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hư viện là thiết chế văn hoá 
không thể thiếu trong trường 
học, là nơi tổ chức thu thập, lưu 

trữ vốn tài liệu nhằm truyền bá kiến thức, 
cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học 
tập, nghiên cứu, cập nhật thông tin để nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 
cán bộ, giảng viên và học viên. 

Cùng với quá trình trưởng thành và 
phát triển của Nhà trường, hoạt động thông 
tin-thư viện ở trường chính trị Lê Duẩn 
Quảng Trị đã có nhiều tiến bộ vượt bậc. 
Với chức năng và nhiệm vụ của một thư 
viện chuyên ngành, hoạt động thư viện 
luôn được quan tâm bổ sung những trang 
thiết bị và tài liệu thích hợp một cách kịp 
thời để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và 
đa dạng của bạn đọc. Năm 2008, Nhà 
trường xây dựng phòng thư viện rộng 60m2 

thoáng mát, các thiết bị của thư viện được 
đầu tư mới như giá sách, bàn, tủ, tài liệu, 
lắp đặt hệ thống điều hoà nhiệt độ  và  10 
máy tính được kết nối mạng Internet để 
phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của 
bạn đọc.  

Qua thống kê bạn đọc và vòng quay 
của sách, bình quân hàng năm thư viện 
phục vụ hơn 1.000 lượt bạn đọc, cho mượn 
321 cuốn sách, 878 tài liệu và giáo trình. 
Bạn đọc đến thư viện khai thác thông tin 
khá thường xuyên, trở thành một hoạt động 
có nề nếp, đặc biệt nhu cầu bạn đọc truy 
cập mạng Internet ngày càng tăng, đối 
tượng phục vụ cũng ngày càng đa dạng 
hơn. Có thể phân loại thành những nhóm 
sau: 

Thứ nhất, đội ngũ giảng viên và cán 
bộ viên chức của trường (gồm 41 đồng chí 
trong đó có 25 giảng viên). Đây là lực 
lượng chủ yếu phục vụ giảng dạy và 
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nghiên cứu khoa học nên nhu cầu đọc 
mang tính nghiên cứu chuyên sâu, vì vậy 
công tác tìm kiếm và bổ sung tài liệu của 
cán bộ thư viện phải đáp ứng nhu cầu 
thông tin đa dạng của từng khoa, từng bộ 
môn để từ đó bổ sung tài liệu kịp thời, phù 
hợp với nhu cầu của đối tượng bạn đọc. 

Thứ hai, học viên đang theo học tại 
trường gồm các loại hình đào tạo như Cao 
cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận 
chính trị, Trung cấp lý luận Chính trị - 
Hành chính, chương trình chuyên viên và 
các lớp bồi dưỡng ngắn hạn...với số lượng 
hơn 1.000 bạn đọc/năm. Đây là nhóm đối 
tượng có số lượng bạn đọc đông, nhu cầu 
đọc đa dạng và mục đích là đọc nghiên cứu 
bổ trợ kiến thức cho các môn học hoặc đọc 
báo, tạp chí, cập nhật thông tin qua mạng 
Internet... 

Trên cơ sở phân loại đối tượng và 
nhu cầu của các nhóm bạn đọc nên thư 
viện đã từng bước nâng cao chất lượng 
phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn. Ngoài 
việc chỉnh lý mục lục, sắp xếp phòng đọc, 
tài liệu gọn gàng chu đáo, thư viện còn tiến 
hành giới thiệu sách mới, các văn bản, 
Nghị quyết, những chủ trương đường lối  
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước và những thông tin chọn lựa phục vụ 
cho nghiên cứu, giảng dạy...nhờ đó mà 
công tác bạn đọc ngày càng đi vào nền nếp, 
tạo được thiện cảm và sự gắn bó của bạn 
đọc. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt 
được, hoạt động thư viện vẫn còn những 

tồn tại hạn chế, công tác phục vụ bạn đọc 
đôi lúc chưa được chu toàn, việc tuyên 
truyền giới thiệu sách chưa thường xuyên, 
công tác tham mưu cho Ban giám hiệu về 
hoạt động thư viện còn hạn chế, vốn tài 
liệu chưa phong phú, cập nhật chậm và 
chưa được bổ sung kịp thời, trang thiết bị 
chưa đồng bộ và còn bất cập. Từ thực tiễn 
hoạt động thông tin-thư viện ở trường 
chính trị Lê Duẩn và để phục vụ ngày càng 
tốt hơn nhu cầu của bạn đọc nhất là học 
viên của nước bạn Lào, ngoài yêu cầu về 
sự nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa của cán 
bộ thư viên thì việc tiếp tục đầu tư trang 
thiết bị đồng bộ và ngày càng hiện đại là 
vấn đề đang đặt ra hiện nay. Trước mắt 
cùng với việc khai thác có hiệu quả trang 
thiết bị hiện có, Nhà trường cần tăng cường 
đầu tư để bổ sung thêm sách mới và cho 
thanh lý, thay thế số sách cũ hiện có của 
thư viện.  

 Phát huy truyền thống nhân kỷ niệm 
65 năm thành lập Trường 10/9/1945-
10/9/2010, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo của Đảng uỷ - Ban giám hiệu cùng các 
Khoa, Phòng và quý bạn đọc, chúng ta tin 
tưởng rằng thư viện của trường chính trị Lê 
Duẩn ngày càng được đầu tư hoàn chỉnh, 
đồng bộ để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu 
cầu của bạn đọc góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính 
trị vinh dự được mang tên Tổng Bí thư Lê 
Duẩn. 


