
THƯ MỜI HỌP MẶT "BOOK CLUB NHÀ VIỆT NAM" 
KỲ 8 - NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 2014 

và RA MẮT TÁC PHẨM 
"DANH NHÂN TRONG LỊCH SỬ" của PHẠM VĂN TUẤN 

 

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, một sinh hoạt định kỳ kể từ tháng Tư 2014 tại Nhà Việt Nam, 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. Họp mặt Book 
Club là dịp để những vị nào muốn sưu tập sách tiếng Việt có thể mua sách với chữ ký 
lưu niệm của các tác giả đến tham dự sinh hoạt, chưa kể một số sách có thể mua với 
giá đặc biệt dành cho hội viên Book Club (giảm từ 25% tới 50% trên ấn phí). 

Tiếp tục chương trình mỗi tháng, chúng tôi kính mời quý vị đến với Buổi Họp Mặt kỳ 
8 và Ra Mắt Sách của Book Club Nhà Việt Nam: 

- Ngày: Thứ Bảy, 8 tháng 11 năm 2014. 

- Giờ:   Từ 3 giờ đến 4 giờ chiều (sinh hoạt Book Club) và 

      Từ 4 giờ đến 6 giờ chiều (ra mắt sách). 

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

Trong buổi họp mặt tháng 11, Nhóm điều hành Book Club xin được hân hạnh gửi 
tặng quý hội viên và thân hữu, Nguyệt san Tin Sách số 7 - bản in màu trên giấy láng - 
đồng thời mong quý vị tiếp tay phổ biến Tin Sách bản điện tử đến mọi người quen biết, 
hầu giúp Tin Sách thực hiện được mục tiêu "Đưa Sách Việt Đến Gần Người Việt". 

Cũng nhân kỳ họp mặt này, xin mời quý hội viên và thân hữu tiếp tục thảo luận về 
một dự án sinh hoạt chung cho những kỳ họp mặt sắp tới của chúng ta: "Nhóm Điểm 
Sách Book Club Nhà Việt Nam". 

Và đặc biệt, phần sinh hoạt chính của buổi họp mặt kỳ 8 sẽ được dành để Ra Mắt 
bộ sách "Danh Nhân Trong Lịch Sử" (Tập 1 và 2), của giáo sư Phạm Văn Tuấn, một 
hội viên Book Club và là nhà biên khảo đã lần lượt xuất bản 3 bộ sách được đón nhận 
và khen ngợi nồng nhiệt -- trong đó có bộ sách "Nhà Văn Và Tác Phẩm" mà ông đã 
giới thiệu với chúng ta nhân buổi họp mặt Book Club kỳ 5 đầy sôi nổi và hào hứng hồi 
tháng 8 vừa qua. Tác phẩm sưu khảo mới nhất của Phạm Văn Tuấn cũng do cơ sở Cỏ 
Thơm xuất bản, dày trên 1000 trang, trình bày những nét khái quát về tiểu sử và thành 
quả của 76 nhân vật lừng danh trên thế giới trong các lãnh vực khác nhau, từ lịch sử, 
chính trị, xã hội, đến khoa học, quân sự, văn hóa v.v... -- những nhân vật đã để lại 
nhiều ảnh hưởng lớn lao đối với toàn thể nhân loại. Xin mời đọc bài Điểm Sách của 
Trịnh Bình An kèm theo Thư Mời này (attachment, dưới dạng pdf). 

Một lần nữa, rất mong được gặp quý vị tại buổi họp mặt kỳ 8 và Ra Mắt Sách 
"Danh Nhân Trong Lịch Sử" vào ngày giờ nói trên, và xin quý vị nhớ theo dõi trên 
trang mạng Nhà Việt Nam (www.vnlac.org) các thông báo kế tiếp về chương trình sinh 
hoạt của Book Club Nhà Việt Nam. 

* Email: Book Club: tiengquehuongbookclub.gmail.com. GS Phạm Văn Tuấn: tuanpham1387@hotmail.com. 


