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Tóm tắt:

Đại dịch Covid 19 đã dẫn đến sự tái cấu trúc kênh sản xuất, đa dạng hóa nhà 
cung cấp cũng như tăng cường tự động hóa, ứng dụng IT trên tất cả lãnh 
vực ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Sự cách ly xã hội ở các quốc gia ảnh 

hưởng đối với hoạt động kinh doanh, quản lý, nghiên cứu khoa học và giáo dục. Với đặc 
điểm cách ly trong kết nối, tốc độ cao và ứng dụng đa dạng trong mọi hoạt động, lãnh 
vực trên thế giới, Cách mạng công nghiệp 4.0 và các hoạt động kết nối số đã được triển 
khai ứng dụng nhanh chóng tại tất cả các quốc gia, khu vực và khối kinh tế. Với đại dịch 
Covid 19 và hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục thì các thư viện đóng vai trò trung 
tâm và rất quan trọng trong hoạt động kết nối và cung cấp các dữ liệu, thông tin mới trên 
thế giới và xu hướng các thư viện trên thế giới đang chuyển sang hình thức điện tử.  
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Abstract:
The Covid 19 pandemic had a serious impact on all social sectors in the world and 

led to the restructuring of production channels, diversification of suppliers as well 
as enhanced automation and IT application all sectors at the national, regional and 
international level. Social quarantine and production shutdown in a country affect 
economics, scientific activities and education. With the unique features of high-speed, 
independent connectivity and diverse applications in all activities and fields in the 
world, the deployment of IT applications is being deployed in all countries, regions and 
industries. In educational and research activities in the world, libraries play a central 
and very important role in connecting and providing new data and information. The 
Industrial Revolution 4.0 and the Covid 19 pandemic forced libraries around the world 
to switch to digital libraries. 

Keywords: The Covid 19 pandemic, The Industrial revolution 4.0, digital 
libraries. 


