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Toát Y‰u
ñ‹ có th‹ duy trì s¿ ti‰n b¶ v»ng ch¡c và cân b¢ng trong trÜ©ng kÿ, ViŒt Nam cÀn phäi
cäi ti‰n công tác thu thÆp, bäo quän, và ph° bi‰n ki‰n thÙc. ThÜ viŒn có th‹ Çóng m¶t vai trò quan
tr†ng trong n‡ l¿c này. Bài vi‰t này thäo luÆn vŠ nh»ng vÃn ÇŠ liên hŒ Ç‰n viŒc chuÄn hoá trong
ngành thÜ viŒn, viŒc làm này có th‹ Çóng góp vào s¿ phát tri‹n chính sách vŠ thông tin quÓc gia
và s¿ tåo lÆp cÖ sª hå tÀng vŠ vÃn ÇŠ thông tin quÓc gia.. Trong phÀn ÇÀu cûa bài này, chuÄn hoá
ÇÜ®c ÇÎnh nghïa nhÜ là m¶t công cø giúp Çåt Ç‰n s¿ ÇÒng nhÃt và s¿ ki‹m tra phÄm chÃt cûa
thông tin. Trong phÀn thÙ hai, tác giä giäi thích tåi sao ViŒt Nam cÀn phäi có m¶t chÜÖng trình
chuÄn hóa thÜ viŒn ngay bây gi©. Trong phÀn thÙ ba cûa bài tham luÆn, tác giä Çã ÇŠ nghÎ nên
dành Üu tiên cho viŒc tåo lÆp các tiêu chuÄn cho viŒc s¡p x‰p, truy cÆp, và trao Ç°i thông tin. M¶t
B¶ Quy t¡c Biên Møc QuÓc Gia theo tiêu chuÄn quÓc t‰ ISBD và m¶t Khuôn thÙc MARC QuÓc
gia Çã ÇÜ®c ÇŠ nghÎ tåo lÆp. Trong phÀn cuÓi cûa bài tham luÆn, tác giä Çã ÇŠ ra nh»ng bÜ§c
cÀn thi‰t Ç‹ th¿c hiŒn chÜÖng trình chuÄn hoá thÜ viŒn. ThÜ ViŒn QuÓc Gia ViŒt Nam nên có vai
trò lãnh Çåo trong toàn b¶ ti‰n trình này.

VÃn ñŠ Phát Tri‹n ThÜ ViŒn Tåi ViŒt Nam:
ChuÄn Hóa Là ñiŠu KhÄn Thi‰t NhÃt
Trong khoäng bäy næm trª låi Çây, v§i chính sách "ñ°i m§i", ViŒt Nam Çã hÜªng ÇÜ®c
m¶t mÙc phát tri‹n quÓc gia khä quan, v§i T°ng Sän LÜ®ng QuÓc Gia G¶p (GNP: Gross National
Product) nhäy v†t tØ 9,6 t› MÏ Kim næm 1991 lên 20,3 t› MÏ Kim næm 1995 (Global 1997). ñây là
m¶t thành công Çáng k‹ cûa m¶t quÓc gia Çã tØng ª trong tình trång gÀn nhÜ søp Ç° cách Çây 10
næm . ñ‹ duy trì s¿ ti‰n b¶ v»ng ch¡c và cân b¢ng trong trÜ©ng kÿ, cÀn phäi có nh»ng cÓ g¡ng
không ngØng trong viŒc thu thÆp, bäo quän, và ph° bi‰n ki‰n thÙc trong nhiŠu ÇÎa håt khác nhau,
bao gÒm cä vŠ phÜÖng pháp lÅn kÏ thuÆt. ThÜ viŒn có th‹ Çóng vai trò quan tr†ng trong nh»ng
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cÓ g¡ng này. NgÜ©i ta Çã tØng ghi nhÆn r¢ng tåi ViŒt Nam "càng ngày ngÜ©i ta càng chú š Ç‰n
tiŠm næng cûa nh»ng thÜ viŒn Ç‹ Çóng góp vào cu¶c cách mång thÙ ba, Ç‹ theo Çu°i s¿ phát
tri‹n kinh t‰" (Macmillen 1990). RÃt ti‰c r¢ng, "Çã không thÃy có dÃu hiŒu gì vŠ chính sách thông
tin quÓc gia dành cho cä nu§c" (Information 1995:4). Ngay cä Ç‰n "các ÇiŠu luÆt vŠ thÜ viŒn cÛng
chÌ Çang ª bu§c soån thäo" (Information 1995:4). VÃn ÇŠ chuÄn hóa thÜ viŒn có th‹ Çóng góp cho
s¿ hình thành và s¿ th¿c thi chi‰n lÜ®c quÓc gia vŠ phát tri‹n thÜ viŒn. Bài tham luÆn này bàn
thäo vŠ nh»ng vÃn ÇŠ liên quan Ç‰n cÖ cÃu then chÓt cûa chính sách thông tin và d¿ án phát tri‹n
thÜ viŒn cho ViŒt Nam trong tÜÖng lai.

