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I. Bảng kế hoạch phỏng tổng quan hệ thống và các bảng phỏng 
vấn cụ thể từng chủ ñề: 

1. Bảng kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống 
 

Hệ thống: Quản lý thư viện trường THPT Trần Hưng ðạo 
Người lập: Nhóm 7                          Ngày lập: 24/09/2010 
STT Chủ ñề Yêu cầu Ngày bắt 

ñầu 
Ngày kết 

thúc 
1 Quá trình nhập thêm 

sách 
 

Biết rõ cần nhập loại 
sách nào và số lượng 

bao nhiêu. 

24/09/2010 24/09/2010 

2 Quá trình phân loại và 
quản lý sách 

Phân loại và quản lý 
sách theo từng loại, 

mã sách..v.v.. 

24/09/2010 24/09/2010 

3 Quản lý quá trình mượn 
và trả sách 

-Số lượng sách mượn 
và trả trong ngày. 

- Thủ tục, ñối tượng 
và hình thức mượn 

trả sách. 

25/09/2010 25/09/2010 

4 Quản lý các phiếu 
mượn, trả sách và báo 

cáo  

Kiểm tra và lập phiếu 
mượn cho người 

mượn sách. 

27/09/2010 27/09/2010 

5 Quản lý nhân viên Tình hình và trình ñộ  
chung của nhân viên 
cũng như trình ñộ tin 

học riêng của mỗi 
người. 

28/09/2010 28/09/2010 

6 Hệ thống máy móc, 
thiết bị, phần mềm 

Nắm rõ tài nguyên 
máy móc, trang thiết 
bị, hề ñiều hành và 

các phần mềm tương 
thích. 

28/09/2010 28/09/2010 



2. Các bảng kế hoạch phỏng vấn cụ thể: 
a. Kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn thứ 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kế hoạch phỏng vấn 
Người ñược hỏi: Nguyễn Minh Tuấn Người phỏng vấn: Lương ðức Anh 
ðịa chỉ: tại  thư viện  trường THPT 
Trần Hưng ðạo 
 

Thời gian hẹn:24/09/2010 
Thời ñiểm bắt ñầu:13h20 
Thời ñiểm kết thúc:14h20 

ðối tượng ñược hỏi là: phòng quản lý. 
Cần thu thập dữ liệu: thông tin về hình 
thức nhập thêm sách mới và cách nhập 
sách, cách thức quản lý và phân loại 
sách. 
Cần thỏa thuận: xem qua trình nhập 
sách mới và các hình thức khi nhập 
sách,phân loại và quản lý sách. 

Các yêu cầu ñòi hỏi: 
Vai trò, vị trí, trình ñộ, kinh nghiệm của 
người phỏng vấn 

Chương trình: 
� Giới thiệu 
� Tổng quan về dự án 
� Tổng quan về phỏng vấn 
     +     Chủ ñề ñề cập 
� Chủ ñề 1:Câu hỏi và trả lời. 
� Chủ ñề 2:Câu hỏi và trả lời. 
� Tổng hợp các nội dung chính. 
� Ý kiến của người ñược hỏi. 
� Kết thúc  

Ước lượng thời gian: 
1 phút 
2 phút 
2 phút 
 
10 phút 
20 phút 
2 phút 
2 phút 
1 phút  

(Dự kiến tổng cộng: 40 phút) 



Phiếu phỏng vấn 
Dự án:Quản lý thư viện  trường THPT 
Trần Hưng ðạo 
 

Tiểu dự án: quá trình nhập thêm sách, 
phân loại và quản lý sách 

Người ñược hỏi: Nguyễn Minh Tuấn Ngày: 24/09/2010 
 Người hỏi: Lương ðức Anh 

Câu hỏi: 
 

I. Quá trình nhập thêm sách 
1. Thư viện có thường xuyên nhập 

các loại sách mới không? 
 
