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Nhóm chủ trương và điều hành Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa 
Thịnh Đốn chân thành cảm tạ quý thân hữu và đồng hương đã đến tham dự hai buổi 
sinh hoạt của Book Club Nhà Việt Nam đầu tháng Tư và đầu tháng Năm vừa qua. 

Tiếp tục chương trình sinh hoạt đều đặn mỗi tháng, chúng tôi hân hạnh mời quý vị - 
đồng thời rất mong quý vị mời gọi thêm các thân hữu - cùng đến với Book Club Nhà 
Việt Nam trong buổi sinh hoạt kế tiếp vào đầu tháng Sáu: 

- Ngày: Thứ Bảy, 7 tháng 6 năm 2014. 

- Địa điểm: Nhà Việt Nam, 308 Hillwood Avenue, L.1, Falls Church, Virginia 
22046. 

- Thời gian: Từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều. 

Như quý vị đã biết, Book Club tức Câu Lạc Bộ Sách Nhà Việt Nam được hình 
thành với mục đích tạo môi trường gặp gỡ và đối thoại giữa những người yêu sách và 
thích đọc sách tiếng Việt. Mỗi buổi sinh hoạt là dịp để các hội viên và thân hữu gặp 
nhau trong không khí thân tình cởi mở, cùng nhau cập nhật tin tức về những cuốn sách 
mới xuất bản hay tái bản, cũng như để mua sách hoặc mượn sách về đọc, và trao đổi ý 
kiến về những tác phẩm đã đọc. 

Song song với buổi sinh hoạt mỗi đầu tháng, Book Club Nhà Việt Nam đang thực 
hiện nguyệt san Tin Sách (số 1 đã phát hành cuối tháng 4-2014 dưới hai hình thức giấy 
in và eBook) để giới thiệu các tác phẩm và dịch phẩm giá trị thuộc mọi thể loại như sưu 
tầm, khảo luận, sáng tác văn học v.v..., với hy vọng sẽ trở thành nhịp cầu nối kết giữa 
các tác giả cùng bạn đọc khắp nơi trong ý hướng bảo tồn và phổ biến những giá trị văn 
học cao đẹp. Xin mời vào trang mạng Nhà Việt Nam (www.vnlac.org) và Tiếng Quê 
Hương (www.tiengquehuong.wordpress.com) để theo dõi và download miễn phí bản 
eBook của Tin Sách. 

Nhân buổi sinh hoạt kỳ 3 vào đầu tháng Sáu, chúng tôi cũng xin thông báo là Thẻ 
Hội Viên của Book Club Nhà Việt Nam vừa được in xong, vậy quý hội viên khi đến 
sinh hoạt nhớ mang theo Thẻ Tạm để đổi lấy Thẻ Hội Viên chính thức. Đồng thời, quý 
hội viên và thân hữu nếu gặp trở ngại trong việc download và đọc eBooks của Tin Sách 
hay của Tủ Sách Tiếng Quê Hương, xin mang theo các thiết bị điện tử như laptop, 
tablet, iPad... để chúng ta cùng giúp nhau giải quyết tại chỗ các trở ngại kỹ thuật. 

Một lần nữa xin kính mời quý vị đến tham dự buổi sinh hoạt kỳ 3 vào ngày giờ nói 
trên. Ngoài ra, xin quý vị nhớ theo dõi trên trang mạng Nhà Việt Nam và Tiếng Quê 
Hương các thông báo kế tiếp về chương trình sinh hoạt của Book Club Nhà Việt Nam. 

* Liên lạc email: tiengquehuongbookclub.gmail.com. 


