 

Người cao 

tuổi/hưu trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Hàng ngày 92 30 58 31 2 3 32 89 
3 lần /tuần 151 50 124 67 26 33 1 3 
Hàng tháng 29 10 4 2 25 3 0 0 
01 lần/tháng 26 9 0 0 23 29 3 8 
Thỉnh thoảng 2 1 0 0 2 3 0 0 

Câu 15.  ạn thường đến thư viện để làm gì? (có thể trả lời nhiều đáp án) 

 

 
Tổng 

cộng 
Tỷ lệ 

TTNNĐ 
Người đã đi 

làm 

Người cao 

tuổi/hưu trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Mượn/trả sách, 

tài liệu nghe 

nhìn 

298 99 186 100 78 100 34 94 

Sử dụng máy 

tính 
85 28 80 43 3 4 2 6 

Đọc sách, báo 

tạp chí trong 

thư viện 

272 91 180 97 56 72 36 100 

Sử dụng 

internet bằng 

thiết bị của tôi 

45 15 22 12 23 29 0 0 

Sử dụng máy 

photo, scan 
10 3 3 2 6 8 1 3 

Nghiên cứu 17 5 12 6 5 6 0 0 
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sách/tài liệu của 

tôi 

Học tập/làm 

việc trong thư 

viện 

169 56 158 85 11 14 0 0 

Tham gia các 

sự kiện do thư 

viện tổ chức 

205 68 148 80 52 67 5 14 

Tham gia các 

chương trình 

đào tạo của thư 

viện 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Hoạt động khác 5 2 4 2 1 1 0 0 
Gặp gỡ bạn bè 37 12 20 11 9 12 8 22 
Nhờ nhân viên 

thư viện giúp 

đỡ  

14 15 0 0 2 3 12 33 

Không thực 

hiện hoạt động 

nào 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Câu 16.  ạn sử dụng thư viện theo phương thức nào  

 

 
Tổng 

cộng 

Tỷ lệ 

 

TTNNĐ 
Người đã đi 

làm 

Người cao tuổi/hưu 

trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Đến trực tiếp thư 

viện 
300 100 186 100 78 100 36 100 

Thông qua hoạt 

động thư viện lưu 

động 

0        

Thông qua mạng 

internet 
0        

Phương thức khác 0        

 

Câu 17.  ạn thường sử dụng các dịch vụ gì của thư viện?  

 
Tổng 

cộng 
Tỷ lệ 

TTNNĐ 
Người đã đi 

làm 

Người cao tuổi/hưu 

trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Đọc tại chỗ 58 19 22 12 0 0 36 100 
Mượn về nhà 260 87 157 84 78 100 25 69 
Truy cập máy 

tính, internet 
85 28 67 36 16 21 2 6 

Hướng dẫn sử 0 0 0 0 0 0 0 0 
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dụng thư viện, 

kiến thức thông 

tin 

Truy cập máy 

tính, internet, sử 

dụng tài liệu số  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Tra cứu, tư vấn, 

tìm kiếm thông 

tin 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổ chức tọa 

đàm,nói chuyện 

chuyen đề 

102 34 78 42 3 4 21 58 

Dịch vụ đa 

phương tiện, 

tham khảo  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Dịch vụ khác 68 23 36 19 27 35 5 14 
         

 

Câu 18. Theo bạn tài liệu của thư viện đã đáp ứng được nhu cầu của bản thân 

khi đến thư viện chưa?  

 

 
Tổng 

cộng 
Tỷ lệ 

TTNNĐ 
Người đã đi 

làm 

Người cao tuổi/hưu 

trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Đáp ứng đầy đủ 

nhu cầu học tập, 

nghiên cứu, 

công việc 

164 55 92 49 47 60 25 69 

Chỉ đáp ứng nhu 

cầu học tập 
81 27 72 39 3 4 6 17 

Chỉ đáp ứng nhu 

cầu giải trí 
32 11 16 9 11 14 5 14 

Đáp ứng được 

rất ít 
16 5 6 3 10 13 0 0 

Không đáp ứng 7 2 0 0 7 9 0 0 

Câu 19.  ạn có được hưởng lợi từ việc đến thư viện hay sử dụng dịch vụ của 

thư viện không? 

 Mức độ hưởng lợi 

Tổng 

số trả 

lời 

Có Không 
Không 

biết 

Không 

thích 

hợp 

1. Tôi đã phát triển những kỹ 

năng mới, tôi đã học được 

điều gì đó. 

63 55 8 0 0 
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2. Tôi đã có những ý tưởng 

mới, những mối quan tâm 

mới. 

26 21 3 2 0 

3. Tôi đã có được những 

thông tin hữu ích cho việc 

học tập. 

138 138 0 0 0 

4. Thư viện đã hỗ trợ nghiên 

cứu của tôi. 