ChuÄn Hoá ñ‹ Làm Gì?
Theo ÇÎnh nghïa t°ng quát, m¶t tiêu chuÄn có nghïa là "m¶t vÆt gì ÇÜ®c nhà chÙc trách
d¿ng lên và thi‰t lÆp nhÜ m¶t quy t¡c Ç‹ Ço lÜ©ng vŠ sÓ lÜ®ng, tr†ng lÜ®ng, quy mô,, giá trÎ, hay
phÄm chÃt" (Webster's 1965). Trong ngành thÜ viŒn, tiêu chuÄn có nghïa là "m¶t b¶ hay nh»ng
quy t¡c ÇÜ®c thi‰t lÆp bªi nh»ng cÖ quan quÓc gia hay quÓc t‰ v§i møc Çích ki‹m soát thÜ tÎch
(hay thÜ møc) (bibliographic control), bao gÒm nh»ng công tác nh¢m cung cÃp m¶t cách nhÆn
diŒn duy nhÃt cho nh»ng tài liŒu, ch£ng hån nhÜ SÓ Sách Theo Tiêu ChuÄn QuÓc T‰
(International Standard Book Number: ISBN), SÓ Tùng ThÜ Theo Tiêu ChuÄn QuÓc T‰
(International Standard Serial Number: ISSN), mô tä tài liŒu m¶t cách ÇÒng nhÃt, ch£ng hån nhÜ
Mô Tä tài LiŒu Theo Tiêu ChuÄn QuÓc t‰ (International Standard Bibliographic Description:
ISBD); và s¿ trao Ç°i các kš løc thÜ tÎch (hay bi‹u ghi thÜ møc) qua phÜÖng tiŒn sº døng khuôn
thÙc trao Ç°i thÜ tÎch (hay thÜ møc) máy Ç†c ÇÜ®c, ch£ng hån nhÜ khuôn thÙc MARC (Machine
Readable Cataloging)" (Young 1983). ViŒc chuÄn hóa là m¶t ti‰n trình cûa s¿ tåo lÆp và áp døng
nh»ng tiêu chuÄn, và nó ÇÜ®c ÇÎnh nghïa nhÜ là "m¶t s¿ chuy‹n ti‰p tØ š tÜªng cá biŒt sang š
tÜªng chung, s¿ chuy‹n ti‰p tØ s¿ l¶n x¶n Ç‰n s¿ ngæn n¡p và tØ s¿ hành xº tùy tiŒn t§i s¿ hành
xº theo quy luÆt" (Standardization 1983). V§i s¿ tæng gia không ngØng cûa nhu cÀu vŠ thông tin,
và nh© nh»ng khä næng vÆn sº kÏ thuÆt (hay công nghŒ) m§i Ç‹ sº døng thông tin, "s¿ chuÄn hoá
trª nên quan tr†ng hÖn -- Ç‹ bäo Çäm s¿ cung Ùng dÎch vø thông tin Çåt ÇÜ®c mÙc h»u hiŒu cao
hÖn trong tÃt cä nh»ng quÓc gia và viŒc sº døng thông tin cÛng nhÜ viŒc sº døng thông tin và các
hŒ thÓng thông tin không bÎ gi§i hån trong m¶t nÜ§c, m¶t vùng hay m¶t cÖ quan" (Atherton 1977).