 
 
 

2. Khi nhập sách mới thư viện có 
cần tính ñến số lượng sách và 
kiểm tra nguồn gốc và loại sách 
không? 
 
 
 

 
3. Hình thức nhập thêm sách như 

thế nào? 
 

 
 
 
 
 

4. Thường thì khi nhận ñược ñơn 
ñặt hàng thì nhà cung cấp có báo 
giá trước cho thư viện không? 
Và có trường hợp nào thư viện 
cần thương lượng giá với nhà 
cung cấp không? 

 
 

5. ðối với nhà cung cấp thì thư viện 
sẽ chọn nhà cung cấp nào? 

 
 

Trả lời: 
 
 

• Thư viện chúng tôi sẽ thường 
xuyên nhập thêm các loại sách 
mới trên thị trường nếu các loại 
sách ñó phù hợp, có ích và ñược 
mọi người yêu thích. 

 
• Chúng tôi phải kiểm tra số lượng 

của những loại sách nào trong 
kho còn ít hoăc ñã hết thì tiến 
hành nhập thêm. ðồng thời cũng 
cần kiểm tra kiểm nguồn gốc 
cũng như loại sách phù hợp ñể có 
tác ñộng tích cực tới người ñọc. 

 
• Chúng tôi có phiếu ñặt hàng 

riêng, khi cần nhập thêm sách thì 
sẽ dùng phiếu ñó ñể ñặt hàng với 
nhà cung cấp. Tuy nhiên chúng 
tôi cũng nhận thêm các loại sách 
có ích từ người ñọc nếu có nhu 
cầu. 

 
• Có, tuy nhiên không phải với giá 

nào của nhà cung cấp thì thư 
viện cũng chấp nhận, vì mục 
ñích của thư viện là giúp ích cho 
người ñọc nên khi nhập cũng có 
sách cũ và mới, vì vậy giá cả 
cung cần phù hợp với loại sách. 
 

• Thường thì chúng tôi sẽ hợp tác 
với nhà cung cấp tin cậy và có uy 
tín, bên cạnh ñó cũng nhập thêm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn thứ 2: 
 
 
 

 
 

II. Quá trình phân loại và quản lý 
sách: 

1. Sách sau khi nhập về có phải 
phân loại và nhập mã lại không? 

 
 
 
 
2. Thư viện có lưu thông tin các 

loại sách ñã nhập cũng như thông 
tin cùa các nhà cung cấp không? 

 
3. Các loại sách trong thư viện sẽ 

ñược phân loại và bố trí như thế 
nào? 

 

sách từ mọi người nếu loại sách 
phù hợp. 

 
 

• Có, Chúng tôi phân loại sách 
theo thể loại và nhập lại mã sách 
hợp với thư viện, nếu ñó là mới 
nhập về lần ñầu thì chúng tôi sẽ 
cho mã mới. 

 
• Có 

 
 
 

• Thư viện sẽ phân loại sách và 
chia theo từng khu, từng loại 
sách, bên cạnh ñó ñể giúp cho 
người ñọc dễ tìm thì chúng tôi sẽ 
có thêm sơ ñồ thư viện. 

Kế hoạch phỏng vấn 
Người ñược hỏi: Trần Văn Hùng Người phỏng vấn: Trần ðình Hậu 
ðịa chỉ: tại thư viện  trường THPT Trần 
Hưng ðạo 
 
 

Thời gian hẹn:25/09/2010 
Thời ñiểm bắt ñầu:14h20 
Thời ñiểm kết thúc:15h 

ðối tượng ñược hỏi là: phòng quản lý. 
Cần thu thập dữ liệu: thông tin quá trình 
quản lý mượn và trả sách 
Cần thỏa thuận: xem quá trình mượn và 
trả sách. 

