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 1. Mở đầu          

Trong xu thế chuẩn hoá và chia sẻ, việc xây dựng bộ Tiêu đề Đề mục1 
(TĐĐM) chuẩn cho riêng Việt Nam là thật sự quan trọng và cần thiết. Bên cạnh 
việc hiểu và dùng đúng các quy tắc định Tiêu đề Đề mục, ngôn ngữ của bộ TĐĐM 
được xem là tiền đề có tính quyết định đến hiệu quả sử dụng TĐĐM trong công 
tác chuyên môn thư viện. Theo chủ trương của Trung tâm Học liệu Huế, Bộ 
TĐĐM tiếng Việt nên được xây dựng dựa trên bộ TĐĐM của Thư viện Quốc hội 
Hoa Kỳ. Điều đó không có nghĩa bộ TĐĐM tiếng Việt là bản dịch từ bộ TĐĐM 
của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, bởi lẽ đây không chỉ là một sản phẩm ngôn ngữ 
thuần túy, mà còn là một hệ thống thông tin có cấu trúc chặt chẽ và logic. Việc xây 
dựng bộ TĐĐM tiếng Việt đúng chuẩn, chính xác về mặt ngôn ngữ sẽ vượt ra 
ngoài khả năng của một cán bộ thư viện. Do vậy, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa cán bộ thư viện, các nhà ngôn ngữ học và các nhà khoa học thuộc các chuyên 
ngành khác trong việc quyết định cấu trúc và nội dung của bộ TĐĐM.  

Từ trước đến nay, khá nhiều thư viện Việt Nam đã sử dụng bộ TĐĐM của 
Thư viện Quốc hội Hoa kỳ để tham khảo và áp dụng vào công tác phân loại của 
thư viện mình, nhưng trên thực tế việc áp dụng và dịch các TĐĐM chỉ mới được 
thực hiện nửa vời, riêng lẻ và tự phát nên chưa có một sự thống nhất hay chuẩn 
hoá nào, đặc biệt là về ngôn ngữ. Thông qua báo cáo này, chúng tôi muốn chia sẻ 
một số kinh nghiệm mà Trung tâm Học liệu Đại học Huế đã trải qua trong quá 
trình chuyển tải các TĐĐM của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ sang tiếng Việt. Trên 
cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần xây dựng bộ TĐĐM tiếng Việt 

                                                 
1 Subject heading tạm dịch là Tiêu đề Đề mục 
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chặt chẽ về cấu trúc và chính xác về ngôn ngữ. Đó là nguyện vọng của tất cả cán 
bộ ngành Thông tin - Thư viện trong cả nước.    

 

2. Tên gọi tiếng Việt của Subject Headings :    

Có lẽ việc thống nhất tên gọi của Subject Headings đang là vấn đề tranh cãi 
và bàn luận nhiều nhất khi nói đến Subject Headings. Hiện nay, cán bộ thư viện ở 
hai miền Việt Nam sử dụng hai thuật ngữ khác nhau để cùng chỉ “Subject 
Heading”, đó là: “Tiêu đề đề mục” và “Đề mục chủ đề”. Để thống nhất được tên 
gọi, cán bộ thư viện nên chọn một từ  mà khi được Việt hoá nó có nghĩa rõ ràng, 
dễ hiểu và được sử dụng phổ biến, tránh tạo ra một khái niệm khó hiểu đối với 
người đọc và chuyên biệt hoá cho riêng chuyên ngành đó. Lấy cụm từ “Subject 
Heading” làm ví dụ. Cán bộ thư viện có thể hiểu được cụm từ này khi liên tưởng 
đến chức năng của nó trong biểu ghi thư tịch. Nhưng đối với người không có 
chuyên môn về thư viện, cụm từ này hơi khó hiểu và mơ hồ xét về mặt ngữ nghĩa. 
Do đó, để hiểu rõ và dịch đúng cụm từ này, cán bộ thư viện cần phải tìm hiểu 
nghĩa gốc và nội dung của từ trong tiếng Anh mới có thể chọn lựa được từ tương 
đương chính xác khi chuyển tải sang tiếng Việt.  

Theo từ điển Cambridge2 của Anh, subject có nghĩa là chủ đề, đề tài hay 
môn học (the things that are being talked or written about or used as the subject of 
a piece of art, etc.; an area of knowledge which is studied in school, college or 
university), còn heading có nghĩa là tiêu đề, đầu đề (words written or printed at 
the top of a text as a title). Trong khi đó cụm từ tiêu đề, theo từ điển Từ và ngữ 
Việt Nam do Giáo sư Nguyễn Lân chủ biên, có nghĩa là phần nêu lên (tiêu = nêu 
lên, đề = nêu lên/phần), còn đề mục (đề = nêu lên, mục = cốt yếu, chính) có nghĩa 
là điều chủ yếu/cốt yếu được nêu lên. Như vậy, cụm từ “Tiêu đề đề mục” nếu được 
Việt hoá sẽ có nghĩa là Phần chính được nêu lên. Trong trường hợp này, chủ đề 
hoàn toàn không được đề cập đến, điều đó trái ngược với nghĩa của nó trong tiếng 
Anh đồng thời không phản ánh được chức năng của nó trong biểu ghi thư mục như 
Andersen (2001) đã định nghĩa (Subject headings: The other entries are subject 
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headings given to the work, so that a client look for information on a particular 
subject can find the work without knowing its author or title). Nếu “Subject 
heading” được dịch là “Đề mục chủ đề” có thể dễ hiểu và chính xác hơn.  

