Quy trình xử lý tài liệu giấy

I.

TV.QT.02.02

MỤC ĐÍCH:
Nhằm tạo sự thống nhất và đúng chuẩn nghiệp vụ trong công tác xử lý tài liệu
truyền thống tại thư viện.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:
Thư viện Trường
III. TỪ VIẾT TẮT
- TV: Thư viện
- TL: Tài liệu
- CBNV: Cán bộ nghiệp vụ
- CBPV: Cán bộ phục vụ
- ĐKCB: Đăng ký cá biệt
- CSDL: Cơ sở dữ liệu
- DL: Dữ liệu
IV. QUY TRÌNH:
1. Lưu trình:

Lần ban hành: 02
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2. Quy trình chi tiết:
Bước

Tiến trình thực hiện

Trách nhiệm thực
hiện

Tiếp nhận TL từ bộ phận bổ sung
- Nhận TL từ bộ phận bổ sung;
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- Kiểm tra TL về: số lượng, hình thức và thông tin TL (nhan

CBNV

đề, nơi xuất bản, nhà xuất bản…).

Phân loại TL theo loại hình, ngôn ngữ, khổ cỡ
- Loại hình: sách tham khảo, giáo trình, luận văn - luận án,
từ điển, tài liệu xám, tài liệu hạn chế;
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- Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng

CBNV

Pháp,…;
- Khổ cỡ: khổ nhỏ, khổ vừa, khổ lớn.

Đóng dấu, đóng số ĐKCB, dán mã vạch
- Đóng dấu và số ĐKCB lên trang tên sách và trang 21
3

(đóng số ĐKCB theo từng loại hình, khổ cỡ, ngôn ngữ TL);

CBNV

- Nhập số ĐKCB vào phần mềm chuyển đổi mã vạch;
- In và dán mã vạch tương ứng với từng TL.

Tra trùng
- Tra trùng trong phần mềm quản lý TV tích hợp
4

Virtua(VTLS):

CBNV

+ Có: chuyển sang bước 8;
+ Không có: chuyển sang bước 5.

Nhập DL biên mục
- Tìm trên các trang tìm kiếm khác (TV Trung tâm, TV
Quốc gia Việt Nam, TV Khoa học Tổng hợp TP. HCM,…):
+ Có: sử dụng lại biểu ghi tìm được và chỉnh sửa cho phù
5

hợp với TV;

CBNV

+ Không có: tạo biểu ghi mới và nhập đầy đủ thông tin thư
mục của TL (nhan đề TL, tác giả, nhà xuất bản, khổ cỡ, số
trang, giá tiền,...) theo chuẩn MARC 21 và quy tắc biên mục
AACR2 trên phần mềm quản lý tích hợp Virtua(VTLS).
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Xử lý nội dung
- Định chỉ số phân loại: áp dụng khung phân loại BBK và
khung phân loại thập phân Dewey DDC 23;
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- Định đề mục chủ đề, từ khóa áp dụng:

CBNV

+ Bộ tiêu đề chủ đề của Thư viện Quốc hội Mỹ (LCSH)
+ Bộ từ khóa của Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Kiểm tra và hoàn thiện biểu ghi
- Kiểm tra lại biểu ghi: các yếu tố thư mục, nội dung, các
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trường của biểu ghi;

CBNV

+ Đạt: lưu biểu ghi;
+ Không đạt: quay lại bước 5 hoặc bước 6.

Nhập số ĐKCB
- Nhập số ĐKCB và phân kho cho từng TL:
+ Căn cứ vào số bản TL/nhan đề tiến hành phân kho:
• Từ 01->02 bản: Kho đọc;
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• Trên 03 bản: Kho đọc, kho mượn;

CBNV

• Trên 10 bản: Kho đọc, kho mượn, kho giáo trình.
+ Căn cứ vào nội dung TL:
• Kho hạn chế: TL có nội dung nhạy cảm về chính trị,
tôn giáo,…

Dán chỉ số xếp giá, xuất DL
9

- In và dán chỉ số xếp giá lên từng TL;

CBNV

- Xuất DL đã biên mục;

Lập biên bản, giao kho và lưu biên bản
- Lập danh sách TL giao kho (BM01.DSGK-QT.02);
- Phân TL theo từng kho, đối chiếu, kiểm tra DL xuất với
TL thực tế (nhan đề, số ĐKCB, kí hiệu xếp giá, số lượng
10.

TL):

CBNV; CBPV

+ Trùng khớp: ký biên bản giao kho;
+ Không trùng khớp: kiểm tra lại.
- Giao TL đến các kho phục vụ;
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- Lưu biên bản giao kho (bản giấy và bản điện tử).

V.

BIỂU MẪU THỰC HIỆN:
Tên biểu mẫu

STT

Mã số

Đơn vị ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam về Thông tin và
1

tư liệu - Khổ mẫu MARC 21 cho DL

TCVN 7539:2005

thư mục
2

Danh sách giao kho

BM01.DSGK-QT.02

Bộ Khoa học và Công
nghệ ban hành
Thư viện Trường

VI. HỒ SƠ LƯU TRỮ:
STT
1

Tên biểu mẫu
Danh sách giao kho

Lần ban hành: 02

Mã số
BM01.DSGK-QT.02

Đơn vị lưu

Thời gian lưu

Thư viện

Lâu dài

Trang 5