Các yêu cầu ñòi hỏi: 
Vai trò, vị trí, trình ñộ, kinh nghiệm của 
người phỏng vấn 

Chương trình: 
� Giới thiệu 

Ước lượng thời gian: 
1 phút 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Tổng quan về dự án 
� Tổng quan về phỏng vấn 
     +     Chủ ñề ñề cập 
� Chủ ñề 1:Câu hỏi và trả lời. 
� Chủ ñề 2:Câu hỏi và trả lời. 
� Tổng hợp các nội dung chính. 
� Ý kiến của người ñược hỏi. 
� Kết thúc  

2 phút 
2 phút 
 
5 phút 
15 phút 
2 phút 
2 phút 
1 phút  

(Dự kiến tổng cộng: 30 phút) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phiếu phỏng vấn 
Dự án: Quản lý thư viện  trường THPT 
Trần Hưng ðạo 

Tiểu dự án: quản lý quá trình mượn và 
trả sách 

Người ñược hỏi: Trần Văn Hùng Ngày:25/09/2010 
 Người hỏi: Trần ðình Hậu 

Câu hỏi: 
 

1. Ai có thể mượn sách ở thư 
viện,có phải là chỉ cho học sinh 
của trường này không?  

 
 

2. Nếu người ngoài mượn sách thì 
có tính phí không? 
 
 
 

 
3. Khi mượn sách hay trả sách thì 

cần phải xuất trình giấy tờ hay 
thẻ thư viện gì không? 
 

 
 
 

4. Thư viện có ghi lại thông tin 
sách mượn cũng như số lượng 
sách và thông tin người mượn 
không? 

 
 

5. Khi người mượn sách trả sách trễ 
so với thời hạn hay làm mất sách 
thì sẽ như thế nào? 
 

6. Quá trình trả sách có ñược lưu lại 
không? Nếu có thì lưu lại ở ñâu? 

 

Trả lời: 
 

• Thư viện chúng tôi ưu tiên cho  
học sinh của trường, nhưng 
người ở ngoài vẫn có thể mượn 
sách nếu họ làm thủ tục ñầy ñủ 
của thư viện chúng tôi. 

 
• ðối với  học sinh của trường thì 

sẽ không tính phí, còn ñối với 
người ngoài thì sẽ tính phí nhưng 
mức phí rất hợp lý ñể người ñọc 
có thể an tâm mượn sách. 

 
• Khi mượn hay trả sách thì cần 

xuất trình thẻ  học sinh hay thẻ 
thư viện ñối với  học sinh trường, 
còn ñối với người ngoài thì cần 
lam thủ tục ñể có ñược thẻ thư 
viện. 

 
• Có. Chúng tôi ñều lưu thông tin 

loại sách, số lượng và thông tin 
người mượn ñể ñối chiếu khi họ 
trả sách. 
 
 

• Nếu người trả sách trả trễ so với 
thời hạn thì sẽ nộp 500ð cho mỗi 
ngày trễ, còn nếu làm mất sách 
thì sẽ ñền theo giá tiền trên sách. 
 

• Mọi quá trình trả sách sẽ ñược 
lưu lại trong máy tính của thư 
viện ñể có thể ñối chiếu khi gặp 
sự cố với người mượn. 
 



c. Kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn thứ 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kế hoạch phỏng vấn 
Người ñược hỏi:Lê Thị Tuyền Người phỏng vấn: ðỗ Thành Danh 
ðịa chỉ: tại thư viện  trường THPT Trần 
Hưng ðạo 
 
 

Thời gian hẹn:27/09/2010 
Thời ñiểm bắt ñầu: 14h 
Thời ñiểm kết thúc:14h45 

ðối tượng ñược hỏi là: phòng quản lý. 
Cần thu thập dữ liệu: thông tin về các 
phiếu mượn,trả sách và phiếu hình thức 
báo cáo của thư viện. 
Cần thỏa thuận: xem qua trình quản lý 
các phiếu mượn,trả sách,phiếu báo cáo. 

