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1. Khái niệm sản phẩm thông tin
Sản phẩm thông tin thư viện là kết quả của quá trình xử lý thông tin, do cá nhân, tập thể nào
đó thực hiện nhằm thoả mãn nhu cầu người dung tin.
Quá trình lao động để tạo ra sản phẩm chính là quá trình xử lý thông tin (bao gồm biên mục,
phân loại, định từ khoá, tóm tắt, chú giải, biên soạn tổng quan cũng như các quá trình phân tích
tổng hợp thông tin khác). Người thực hiện quá trình xử lý thông tin không ai khác chính là các
chuyên gia làm việc tại các cơ quan, tổ chức thông tin nào đó.
Các sản phẩm thông tin được hình thành nhằm thoả mãn những nhu cầu thông tin, chúng phụ
thuộc chặt chẽ vào nhu cầu và sự biến động của nhu cầu.
Bên cạnh khái niệm sản phẩm thông tin, còn một số khái niệm khác có liên quan:
* Tài liệu bậc 2: là tài liệu được hình thành nhờ quá trìnhảư lý phân tích tổng hợp và logic các
thông tin có trong tài liệu bậc1.
* Ấn phẩm thông tin: là xuất bản phẩm có nội dung chủ yếu là thông tin cấp 2 và do các cơ
quan có hoạt động thông tin khoa học và kỹ thuật xuất bản (theo TCVN 4523-88).
2. Các sản phẩm thông tin
Dựa vào các tiêu chí khác nhau chúng ta có thể thống kê 10 loại sản phẩm thông tin thư viện
khác nhau như sau:
- Hệ thống mục lục
- Hệ thống phiếu tra cứu dữ kiện
- Thư mục
- tạp chí tóm tắt
- Chỉ dẫn, trích dẫn khoa học
- Danh mục
- Tổng luận
- Cơ sở dữ liệu
- Một số sản phẩm khác trên mạng
- Các loại ấn phẩm thông tin
2.1. Hệ thống mục lục
Là tập hợp các đơn vị, các phiéu mục lục được sắp xếp theo một trình tự nhất định, phản ánh
nguồn tin của một hoặc một nhóm các cơ quan thông tin thư viện.
Trong hệ thống mục lục, có các loại mục lục sau:
- Căn cứ vào mục đích mục lục có:
+ Muc lục bạn đọc
+ Mục lục công vụ
- Căn cứ và phạm vi bao quát vốn tài liệu:
+ Mục lục tổng quát
+ Mục lục các kho riêng
+ Mục lục thư viện
+ Mục lục liên hợp
- Căn cứ vào hình thức:
+ Hệ thống mục lục off-line
Mục lục phiếu
Mục lục sách
Mục lục tờ rơi
Mục lục dạng phiếu lỗ
Mục lục đọc máy
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Mục lục trên các vật vi bản(vi phim, vi phiếu )
+ Hệ thống mục lục on-line: mục lục truy nhập trực tuyến(OPAC)
- Căn cứ vào phương thức phản ánh các phiếu mô tả:
+ Mục lục chữ cái
+ Mục lục phân loại
+ Mục lục chủ đề
+ Phiếu tiêu đề các cấp
+ Phiếu chỉ dẫn.
2.2. Hệ thống phiếu tra cứu dữ kiện
Là tập hợp các phiếu chứa các thông tin dữ kiện về vấn đè cụ thể, được sắp xếp theo một trật
tự xác định.
2.3. Thư mục
Là một sản phẩm thông tin thư viện mà phần chính là tập hợp các biểu ghi thư mục (có hoặc
không có tóm tắt, chú giải ) được sắp xếp theo một trật tự xác định phản ánh các tài liệu có
chung một hoặc một số dấu hiệu về nội dung hoặc hình thức.
Có các loại nhóm thư mục khác nhau như:
- Dựa vào hình thức của sản phẩm:
+ Dạng phiếu được gọi là thư mục phiếu
+ Dạng ấn phẩm được gọi là thư mục ấn phẩm
+ Dạng thu nhỏ: thư mục dưới dạng vi phim, vi phiếu
+ Dạng cơ sở dữ liệu được gọi là cơ sở dữ liệu thư mục
- Dựa vào mức độ xử lý thông tin đối với tài liệu :
+ Thư mục miêu tả
+ Thư mục tóm tắt, chú giải
+ Thư mục giới thiệu
- Dựa vào phạm vi chủ đề khoa học, nghiên cứu và hoạt động thực tiễn của tài liệu:
+ Thư mục chuyên ngành
+ Thư mục đa ngành
+ Thư mục tổng hợp
+ Thư mục địa chí
- Dựa vào thuộc tính thời gian của tài liệu được phản ánh :
+ Thư mục hiện tại
+ Thư mục hồi cố
- Dựa vào tính chất thông tin của nguồn tin được phản ánh :
+ Thư mục bậc 1
+ Thư mục bậc 2
2.4. tạp chí tóm tắt
Là sản phẩm thông tin thư viện, được thể hiện dưới dạng ấn phẩm định kỳ, trong đó có các
bài tóm tắt về các công trình khoa học và thông tin bậc 2 khác (miêu tả thư mục).
2.5. Chỉ dẫn, trích dẫn khoa học
Là một danh sách có cấu trúc các tài liệu phản ánh về hoặc có liên quan đến một chủ đề xác
định
Trích dẫn là các tra cứu của tác giả đén các tài liệu đã được xuất bản từ trước, nó xác định
các công trình hiện tại mà trong nội dung của chúng có đề cập tới nhũng vấn đè có liên quan
đến các tài liệu đã được xuất bản trước đó.
2.6. danh mục
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Là một bảng liệt kê cho phép xác định thông tin về một hoặc một nhóm đối tượng nào đó
thuộc các lĩnh vực hoạt động xã hội hoặc khu vực địa lý.
Đối tượng được phản ánh: cá nhân ,cơ quan , đơn vị hành chính, đơn vị kinh tế.
Lĩnh vực hoạt động xã hội là: nghiên cứu và triển khai, các ngành dịch vụ, các ngành sản
xuất, giáo dục-đào tạo
Khu vực địa lý là: một hoặc một phấn tỉnh,thành phố,một số tỉnh, thành phố, quốc gia, một
số quốc gia thậm chí toàn thế giới.
Nguồn: http://www.kilobooks.com/threads/149878-Sản-phẩm-và-dịch-vụ-thông-tin-thư-viện
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