65 55 0 5 5 

5. Tôi đã có được những 

thông tin hữu ích về cộng 

đồng / khu vực của tôi.  

42 31 1 8 2 

6. Thư viện giúp đỡ tôi trong 

công việc. 

58 45 3 4 6 

7. Thư viện giúp tôi tiết kiệm 

thời gian. 

202 170 9 17 6 

8. Tôi đã tiếp xúc với nhiều 

người. 

81 64 14 0 3 

9. Tôi thấy thư viện là một 

nơi thú vị, an toàn và / 

hoặc yên tĩnh. 

268 260 2 6 0 

10.  Lợi ích khác (xin nêu cụ thể):…......................................................... 

 

Câu 20. Đánh giá của bạn về thư viện và hoạt động của thư viện như thế nào   

 

Tên dịch vụ 

Tổng số 

người 

đánh giá 

Kết quả đánh giá 

(Xin cho điểm vào các phương án 

trả lời, trong đó điểm cao nhất thể 

hiện mức độ đáp ứng tốt nhất) 

1 2 3 4 5 

Thái độ phục vụ của cán bộ thư viện   300 0 12 66 132 90 

Cơ sở vật chất, không gian, môi trường 

đọc của thư viện  

300 0 0 3 89 208 

Vốn tài liệu đáp ứng nhu cầu của bạn 

đọc  

300 0 0 75 136 89 
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Thư viện số đáp ứng nhu cầu của bạn 

đọc  

0      

Dịch vụ thư viện đa dạng, đáp ứng yêu 

cầu của bạn đọc 

258 0 12 105 126 15 

Thời gian mở cửa thuận lợi, phù hợp với 

điều kiện sinh hoạt  

300 0 0 0 15 285 

Thủ tục làm thẻ và mượn tài liệu nhanh 

chóng, thuận tiện  

300 0 0 0 28 272 

Chất lượng các sự kiện văn hóa, khuyến 

đọc do thư viện tổ chức 

296 0 20 96 22 158 

Câu 21: Giả sử thư viện bị đóng cửa, bạn có cho rằng mình có thể tìm được 

những dịch vụ / thông tin tương tự ở nơi khác không? 

 
Tổng 

cộng 
Tỷ lệ 

TTNNĐ 
Người đã đi 

làm 

Người cao tuổi/hưu 

trí 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Có 32 11 16 9 15 19 1 3 
Có nhưng sẽ mất 

nhiều thời gian và 

công sức hơn 

86 29 51 27 35 45 0 0 

Có, nhưng chỉ phần 

nào thôi 
158 52 118 63 28 36 12 33 

Không 21 7 1 1 0 0 20 56 
Không biết.  3 1 0 0 0 0 3 8 
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Phụ lục 3 

 NỘI DUNG PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO CÁN  Ộ QUẢN LÝ  

THƯ VIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG 
 

BẢNG PHỎNG VẤN SÂU 

Về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý văn hóa đọc    

(dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thư viện) 

 
Kính gửi  các Anh (chị) là cán bộ lãnh đạo, quản lý Thư viện tỉnh Hải Dương. 

 Để giúp cho chúng tôi có thể nắm rõ hơn về thực trạng quản lý văn hóa đọc 

của người đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương phục vụ cho đề tài luận văn thạc sĩ 

chuyên ngành Quản lý văn hóa: “Quản lý văn hóa đọc của người đọc tại Thư viện 

tỉnh Hải Dương”. 

Trân trọng đề nghị các Anh (chị) trả lời một số câu hỏi như sau: 

1. Xin Anh chị cho biết họ và tên và chức vụ hiện tại trong cơ quan đơn 

vị: 

Họ và tên: Bùi Đức Cảnh 

Chức vụ tại đơn vị: Giám đốc Thư viện tỉnh Hải Dương 

2. Quan điểm của Anh (chị) về quản lý văn hóa đọc tại thư viện 

Quản lý văn hóa đọc giữ một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của 

mỗi thư viện, là thước đo để đánh giá hiệu quả hoạt động của thư viện. Việc tăng 

cường quản lý văn hóa đọc tại thư viện là một trong những biện pháp để nâng cao 

chất lượng hoạt động của thư viện phục vụ phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng 

góp phần khẳng định vị trí, vai trò của thư viện đối với cộng đồng xã hội 

3. Hiện tại, Thư viện đã có những giải pháp như thế nào để tăng cường 

quản lý văn hóa đọc của người đọc và phát triển văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh 

Hải Dương 

Xác định quản lý văn hóa đọc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 

hoạt động thư viện của Thư viện tỉnh Hải Dương, vì vậy trong những năm qua, Ban 

Lãnh đạo của thư viện tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường quản lý văn 

hóa đọc, có thể kể đến như:  

- Quán triệt thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương trong 

việc tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy việc đọc của nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

- Tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành, các cơ quan đơn vị trên địa bàn 

tỉnh, đặc biệt là các trường học nhằm thu hút lực lượng học sinh tham gia các hoạt 

động do thư viện tổ chức.  

- Chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 

xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, bố trí kinh phí, hiện đại hóa cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ phát triển văn hóa đọc.  

- Nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ thư viện, đặc biệt chú trọng 

các dịch vụ thư viện (đặc biệt là các dịch vụ dành cho thiếu nhi), tổ chức nhiều hoạt 

động trưng bày, triển lãm, các sự kiện văn hóa nhằm kích thích nhu cầu đọc sách.  
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- Tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các thư viện trong Liên hiệp 

thư viện khu vực đồng bằng sông Hồng trong việc tổ chức các hoạt động phục vụ 

phát triển văn hóa đọc.  

4. Trong tương lai, với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền 

thông, Thư viện có những định hướng như thế nào nhằm đáp ứng tốt hơn nhu 

cầu của độc giả nói chung và đối tượng là thiếu nhi nói riêng 

- Trong xu thế phát triển công nghệ thông tin, thư viện đang từng bước đẩy 

mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thư viện, đặc biệt là 

trong phục vụ bạn đọc với định hướng: xây dựng thư viện điện tử, thư viện số để 

người dân có thể tiếp cận thông tin, tri thức ở mọi nơi, mọi lúc. 

Hiện nay Thư viện đã xây dựng đề án thư viện điện tử, đẩy mạnh việc số hóa 

tài liệu, trang bị phần mềm, trang thiết bị phục vụ, trong tương lai gần sẽ tổ chức 

phục vụ trực tuyến.  

5. Như chúng ta đã biết, bất kỳ hoạt động nào của thư viện, cơ chế chính 

sách luôn là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng,  trong vấn đề phát 

triển văn hóa đọc, Anh (chị) có mong muốn cơ quan quản lý trung ương ( ộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và địa phương (Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) có những chính sách như thế nào đối với thư viện, để 

thư viện có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trong việc phát triển văn hóa đọc 

cho cộng đồng? 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chính quyền địa phương cần có những 

quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ cho thư viện phục vụ phát triển văn hóa đọc.  

- Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật trong lĩnh vực thư viện, đặc biệt là 

các văn bản: Luật Thư viện, các quy định về cơ chế tài chính cho hoạt động thư 

viện, chính sách phát triển nguồn nhân lực, xếp hạng thư viện ứng dụng công nghệ 

thông tin…, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển văn hóa đọc hiệu quả để 

địa phương học tập và triển khai thực hiện.  

Rất cảm ơn Anh đã hợp tác, Chúc anh gặt hái được nhiều thành công và có 

nhiều cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp thư viện của tỉnh Hải Dương 

Trân trọng./. 
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Phụ lục 4 

MỘT SỐ VĂN  ẢN CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA ĐỌC VÀ 

QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN  

CỦA THƯ VIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG 
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Phụ lục 5 

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THƯ VIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ CÁC 

HOẠT ĐỘNG  PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC  

 

 

5.1. Ảnh: Trụ sở Thư viện tỉnh Hải Dương (Nguồn: Sovhttdl.haiduong.gov.vn,  

truy cập vào ngày 06/5/2019) 

 

 

5.2. Ảnh: Bạn đọc thiếu nhi tại Phòng Thiếu nhi Thư viện Hải Dương  

(Nguồn: Tác giả tự chụp ngày 07/5/2019) 
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5.3. Ảnh: Kho sách mở Phòng Mượn Thư viện tỉnh Hải Dương 

 (Nguồn: Tác giả tự chụp ngày 07/5/2019) 

 

 

 
 

5.4. Ảnh: Trưng bày sách mới tại Thư viện tỉnh Hải Dương (Nguồn: 

Thuvienhaiduong.gov.vn, truy cập vào ngày 12/5/2019) 
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5.5. Ảnh: Ngày hội sách năm 2018 tại Thư viện tỉnh Hải Dương (Nguồn: 

Thuvienhaiduong.gov.vn, truy cập vào ngày 12/5/2019) 

 

 

 
 

5.6. Ảnh: Thi vẽ tranh theo sách năm tại Thư viện tỉnh Hải Dương (Nguồn: 

Thuvienhaiduong.gov.vn, truy cập vào ngày 18/5/2019) 
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5.7. Ảnh: Liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách năm 2018 (Nguồn: Thuvienhaiduong.gov.vn, 

truy cập vào ngày 18/5/2019) 

 

 

 
 

5.8.Ảnh: Thư viện tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề năm 2018 

 (Nguồn: Thuvienhaiduong.gov.vn, truy cập vào ngày 18/5/2019) 