Các yêu cầu ñòi hỏi: 
Vai trò, vị trí, trình ñộ, kinh nghiệm của 
người phỏng vấn 

Chương trình: 
� Giới thiệu 
� Tổng quan về dự án 
� Tổng quan về phỏng vấn 
     +     Chủ ñề ñề cập 
� Chủ ñề 1:Câu hỏi và trả lời. 
� Chủ ñề 2:Câu hỏi và trả lời. 
� Tổng hợp các nội dung chính. 
� Ý kiến của người ñược hỏi. 
� Kết thúc  

Ước lượng thời gian: 
1 phút 
2 phút 
2 phút 
 
5 phút 
15 phút 
2 phút 
2 phút 
1 phút  

(Dự kiến tổng cộng: 30 phút) 



Phiếu phỏng vấn 
Dự án:Quản lý thư viện  trường THPT 
Trần Hưng ðạo 

Tiểu dự án:  quản lý các phiếu mượn, 
trả sách và báo cáo 

Người ñược hỏi: Lê Thị Tuyền Ngày: 27/90/2010 
 Người hỏi: ðỗ Thành Danh 

Câu hỏi: 
 

1. Khi người mượn ñến mượn sách 
thì thư viện sẽ làm gì trước khi 
lập phiếu mượn? 

 
 
 
 

2. Phiếu mượn có phân biệt ra từng 
phiếu cho từng ñối tượng mượn 
không? Và khi mượn sách người 
mượn cần làm gì? 
 
 
 

 
3. Làm sao ñể biết ñược ñối tượng 

mượn sách thuộc ñối tượng nào 
thông qua phiếu lập? 
 

 
 
 

4. Nếu như người mượn làm mất 
phiếu mượn thì làm thế nào ñể 
biết ñược số sách mà họ ñã 
mượn? 

 
5. Khi người mượn sách trả sách thì 

thư viện có lập phiếu trả cho họ 
không? Có lưu lại thông tin trả 
sách không? Ngoài phiếu trả thì 
có lập thêm phiếu gì khác 
không? 
 

6. Mỗi tháng thư viện có làm một 
phiếu báo cáo về tình hình mượn 

Trả lời: 
 

• Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin 
của người mượn xem có hợp lệ 
không, nếu không chúng tôi sẽ 
yêu cầu họ hoàn thành các bước 
làm thủ tục mượn sách của thư 
viện rồi mới lập phiếu mượn. 

 
• Thư viện chúng tôi chỉ có mẫu 

phiếu mượn chung cho tất cả ñối 
tượng. Tất cả  học sinh kể cả 
người ngoài ñều ñược ñăng kí 
thẻ thư viện. Người mượn cần 
phải xuất trình thẻ thư viện ñể 
tiến hành làm thủ tục mượn sách. 

 
• Khi muốn mượn sách thì cần 

phải có thẻ thư viện, chúng tôi sẽ 
ghi mã số thẻ thư viện cho mỗi 
người trên phiếu mượn ñể thông 
qua thẻ thư viện có thể biết ñược 
thông tin người mượn. 

 
• Ngoài phiếu mượn, thư viện có 

lưu lại thông tin người mượn trên 
máy tính ñể ñối chiếu nếu người 
mượn làm mất phiếu mượn.  
 

• Khi người trả ñến trả sách thì 
chúng tôi sẽ lập phiếu trả sách 
cho họ và lưu thông tin trả sách 
trên máy tính của thư viện. 
Chúng tôi chỉ lập phiếu trả và 
không lập thêm phiếu khác. 
 