ChuÄn hoá, nhÜ vÆy, có møc tiêu là Çåt ÇÜ®c s¿ ÇÒng nhÃt, và do Çó, sau cùng nó trª thành m¶t
công cø ki‹m phÄm. Nh»ng thÜ møc (hay møc løc thÜ viŒn) (library catalogs) Çã ÇÜ®c sän xuÃt
dÜ§i m¶t hình thÙc áp døng quy t¡c biên møc nào Çó Ç‹ có th‹ bäo Çäm m¶t phÀn nào mÙc Ç¶
truy cÆp thông tin m¶t cách có hiŒu quä, bªi vì "tiêu chuÄn áp døng së bäo Çäm m¶t phÀn nào
mÙc Ç¶ cûa phÄm chÃt do Çó kš løc (hay bi‹u ghi) së ÇÀy Çû và nó ÇÜ®c s¡p x‰p m¶t cách nhÃt
quán, do Çó n¶i dung cÛng nhÜ vÎ trí cûa kš løc (bi‹u ghi) cûa tài liŒu së có th‹ Çoán trÜ§c ÇÜ®c "
(Lunn 1970).

Tåi Sao CÀn Phäi ChuÄn Hóa Ngay Bây gi©?
V§i tÜ cách là m¶t nÜ§c nghèo, ViŒt Nam tÜÖng ÇÓi có m¶t hŒ thÓng thÜ viŒn khá phÙc
tåp. HiŒn th©i tåi ViŒt Nam có hai hŒ thÓng thÜ viŒn:
1) hŒ thÓng thÜ viŒn khoa h†c t°ng h®p
2) hŒ thÓng thÜ viŒn công c¶ng
HŒ thÓng thÜ viŒn khoa h†c t°ng h®p bao gÒm:
ThÜ viŒn QuÓc gia ViŒt Nam
ThÜ ViŒn Khoa H†c và KÏ ThuÆt Trung ÐÖng
ThÜ viŒn Khoa H†c Xã H¶i và Khoa H†c Nhân Væn
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ThÜ viŒn thu¶c các cÖ quan nhà nÜ§c
ThÜ viŒn chuyên ngành bao gÒm thÜ viŒn Çåi h†c/trÜ©ng h†c, thÜ viŒn thu¶c các
cÖ sª nghiên cÙu và phát tri‹n nhà nÜ§c, thÜ viŒn thu¶c các nghiŒp Çoàn, thÜ
viŒn y khoa và nh»ng thÜ viŒn tÜ (Information 1995:6-7. Xem ghi chú)
HŒ thÓng thÜ viŒn công c¶ng bao gÒm:
4 thÜ viŒn trung ÜÖng
53 thÜ viŒn tÌnh và thÎ xã
486 thÜ viŒn quÆn
23 thÜ viŒn thi‰u nhi (Statistical 1994)
NhiŠu máy ÇiŒn toán Çã ÇÜ®c thi‰t lÆp tåi nhiŠu thÜ viŒn khoa h†c và m¶t sÓ thÜ viŒn
công c¶ng k‹ tØ nh»ng næm thu¶c thÆp niên 1990. "Trong næm 1994, nh»ng thÜ viŒn tÌnh và thÎ
xã Çã ÇÜ®c k‰t nÓi v§i ThÜ ViŒn QuÓc Gia Ç‹ tåo thành m¶t mång nh»ng thÜ viŒn công c¶ng"
(Information 1995:14). HŒ thÓng Internet Çã ÇÜ®c du nhÆp vào ViŒt Nam vào khoäng næm 1995,
"hŒ thÓng Internet tåi ViŒt Nam Çã tæng dÀn t§i 35 mÓi k‰t nÓi mång, Hà N¶i có 32 mÓi k‰t nÓi,
thành phÓ HÒ Chí Minh có hai mÓi k‰t nÓi, và m¶t mÓi k‰t nÓi Ç¥t tåi Nha Trang" (Information:
1995:28). Trong phåm vi phát tri‹n nguÒn nhân l¿c [cho ngành thÜ viŒn], cä nu§c ViŒt Nam có ba
trÜ©ng dåy vŠ ngành thÜ viŒn h†c, m¶t trÜ©ng Ç¥t tåi Hà N¶i, và hai trÜ©ng Ç¥t tåi thành phÓ HÒ
Chí Minh. "M¶t con sÓ phÕng Çoán vŠ nguÒn nhân l¿c cûa ngành thông tin h†c và thÜ viŒn h†c là
khoäng 22.300 nhân viên." (Information 1995:33). Trong sÓ nh»ng nhân viên này, Çã có m¶t
nhóm ngÜ©i ÇÜ®c huÃn luyŒn tåi Hoa Kÿ (NguyÍn, 1997, Xem ghi chú). Ngay bây gi© là m¶t th©i
Çi‹m thuÆn tiŒn nhÃt Ç‹ có m¶t chÜÖng trình chuÄn hóa ngành thÜ viŒn, vì hai lš do sau Çây: 1)
hŒ thÓng thÜ viŒn cûa ViŒt Nam không nhÕ quá và cÛng không l§n quá; và 2) hiŒn gi© ViŒt Nam
Çã có m¶t Ç¶i ngÛ nhân viên thu¶c ngành thông tin h†c và thÜ viŒn h†c Ç‹ có th‹ Çäm trách m¶t
d¿ án phÙc tåp và th¿c thi d¿ án này.

