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Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn chân thành cảm tạ quý 
hội viên và thân hữu đã đến tham dự các buổi họp mặt Book Club tức Câu Lạc Bộ 
Sách tại Nhà Việt Nam, một sinh hoạt định kỳ kể từ tháng Tư 2014 với mục đích tạo 
môi trường gặp gỡ và đối thoại giữa những người yêu sách và thích đọc sách tiếng Việt. 
Mỗi buổi họp mặt là dịp để các hội viên và thân hữu hội ngộ, đàm đạo trong không khí 
thân tình cởi mở, cùng nhau cập nhật tin tức về những sách báo mới, cũng như để mua 
sách hoặc mượn sách về đọc, và trao đổi ý kiến về các tác phẩm đã đọc. 

Tiếp tục chương trình sinh hoạt mỗi tháng, chúng tôi kính mời quý vị đến với buổi 
họp mặt Book Club kỳ 7 (tháng Mười): 

- Ngày: Thứ Bảy, 11 tháng 10 năm 2014. 

- Giờ: Từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều. 

- Tại: Nhà Việt Nam, 308 Hillwood Avenue, L.1, Falls Church, VA 22046. 

Trong buổi họp mặt kỳ 7, Nhóm điều hành Book Club xin được hân hạnh gửi tặng 
quý hội viên và thân hữu, Nguyệt san Tin Sách số 6 - bản in màu trên giấy láng - đồng 
thời mong quý vị tiếp tay phổ biến bản điện tử Tin Sách đến mọi người quen biết gần 
xa, hầu giúp Tin Sách thực hiện được mục tiêu "Đưa Sách Việt Đến Gần Người Việt". 

Cũng tại buổi họp mặt kỳ 7, Book Club Nhà Việt Nam sẽ giới thiệu cuốn sách 
"Tiền Cổ Việt Nam - Không Do Triều Đình Đúc", một công trình sưu khảo rất độc 
đáo của Lục Đức Thuận và Võ Quốc Ky. Với sự hiện diện của tác giả Lục Đức Thuận, 
chúng ta sẽ có dịp cùng tìm hiểu về giá trị của những đồng tiền cổ trong việc nghiên 
cứu lịch sử, văn hóa, kinh tế của các thời đại đã qua trên đất nước Việt Nam. 

Buổi họp mặt kỳ 7 còn là dịp để chúng ta tái ngộ tác giả Phạm Văn Tuấn của bộ sưu 
khảo "Nhà Văn Và Tác Phẩm", trong một cuộc đàm thoại vừa sinh động vừa bổ ích 
mang tên "Đố Vui Để Nhớ" - mà giáo sư Phạm Văn Tuấn có nhã ý chuẩn bị để dành 
riêng cho các hội viên và thân hữu của Book Club Nhà Việt Nam. 

Ngoài ra, chúng ta sẽ thảo luận về một dự án mới: "Nhóm Điểm Sách" - Các hội 
viên Book Club Nhà Việt Nam được mời cùng đọc những cuốn sách theo sở thích, 
trao đổi ý kiến và cảm nghĩ, sau đó đúc kết để đưa ra những bài điểm sách chung. Tại 
buổi họp mặt kỳ 7, sẽ có sẵn một số sách mới, để quý hội viên lựa chọn và mượn về 
đọc, như: "Hải Chiến Hoàng Sa 19-1-1974" (Sưu khảo), "Kiều" (Tuyển tập Truyện 
ngắn), "Phút Thứ 61" (Tiểu thuyết), "Vietnamerica" (Tiểu thuyết Truyện tranh)... 

Cũng xin được thưa thêm một chi tiết liên quan đến chương trình Book Club kỳ 7: 
Buổi họp mặt lần này của chúng ta bắt đầu sớm hơn thường lệ, là vì vào lúc 3 giờ chiều 
cùng ngày 11-10-2014 tại Nhà Việt Nam sẽ có một buổi "Ra Mắt Sách" do Câu Lạc Bộ 
Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn phối hợp với một số hội đoàn thực hiện. 

Một lần nữa, rất mong được tái ngộ quý hội viên và thân hữu Book Club vào ngày 
giờ nói trên, và xin mời quý vị vào thăm trang mạng Nhà Việt Nam (www.vnlac.org) 
để theo dõi các tài liệu và hình ảnh sinh hoạt của Book Club Nhà Việt Nam. 

* Liên lạc email: tiengquehuongbookclub.gmail.com. 