• Có. Chúng tôi sẽ làm phiếu báo 
cáo về tình hình o thư viện ñể 



 
 
 
 
 
 
 

d. Kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn thứ 4: 
 
 
 
 

Kế hoạch phỏng vấn 
Người ñược hỏi: Pham Văn Bạch Người phỏng vấn: Dương Phạm Minh 

Huy 
ðịa chỉ: tại thư viện trường THPT Trần 
Hưng ðạo 
 

Thời gian hẹn:28/09/2010 
Thời ñiểm bắt ñầu:14h 
Thời ñiểm kết thúc:14h35 

ðối tượng ñược hỏi là: phòng quản lý 
,nhân viên,phòng kỹ thuật. 
Cần thu thập dữ liệu: thông tin về cách 
quản lý nhân viên và trang thiết bị,hệ 
thống quản lý thư viện. 
Cần thỏa thuận: xem quá trình làm việc 
của nhân viên và các hệ thống thiết bị 
quản lý thư viện 

Các yêu cầu ñòi hỏi: 
Vai trò, vị trí, trình ñộ, kinh nghiệm của 
người phỏng vấn 

Chương trình: 
� Giới thiệu 
� Tổng quan về dự án 
� Tổng quan về phỏng vấn 
     +     Chủ ñề ñề cập 
� Chủ ñề 1:Câu hỏi và trả lời. 
� Chủ ñề 2:Câu hỏi và trả lời. 
� Tổng hợp các nội dung chính. 
� Ý kiến của người ñược hỏi. 
� Kết thúc  

Ước lượng thời gian: 
1 phút 
2 phút 
2 phút 
 
5 phút 
15 phút 
2 phút 
2 phút 
1 phút  

(Dự kiến tổng cộng: 30 phút) 
 
 
 
 
 
 
 

trả sách cũng như nhập sách ở 
thư viện không? 

quản lý chặt chẽ hơn. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phiếu phỏng vấn 
Dự án: Quản lý thư viện  trường THPT 
Trần Hưng ðạo 

Tiểu dự án: quản lý nhân viên và hệ 
thống máy móc, thiết bị, phần mềm 

Người ñược hỏi: Phạm Văn Bạch Ngày: 28/09/2010 
 Người hỏi: Dương PHạm Minh Huy 

Câu hỏi: 
 

I. Quản lý nhân viên: 
1. Trong thư viện có bao nhiêu 

nhân viên? 
 

2. Trình ñộ tin học của các nhân 
viên như thế nào? 

 
II. Hệ thống máy móc, thiết bị, 

phần mềm:  
1. Thư viện có dùng phần mềm ñể 

quản lý sách không? 
 

2. Thường thì thư viện sẽ dùng 
phần mềm chung trên thị trường 
hay phần mềm ñược thiết kế 
riêng cho thư viện này. 

 
3. Thư viện có thừơng nâng cấp hệ 

thống cũng như thiết bị không? 
 

Trả lời: 
 
 

• Trong thư viện chúng tôi có tất 
cả 5 nhân viên. 

 
• Trình ñộ tin học của các nhân 

viên ít nhất là bằng B. 
 
 
 

• Có 
 
 

• Chúng tôi thường dùng phần 
mềm ñược thiết kế riêng cho thư 
viện của chúng tôi ñể dễ dàng 
quản lý hơn. 

 
• Có. Chúng tôi thường nâng cấp 

hệ thống và các thiết bị quản lý 
ñể quản lý tốt hơn. 

 



 

II. Tổng quan về ñánh giá phỏng vấn: 
Sau quá trình phỏng vấn, người phỏng vấn thu thập ñược nhiều thông tin rất 
thực tế từ cán bộ thư viện cũng như nhân viên trong thu viện và người ñược 
hỏi cũng thấy thoải mái khi ñược phỏng vấn, ñộng thời trả lời cũng trung 
thực. Tuy nhiên trong quá trình phỏng vấn về quản lý nhân viên có một số 
chi tiết có thể không ñúng sự thật. 
 

III. Mô tả-phân tích hệ thống và các biểu mẫu: 
A. Mô tả - phân tích hệ thống: 

� Hệ thống lưu trữ: 
1. Thư viện làm các phiếu sách gồm các thông tin: mã số sách, tên 

tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, tóm tắt nội 

dung, số bản. Các phiếu sách ñược phân chia theo chuyên nghành 

hoặc loại tài liệu.  