Nên Th¿c HiŒn Nh»ng Tiêu ChuÄn Nào?
Nh»ng tiêu chuÄn cûa ngành thông tin và thÜ viŒn h†c có rÃt nhiŠu. Ch£ng hån nhÜ tiêu
chuÄn vŠ viŒc t° chÙc s¡p x‰p thông tin, tiêu chuÄn vŠ truy cÆp thông tin, tiêu chuÄn vŠ hŒ thÓng
thông tin, và tiêu chuÄn vŠ dÎch vø cung Ùng thông tin. Ngoài ra còn có nh»ng nguyên t¡c chÌ Çåo
vŠ vÃn ÇŠ hành xº công viŒc cûa nhân viên thÜ viŒn, tiêu chuÄn dành cho nh»ng loåi thÜ viŒn
khác nhau (thÜ viŒn Çåi h†c, thÜ viŒn trÜ©ng h†c, thÜ viŒn công c¶ng) trong bÓi cänh cûa viŒc
phát tri‹n sÜu tÆp thÜ viŒn cÛng nhÜ công tác cung Ùng dÎch vø cho ngÜ©i dùng thÜ viŒn. Ti‰n
trình cûa viŒc hoåch ÇÎnh và th¿c thi nh»ng tiêu chuÄn thÜ viŒn cÀn phäi mÃt nhiŠu næm. Tåi nu§c
C¶ng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, viŒc này Çã phäi mÃt 40 næm, 1949-1989, tuy vÆy "m§i chÌ có
28 tiêu chuÄn ÇÜ®c xuÃt bän và ÇÜ®c Çem ra th¿c hành" (Feng 1992). ñÓi v§i tình trång cûa ViŒt
Nam, vÃn ÇŠ này có th‹ hy v†ng làm ÇÜ®c nhanh hÖn so v§i Trung Hoa, vì ViŒt Nam là nu§c Çi
sau, ViŒt Nam có th‹ h†c hÕi kinh nghiŒm cûa nh»ng nÜ§c Çã Çi trÜ§c trong vÃn ÇŠ này. ñiŠu mà
các nhà lãnh Çåo ngành thÜ viŒn cûa ViŒt nam cÀn có là s¿ quy‰t ÇÎnh m¶t cách thông minh
trong viŒc s¡p x‰p nh»ng Üu tiên cho chÜÖng trình chuÄn hóa. Bài tham luÆn này ÇŠ nghÎ Üu tiên
m¶t dành cho viŒc chuÄn hoá trong lành v¿c t° chÙc và s¡p x‰p thông tin. M‡i m¶t thÜ viŒn quÓc
gia ÇŠu có hai nhiŒm vø cæn bän là: 1) sÜu tÀm, bäo quän, và phân phÓi các tài liŒu in trên giÃy
và tài liŒu không in trên giÃy và tài liŒu nghiên cÙu; và 2) trao Ç°i nh»ng thông tin Çã có v§i
nh»ng hŒ thÓng thÜ viŒn quÓc gia khác. Nói m¶t cách khác, nh»ng thÜ liŒu cÀn phäi ÇÜ®c s¡p
x‰p, t° chÙc theo m¶t lÓi nào mà ngÜ©i ta có th‹ truy cÆp m¶t cách có hiŒu quä và trao Ç°i tài liŒu
này. ñiŠu tÓi cÀn bây gi© cho hŒ thÓng thÜ viŒn cûa ViŒt Nam là chuÄn hóa trong công viŒc s¡p
x‰p thÜ liŒu Ç‹ có th‹ truy cÆp và trao Ç°i. Nh»ng thÙ cÀn nhÃt bây gi© là b¶ quy t¡c biên møc