3. Thống nhất cấu trúc của bộ TĐĐM tiếng Việt 

      Trước khi bàn đến ngôn ngữ - chất liệu cấu tạo nên TĐĐM, chúng ta cần 
phải thống nhất được cấu trúc của bộ TĐĐM tiếng Việt vì đây là nền tảng kết nối 
các thông tin, là cơ sở để xây dựng các TĐĐM thành một tài liệu tra cứu chủ đề 
chi tiết và đầy đủ. Tuy kế thừa những thành quả sẵn có từ bộ TĐĐM của Thư viện 
Quốc hội Hoa kỳ, bộ TĐĐM tiếng Việt không hẳn là một sản phẩm dịch, được sao 
chép một cách máy móc và rập khuôn.  

   Về cơ bản, cấu trúc của bộ TĐĐM tiếng Việt nên được xây dựng dựa theo 
hai nguyên tắc chính là nguyên tắc kiến tạo (construction principles) và nguyên tắc 
ứng dụng (applications) 3. Trong đó nguyên tắc kiến tạo quyết định các yếu tố 
hình thành nên cấu trúc của bộ TĐĐM, còn nguyên tắc ứng dụng gắn liền với việc 
lựa chọn ngôn ngữ chuẩn và cách xây dựng chỉ mục. Theo hai nguyên tắc này, 
việc trước tiên là phải xác định được những chủ đề nào nên đưa vào khi xây dựng 
bộ TĐĐM. Kế đến là cách sắp xếp và phân lớp các tiểu phân mục cấu tạo nên 
TĐĐM. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là phải áp dụng có lựa chọn các 
nguyên tắc này sao cho phù hợp với từng đặc điểm văn hóa, lịch sử và địa lý của 
Việt Nam, đồng thời đảm bảo tính chính xác về nội dung trong từng chuyên 
ngành.  

4.  Việt hoá các TĐĐM dựa trên cấu tạo của từ: 

Để dịch chính xác nghĩa của các TĐĐM trong bộ TĐĐM của Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ khi chuyển tải sang tiếng Việt, cần hiểu rõ hơn cách cấu tạo của 
từ trong mỗi ngôn ngữ. Người Việt thường lập câu tịnh tiến để diễn đạt trình tự 
các yếu tố chính và phụ dựa trên nguyên tắc đề diễn (Theme/Rheme) (nghĩa là áp 
dụng nguyên tắc “chính trước, phụ sau” để nói lên trình tự  nhận diện và nhận thức 
về một đối tượng muốn diễn tả). Trong khi đó, người Anh sử dụng nguyên tắc 
hoàn toàn ngược lại. Ví dụ, cụm từ tiếng Anh “interesting book” (interesting = 
                                                 
3 Xem thêm về các nguyên tắc xây dựng TĐĐM ở bài viết của hai tác giả Chan Lois Mai (1995) và Le 
Ngoc Oanh (1999)  
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hay, book = quyển sách), sẽ được dịch sang tiếng Việt là “quyển sách hay”, không 
phải là “hay quyển sách”. Ở ví dụ này, theo nguyên tắc đề diễn, quyển sách là yếu 
tố chính, còn hay là yếu tố phụ bổ nghĩa cho danh từ quyển sách.  

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả TĐĐM đều được áp dụng theo 
nguyên tắc trên khi chuyển tải sang tiếng Việt, điều quan trọng hơn cả là phải lựa 
chọn từ tiếng Việt có nghĩa gần nhất, được sử dụng nhiều nhất và có nghĩa thuần 
Việt nhất. Ví dụ, đối với biochemistry (bio (viết tắt của từ biology) = sinh, 
chemistry = hoá) được dịch là hóa sinh nhưng geochemistry (geo (viết tắt của từ 
geography) = địa lý, chemistry = hóa học) được dịch là Địa hóa học. Sở dĩ dịch là 
Địa hóa học vì cụm từ này được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Việt và nếu 
dịch theo cách trên cũng không làm thay đổi nhiều về mặt ngữ nghĩa.  