2. Mỗi người mượn ñược cung cấp một thẻ thư viện gồm các thông 

tin: tên, tuổi, ñịa chỉ, lớp, chuyên ban,CMND ( nếu là người 

ngoài). Người mượn mượn sách thì tra cứu phiếu sách rồi ghi vào 

phiếu mượn. 

3. Người mượn có nhu cầu mượn sách, người mượn viết phiếu yêu 

cầu mượn sách và chuyển vào phòng mượn sách ñể ñăng kí mượn 

sách. Thủ thư sẽ kiểm tra thông tin sách, thông tin người mượn và 

xác nhận cho phép mượn sách. Một số thông tin trong phiếu mượn 

ñược lưu lại ñể quản lý, phiếu mượn sẽ ñược gài vào chỗ sách ñã 

lấy ñi, sách ñược giao cho người mượn. 

4. Khi người mượn trả sách: Từ thẻ thư viện, xác ñịnh phiếu mượn, 

việc trả sách ñược ghi nhận vào dòng ngày trả và tình trạng. Phiếu 

mượn ñược lưu lại ñể quản lý và theo dõi. 

5. Người mượn trả muộn hơn ngày trả sẽ bị phạt. 
 



� Hoạt ñộng của hệ thống: 
1. Thư viện trường làm việc theo giờ hành chính từ thứ 2 ñến thứ 7, 

buổi sáng từ 7h30-11h, buổi chiều từ 14h-17h. ðối với sách mượn 

ñọc tại phòng ñọc thì không thu bất cứ một lệ phí nào. Nhưng nếu 

mượn sách khỏi phòng ñọc thì sẽ thực hiện thu phí (ñối với người 

ngoài trường) theo bảng tính phí mượn sách cho tới thời hạn trả 

sách.  

2. Sách mượn, ñọc phải làm thủ tục tại phòng mượn sách, người 

mượn mỗi lần ñược mượn tối ña là 5 cuốn sách (Báo, tạp chí chỉ 

ñược ñọc hoặc xem tại thư viện). Sách ñược mượn về nhà miễn 

phí, nhưng phải ñóng tiền thế chân theo giá trị của cuốn sách, nếu 

quá hạn sẽ bị phạt 500 ñồng/ngày. 

3. Sách cho người mượn mượn có các thông tin là mã sách, tên sách, 

mỗi tên sách (tựa ñề) cần cho biết tác giả, nhà xuất bản, số lần xuất 

bản (tái bản). Thông tin về tác giả gồm mã tác giả, tên tác giả, năm 

sinh. Một tác giả có thể viết nhiều sách. Số lần xuất bản (tái bản) 

ñược ñánh số từ 1,2,3...(có sự trùng nhau giữa những tên sách 

khác nhau). Thông tin về một lần xuất bản (tái bản) gồm có: lần 

xuất bản, năm xuất bản, khổ giấy, số trang, giá, có hay không có 

kèm theo ñĩa CD. 

4. Sách bị mất hay hỏng so với ban ñầu khi mượn lập biên bản phải 

bồi thường bằng tiền sách in trên bìa cộng với tiền mượn sách ban 

ñầu. 

5. Người mượn chỉ có thể mượn thêm sách khi ñã hoàn trả hết hoặc 1 

phần số sách ñã mượn. 



6. Khi người mượn trả sách: Từ thẻ thư viện, xác ñịnh phiếu mượn, 

việc trả sách ñược ghi nhận vào dòng ngày trả và tình trạng. Phiếu 

mượn ñược lưu lại ñể quản lý và theo dõi. 

7. Cuối ngày thủ thư sẽ phải tổng hợp các hoá ñơn sổ sách và tình 

hình hoạt ñộng cho ban lành ñạo khi có yêu cầu. 

 
 

B. Các phiếu biểu mẫu: 
……………. 
Còn nữa 