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quÓc gia và khuôn thÙc MARC (Machine-Readable Cataloguing) cûa quÓc gia. VÃn ÇŠ này nêu ra
ª Çây không có nghïa là các thÜ viŒn cûa ViŒt Nam không có b¶ quy t¡c biên møc nào Çang ÇÜ®c
áp døng, nhÜng ÇiŠu cÀn nói là, b¶ quy t¡c biên møc này cÀn phäi ÇÜ®c chuÄn hóa và áp døng
r¶ng rãi trên toàn quÓc. M¥c dù viŒc chuÄn hoá này có th‹ là b¡t bu¶c hay tùy nghi áp døng,
nhÜng trong trÜ©ng h®p cûa ViŒt Nam, viŒc này nên coi là ÇiŠu b¡t bu¶c. B¶ quy t¡c biên møc
nên ÇÜ®c Ç¥t cæn bän trên quy t¡c ISBD (mô tä thÜ tÎch (hay thÜ møc) theo tiêu chuÄn quÓc t‰ =
International Standard Bibliographic Description) trong viŒc mô tä thÜ liŒu, và có th‹ phÕng theo
b¶ quy t¡c AACR2 (B¶ Quy T¡c Biên Møc cûa KhÓi Anh-MÏ, Ãn bän thÙ hai = Anglo-American
Cataloguing Rules, 2nd Edition) trong viŒc ch†n l¿a và hình thÙc cûa nh»ng Çi‹m truy cÆp. ViŒt
Nam cÛng có th‹ h†c hÕi nÖi nh»ng nÜ§c trong vùng ñông Nam Á, vì nh»ng nÜ§c này Çã träi qua
ti‰n trình thành lÆp cÛng nhÜ áp døng viŒc chuÄn hoá thÜ viŒn, ch£ng hån nhÜ tåi Nam DÜÖng
(Indonesia), nÖi mà "m¶t bÜ§c khác Ç‹ ti‰n t§i viŒc áp døng quy t¡c biên møc cûa Nam DÜÖng là
s¿ gi§i thiŒi B¶ Quy t¡c Biên Møc AACR2 và tiêu chuÄn ISBD vào Peraturan Katalogisasi
Indonesia [tÙc là B¶ Quy T¡c Biên Møc Nam DÜÖng]. ƒn bän thÙ ba cûa tài liŒu này (1989) bao
gÒm nh»ng quy t¡c biên møc áp døng chung cho các thÜ viŒn cûa Nam DÜÖng" (Rachmananta
1990). M¶t nhóm quän thû thÜ viŒn gÓc ViŒt Çang sinh sÓng tåi b¡c MÏ Châu (mà tác giä bài
tham luÆn này cÛng là m¶t ngÜ©i thu¶c nhóm này) Çang làm công viŒc dÎch thuÆt B¶ Quy T¡c
Biên Møc Rút G†n AACR2 (The Concise AACR2) cûa tác giä Michael Gorman, sang ti‰ng ViŒt
(Gorman 1989). M¶t khi sách này ÇÜ®c xuÃt bän, nó së ÇÜ®c Çem vŠ bi‰u các thÜ viŒn ViŒt Nam
(Xem ghi chú vŠ Gorman). ñ‹ hoàn tÃt nh»ng viŒc gì cÀn cho viŒc làm biên møc, các quän thû
thÜ viŒn ViŒt Nam nên b¡t ÇÀu làm viŒc chuÄn hoá cho hŒ thÓng tiêu ÇŠ ÇŠ møc b¢ng ViŒt ng».
