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Sáng ngày 01/10/2021, Cổng thông tin “Trung tâm
Tri thức số: Kết nối thư viện số dùng chung – Đổi
mới sáng tạo” (Trung tâm Tri thức số)
(http://digitalknowledgehub.vnu.edu.vn/) đã được
khai trương trực tuyến dưới sự phối hợp chủ trì của
Trung tâm Thông tin -Thư viện, Đại học Quốc gia Hà
Nội (VNU-LIC), Liên Chi hội thư viện đại học khu
vực phía Bắc (NALA) và Công ty Cổ phần Tư vấn &
Tích hợp công nghệ D&L (DLCORP). Hiện nay,
Trung tâm Tri thức số có 06 thành viên, bao gồm:
VNU-LIC; Thư viện Trung tâm ĐHQG TP. Hồ Chí
Minh; Thư viện Tạ Quang Bửu – Trường ĐH Bách
khoa Hà Nội; Thư viện Trường ĐH Thủy lợi; Thư
viện Trường ĐH Lâm nghiệp và Trung tâm Thư viện
Trường ĐH Phenikaa. Trung tâm Tri thức số là sáng
kiến đột phá do VNU-LIC đề xuất nhằm kết nối và
tích hợp dữ liệu của nhiều thư viện số độc lập thành
một hệ thống thống nhất, liên thông dữ liệu thông
qua hệ thống tìm kiếm tập trung, cung cấp nhanh
chóng và chính xác siêu dữ liệu và toàn văn từ các
kho tri thức số của hệ thống như: luận văn, luận án,
kết quả nghiên cứu, sách, giáo trình thuộc mọi lĩnh
vực khoa học…tùy theo chính sách và mức độ chia sẻ
của từng thư viện tham gia. 
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Buổi lễ thu hút gần 350 đại biểu đến từ hơn 200 cơ
quan thông tin-thư viện là đại diện Lãnh đạo các
Trung tâm Thông tin-Thư viện thuộc hệ thống thư
viện đại học, thư viện công cộng; các nhà quản lý;
nghiên cứu, khoa học, giảng viên của các trường Đại
học; cơ quan thông tin trên khắp cả nước. Sự ra đời
thành công của Trung tâm Tri thức số là cột mốc
quan trọng, ghi nhận sự nỗ lực và hợp tác hiệu quả
của VNU-LIC, NALA, DLCORP trong việc kết nối
và chia sẻ dữ liệu, tri thức giữa các thư viện đại học
và cộng đồng học thuật. Trong tương lai, hệ thống
này sẽ mở rộng và kết nối với các thư viện số đại
học, thư viện số quốc gia, thư viện số công cộng, thư
viện số chuyên ngành trên toàn lãnh thổ Việt Nam và
vươn ra các thư viện số thế giới.
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