
THƯ MỜI HỌP MẶT 
"BOOK CLUB NHÀ VIỆT NAM" 

KỲ 11 - NGÀY 07 THÁNG 2 NĂM 2015 
 

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 năm 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 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 còn 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 - 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 sinh hoạt mỗi tháng, chúng tôi kính mời quý vị đến với buổi 
họp mặt Book Club kỳ 11, cũng là buổi họp mặt Tất Niên Giáp Ngọ: 

- Ngày: Thứ Bảy, 07 tháng 2 năm 2015. 

- Giờ:    Từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. 

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

Trước hết, nhân buổi họp mặt, nhóm Tin Sách sẽ hân hạnh gửi tặng quý vị Nguyệt 
san Tin Sách số 10 - cũng là số đặc biệt Xuân Ất Mùi (bản in màu trên giấy láng). 

Tại buổi họp mặt kỳ này, các hội viên và thân hữu Book Club chào đón ấn phẩm 
mới nhất do Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản: "Hậu Chuyện Kể Năm 2000". Đây 
là tập hồi ký 500 trang, ghi lại cảnh sống đọa đày và những suy nghĩ cuối đời của chính 
nhà văn Bùi Ngọc Tấn, tác giả "Chuyện Kể Năm 2000", cuốn sách bị chế độ ra lệnh 
tiêu hủy nhưng vẫn được in "chui" để lưu truyền, gây chấn động dư luận khắp nơi và 
cho đến nay vẫn bị coi là "quốc cấm" tại Việt Nam. 

Cũng tại buổi họp mặt kỳ này, Book Club hân hạnh giới thiệu một công trình sưu 
khảo độc đáo: "Việt Sử Đương Đại Qua 200 Câu Vè Bất Hủ". Người thuyết trình về 
tác phẩm, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích (bào đệ của tác giả Nguyễn Ngọc Phách) sẽ giải 
thích vì sao "Vè" xứng đáng được coi là "trang sử viết chứ không lách" để bày tỏ thái độ 
khinh bỉ tập đoàn lãnh đạo cộng sản và diễn tả bộ mặt thật của một xã hội băng hoại. 

Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng theo dõi phần nói chuyện và trình tấu âm nhạc của hai 
hội viên Book Club, là giáo sư Phạm Văn Tuấn (vĩ cầm - violon) và giáo sư Kim Oanh 
(đàn tranh Việt Nam). Đây là một tiết mục rất đặc biệt, được chuẩn bị để dành riêng 
cho buổi họp mặt Tất Niên của các hội viên và thân hữu Book Club Nhà Việt Nam. 

* Xin được nói thêm: Ngày Thứ Bảy 7 tháng 2-2015, tại trụ sở Nhà Việt Nam có 
chương trình tự nấu và bán thức ăn Việt Nam, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Rất mong 
quý hội viên và thân hữu Book Club sắp xếp thì giờ đến sớm để thưởng thức các món 
ăn ngon và sau đó tham dự sinh hoạt Câu Lạc Bộ Sách của chúng ta. 

Một lần nữa, xin hẹn tái ngộ quý vị tại buổi họp mặt kỳ 11, và kính 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. 