Công tác vï Çåi này có th‹ b¡t ÇÀu b¢ng công viŒc dÎch Bäng Tiêu ñŠ ñŠ Møc cûa ThÜ ViŒn
QuÓc H¶i Hoa Kÿ (Library of Congress Subject Headings List) sang ti‰ng ViŒt v§i nh»ng cäi biên
cÀn thi‰t phän änh cho tình huÓng ÇÎa phÜÖng. Còn ÇÓi v§i vÃn ÇŠ vŠ khuôn thÙc MARC, tác giä
bài này ÇŠ nghÎ ViŒt Nam nên dùng khuôn thÜc UNIMARC. Tác giä Çã ÇŠ nghÎ nhÜ vÆy vì hai lš
do, thÙ nhÃt là ThÜ ViŒn QuÓc Gia ViŒt Nam Çã áp døng khuôn thÙc UNIMARC trong hoåt Ç¶ng
thÜ viŒn (McKercher 1995), và, thÙ hai là càng ngày càng có nhiŠu quÓc gia áp døng khuôn thÙc
UNIMARC. Trong m¶t cu¶c thæm dò th¿c hiŒn vào næm 1993, và tái tøc vào næm 1995, Çã có 35
thÜ viŒn trong sÓ 62 thÜ viŒn (Ça sÓ là thÜ viŒn quÓc gia) Çã trä l©i cu¶c thæm dò này là h† Çã có
quy‰t ÇÎnh áp døng khuôn thÙc UNIMARC v§i nhiŠu lš do khác nhau. Chúng ta hãy xem xét
nh»ng kinh nghiŒm cûa vài thÜ viŒn quÓc gia tiêu bi‹u sau Çây:
TrÜ©ng H®p cûa BÒ ñào Nha:
"TÃt cä nh»ng s¿ cân nh¡c Çã dÅn t§i nh»ng quy‰t ÇÎnh sau cùng là: m¶t khuôn thÙc
quÓc gia dành cho nÜ§c BÒ ñào Nha cÀn phäi d¿a trên khuôn thÙc UNIMARC. Th¿c ra, khuôn
thÙc UNIMARC Çã ÇÜ®c thi‰t lÆp Ç‹ có th‹ tÜÖng h®p v§i nh»ng khuôn thÙc quÓc gia khác nhÜ
UKMARC (tÙc là khuôn thÙc MARC cûa nÜ§c Anh) USMARC (tÙc là khuôn thÙc MARC cûa MÏ)
hay MAB 1 (Maschinelles Austauschformat fur Bibliotheken = Khuôn thÙc MARC cûa ñÙc);; và s¿
th¿c hi‹n nhiên là nó Çã ÇÜ®c cÆp nhÆt thÜ©ng xuyên hÖn là nh»ng khuôn thÙc MARC cûa Ça sÓ
các quÓc gia, m¶t phÀn cÛng là vì nó Çã k‰t nÓi ÇÜ®c vŠ cÃu trúc, và m¶t phÀn vì nó Çã ÇÜ®c Liên
HiŒp Các H¶i ThÜ ViŒn QuÓc T‰ (IFLA = International Federation of Library Associations and
Institutions) ÇŠ nghÎ thi hành (Campos 1990).
TrÜ©ng h®p cûa ƒn ñ¶:
"M¥c dÀu Væn Phòng Ñy Ban ChuÄn Hoá ƒn ñ¶ Çã thi‰t lÆp næm 1985 khuôn thÙc
MARC cûa ƒn ñ¶ d¿a trên khuôn thÙc UKMARC, nhÜng m¶t trong nh»ng lš do ƒn ñ¶ låi ch†n
khuôn thÙc UNIMARC dùng cho ThÜ Møc (hay Møc Løc) QuÓc Gia (National Library Catalog) Çó
là h† Çã d¿a vào møc Çích cung Ùng m¶t Ç¶ng l¿c trao Ç°i các kš løc (hay bi‹u ghi) thÜ tÎch (hay
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thÜ møc) quÓc gia gi»a các cÖ sª thÜ tÎch (hay thÜ møc) quÓc gia v§i nhau, hÀu tránh ÇÜ®c nh»ng
khó khæn cûa nh»ng khuôn thÙc MARC khác nhau dùng trong nh»ng quÓc gia khác nhau."
(Majumder 1992:19), và "m¶t trong nh»ng lš do ThÜ ViŒn QuÓc Gia ƒn ñ¶ Çã áp døng UNIMARC
là vì ,..., nÜ§c ƒn ñ¶ là m¶t quÓc gia Ça ngôn ng» " (Majumder 1992:22).

Làm Th‰ Nào Th¿c HiŒn Các Tiêu ChuÄn Này ?