Ngoài ra, khi dịch các TĐĐM sang tiếng Việt nên dùng từ thuần Việt để 
thay thế từ Hán Việt bởi từ Thuần Việt thường mang tính hiện đại, thông dụng và 
dễ hiểu.Ví dụ khi nói Tây ban cầm, Hoa Thịnh Đốn và Tân Gia Ba không hẳn ai 
cũng hiểu đó là đàn ghi-ta (guitar), Oát Sin Tơn (Washington) và Singapo 
(Singapore). Tuy nhiên, trong trường hợp từ thuần Việt không có hoặc không có 
nghĩa tương đương, sử dụng từ Hán Việt khi thích hợp và cần thiết. Chẳng hạn 
như từ tích phân, đồng quy trong toán học, công hàm, lãnh sự, sứ quán trong ngoại 
giao và dân chủ, dân quyền trong lĩnh vực chính trị. Những thuật ngữ này thường 
có nội hàm lớn, tính khái quát cao và tạo cảm giác trang trọng, nghiêm trang, phù 
hợp với từng ngữ cảnh trên.  

Việt hoá một từ còn đồng nghĩa với việc chọn lựa từ tương đương rõ về 
nghĩa, phổ biến và diễn đạt ngắn gọn. Ví dụ, cùng một cụm từ “engineering 
mathematics”, ba cán bộ phân loại đã dịch theo ba cách khác nhau “toán học ứng 
dụng công trình”, “toán ngành kỹ thuật” và “toán kỹ thuật”. Nếu xét về mặt ngữ 
nghĩa thì cả ba cụm từ trên đều đúng, nhưng cụm từ “toán kỹ thuật” là ngắn gọn, 
súc tích và được sử dụng nhiều nhất. Như vậy, việc chọn lựa từ để xây dựng bộ 
TĐĐM tiếng Việt chuẩn hoàn toàn không đơn giản và vượt ra ngoài khả năng của 
cán bộ thư viện.  

5. Sự phát triển của ngôn ngữ và tính nhất quán của ngôn ngữ 
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Cùng với tiến bộ của xã hội, ngôn ngữ đã không ngừng thay đổi và ngày 
càng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ thông tin. 
Nhiều từ đã được thay đổi về cách gọi, cách viết  để phù hợp với xu thế phát triển 
của xã hội. Do đó, cần lưu ý khi xây dựng cấu trúc của bộ TĐĐM tiếng Việt để 
lựa chọn và bổ sung TĐĐM thích hợp. Một số từ như máy điện toán, máy hát do ít 
được sử dụng trong những năm gần đây nên nếu đưa vào TĐĐM sẽ làm giảm tính 
thông dụng của từ.  

Máy điện toán = máy vi tính 

Máy hát = máy nghe nhạc 

 Bên cạnh đó, cũng cần chú trọng đến tính nhất quán của ngôn ngữ khi 
chuyển tải sang tiếng Việt. Nếu dịch Scotland là Tô Cách Lan và Philippines là 
Phi Luật Tân thì khi dịch từ Indonesia và Singapore không nên dùng từ phiên âm 
tiếng Việt Inđônêxia và Singapo để thay thế.   

            Scotland     = Tô Cách Lan = Xcốtlen 

            Philippines = Phi Luật Tân = Philíppin 

            Indonesia   = Nam Dương  = Inđônêxia 

            Singapore   = Tân Gia Ba   = Singapo 

 Tương tự, một số địa danh ở Việt Nam như Đắklắc, Đăckrông vẫn chưa có 
sự thống nhất về cách viết, cách gọi tên. Như thế, sẽ gây khó khăn cho cán bộ thư 
viện trong công tác định chủ đề cũng như trong công tác tìm tin của bạn đọc. Hiện 
nay, ở Việt Nam chưa một cơ quan thẩm quyền nào quy định cách viết các từ 
chuẩn trong tiếng Việt. Do đó, nếu bộ TĐĐM tiếng Việt được xây dựng hoàn 
chỉnh, đảm bảo tính chính xác và chuẩn hoá về ngôn ngữ sẽ là một công cụ tham 
khảo hữu ích không chỉ dành riêng cho cán bộ thư viện mà cho tất cả mọi người.         

6. Một số đề xuất 

           Nói tóm lại, việc xây dựng bộ TĐĐM tiếng Việt là thật sự cần thiết cho xu 
hướng chuẩn hóa, hội nhập và chia sẻ của các thư viện trong cả nước. Thông qua 
báo cáo này, chúng tôi xin đóng góp một số ý kiến nhằm xây dựng bộ TĐĐM 
tiếng Việt được hoàn chỉnh và hiệu quả hơn: 
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• Xây dựng cấu trúc của bộ TĐĐM tiếng Việt dựa trên phiên bản mới nhất 
của bộ TĐĐM của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 

• Bổ sung các TĐĐM  phù hợp với hoàn cảnh văn hoá và lịch sử của Việt 
Nam 

• Ngôn ngữ trong bộ TĐĐM tiếng Việt phải đảm bảo tính nhất quán và 
chuẩn hoá 

• Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ thư viện, các nhà ngôn ngữ học và 
các nhà khoa học thuộc các chuyên ngành khác. 

• Thống nhất cấu trúc của bộ TĐĐM 

• Dịch các phần đã được thống nhất 

• Tổ chức hội thảo giải quyết các vấn đề còn tranh cãi 

• Nên tổ chức các khoá tập huấn để cho cán bộ thư viện hiểu rõ hơn về nội 
dung và cách sử dụng TĐĐM 
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