ThÜ ViŒn QuÓc Gia cûa ViŒt Nam (TVQG) nên Çóng m¶t vai trò quan tr†ng trong suÓt
ti‰n trình cûa viŒc chuÄn hoá bªi vì m¶t trong nh»ng trách vø cûa ThÜ ViŒn QuÓc Gia là "làm
biên møc tÆp trung và nh»ng dÎch vø vŠ thÜ tÎch (hay thÜ møc) khác n»a" (Information 1995:8). S¿
khuy‰n cáo này Çã ÇÜ®c d¿a trên cæn bän là chúng ta Çã thÃy TVQG Çã có kinh nghiŒm trong
viŒc áp døng khuôn thÙc UNIMARC trong công tác cûa h†. TVQG cÛng có m¶t Ç¶i ngÛ nhân viên
kinh nghiŒm trong nh»ng ÇŠ án quÓc t‰, m¶t trong nh»ng ÇŠ án này là ñŠ Án VŠ T°ng ThÜ Møc
(hay Møc Løc) QuÓc Gia (Vietnamese Union Catalogue) dÜ§i s¿ bäo tr® cûa ThÜ ViŒn QuÓc Gia
Úc (Jarvis 1993). TVQG nên b¡t ÇÀu chÜÖng trình chuÄn hóa thÜ viŒn dÜ§i s¿ bäo tr® cûa H¶i
ñÒngThÜ ViŒn QuÓc Gia, H¶i ÇÒng này "bao gÒm m¶t sÓ quän thû thÜ viŒn có tÀm vóc, h† có
nhiŒm vø cÓ vÃn cho chính quyŠn" (Brazier 1993), b¢ng cách tåo lÆp ra m¶t Ñy ban ñ¥c NhiŒm
QuÓc Gia VŠ ñŠ Án ChuÄn Hóa ThÜ ViŒn, v§i nh»ng thành viên bao gÒm nh»ng quän thû thÜ
viŒn có trong hŒ thÓng thÜ viŒn (khoa h†c và công c¶ng), trong nh»ng h¶i thÜ viŒn, ch£ng hån
nhÜ là H¶i Thông Tin TÜ LiŒu và ThÜ ViŒn Thành PhÓ HÒ Chí Minh (SIDLA =Scientific
Information, Documentation and Library Association of Ho Chi Minh City), trong ba trÜ©ng thÜ
viŒn, và cÛng ª trong T°ng Cøc Tiêu ChuÄn - ño LÜ©ng - ChÃt LÜ®ng.. Ñy Ban ñ¥c NhiŒm này
cÀn ÇÜ®c giao trách nhiŒm rõ ràng trên cæn bän trách nhiŒm lãnh Çåo cûa TVQG. TØ bu°i ÇÀu,
Ñy Ban ñ¥c nhiŒm cÀn phäi gÒm có hai Ñy ban dÜ§i quyŠn, m¶t ûy ban Ç¥c trách vŠ viŒc soån
thäo B¶ Quy T¡c Biên Møc, và ûy ban thÙ hai Ç¥c trách vŠ khuôn thÙc MARC. M‡i m¶t Ñy ban có
th‹ có nhiŠu Phân ban n‰u cÀn, ch£ng hån nhÜ là Ñy Ban Soån thäo B¶ Quy T¡c Biên Møc có
th‹ có m¶t Phân Ban làm viŒc trong m‡i m¶t chuyên ngành nhÜ là: làm biên møc mô tä (hay
ISBD), vŠ AACR2, vŠ nh»ng Çi‹m truy døng, vŠ tiêu ÇŠ ÇŠ møc. ñ‹ phát Ç¶ng chÜÖng trình này,
m¶t h¶i nghÎ tÀm c« quÓc gia vŠ vÃn ÇŠ chuÄn hóa biên møc cÀn phäi ÇÜ®c triŒu tÆp, v§i nh»ng vÎ
thuy‰t trình viên ÇÜ®c m©i tØ các TVQG khác Ç‰n ViŒt Nam, Ç¥c biŒt là các vÎ tØ các nÜ§c vùng
ñông Nam Á cÛng nhÜ nh»ng nÜ§c Çang phát tri‹n. S¿ tài tr® Ç‹ t° chÙc h¶i nghÎ loåi này cÀn
ÇÜ®c tìm ki‰m nÖi các cÖ quan quÓc t‰ nhÜ Nh»ng ChÜÖng Trình Nòng CÓt cûa Liên HiŒp Các
H¶i ThÜ ViŒn QuÓc T‰ (IFLA Core Programs) ch£ng hån nhÜ ChÜÖng Trình Thæng Ti‰n Ngành
ThÜ ViŒn H†c (Advancement of Librarianship Program) hay ChÜÖng Trình Ki‹m Soát ThÜ TÎch
(hay ThÜ Møc) Toàn CÀu và Khuôn ThÙc MARC QuÓc T‰ (UBCIMP = Universal Bibliographic
Control and International MARC Program) (Johansson 1992). M¶t khi nh»ng tiêu chuÄn Çã ÇÜ®c
vi‰t thành væn, thº nghiŒm, và ÇÜ®c H¶i ñÒng ThÜ ViŒn QuÓc Gia, và T°ng Cøc Tiêu ChuÄn - ño
LÜ©ng - ChÃt LÜ®ng chuÄn y, nh»ng tài liŒu này cÀn phäi ÇÜ®c soån thäo và nh»ng công cu¶c
huÃn luyŒn cho toàn quÓc phäi ÇÜ®c th¿c hiŒn. ñ‹ hoàn tÃt ti‰n trình này, ít nhÃt cÛng cÀn phäi
có m¶t th©i gian là næm næm.

K‰t LuÆn:
ViŒt Nam Çang phäi ÇÓi diŒn v§i nh»ng thº thách trong cÓ g¡ng Çåt t§i møc tiêu là s¤n
sàng Ç‹ ti‰n vào thiên niên k› m§i này. Không có gì Ç‹ phäi nghi ng© là nh»ng thÜ viŒn cûa ViŒt
Nam së Çóng vai trò quan tr†ng trong n‡ l¿c phát tri‹n ÇÃt nÜ§c. Các nhà lãnh Çåo cûa hÀu h‰t
các quÓc gia trên th‰ gi§i bây gi© Çang có chung m¶t niŠm tin vào tiŠm næng Çóng góp cûa thÜ
viŒn vào công cu¶c phát tri‹n quÓc gia; "ThÜ viŒn, do Çó Çã là nh»ng ÇÎnh ch‰ cÀn thi‰t cho các
nhà nông, các kÏ nghŒ gia, và các khoa h†c gia, các nhà lÆp chÜÖng trình phát tri‹n, các cÖ quan
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và nhân viên nhà nÜ§c, và tÃt cä m†i ngÜ©i, ª thôn quê cÛng nhÜ thành thÎ, h† ÇŠu là nh»ng
ngÜ©i Çã tham gia vào công cu¶c phát tri‹n ÇÃt nÜ§c" (Tawete 1988). ñ‹ có th‹ Çóng góp h»u
hiŒu vào công cu¶c phát tri‹n kinh t‰ quÓc gia, nh»ng quän thû thÜ viŒn cûa ViŒt Nam cÀn phäi
có nh»ng tr® huÃn cø thi‰t th¿c Ç‹ t° chÙc s¡p x‰p sÜu tÆp thÜ liŒu cûa h† ngõ hÀu có th‹ truy
cÆp và trao Ç°i chúng m¶t cách hiŒu quä. Quan Çi‹m này không h£n là m§i mÈ gì ÇÓi v§i các nhà
lãnh Çåo ngành thÜ viŒn ViŒt Nam, vì các ti‰n b¶ cûa ngành này Çã ÇÜ®c chuyên gia ngÜ©i Anh,
Çåi diŒn Unesco, xác quy‰t trong cu¶c thæm vi‰ng ViŒt Nam næm 1989: "ñ¥c biŒt là, các quän thû
thÜ viŒn cao cÃp, các nhân viên ngành thông tin h†c, và nh»ng viên chÙc khác cûa ViŒt Nam, mà
chúng tôi Çã g¥p, ÇŠu mong muÓn có nh»ng giao lÜu quÓc t‰, và trª thành ÇÒng b¶ hoàn toàn v§i
nh»ng phát tri‹n vŠ thông tin trong bÓi cänh quÓc t‰" (Vaughan, 1989). ñ‹ cho ti‰n b¶ này có th‹
xäy ra, viŒc chuÄn hoá thÜ viŒn là m¶t khâu then chÓt.
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