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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 Câu Lạc Bộ Sách tức Book 
Club Nhà Việt Nam trong hơn một năm qua (từ tháng 4-2014). Chính nhờ sự hiện 
diện của quý vị mà Book Club đã duy trì được sinh hoạt đều đặn theo mục tiêu từ buổi 
đầu, là tạo một môi trường gặp gỡ và đối thoại giữa những người yêu sách và thích đọc 
sách tiếng Việt, để chúng ta có dịp hội ngộ, đàm đạo trong không khí thân tình cởi mở, 
cũng như cập nhật tin tức về sách báo mới, và trao đổi ý kiến về các tác phẩm được giới 
thiệu bởi chính tác giả hoặc bởi các nhà xuất bản tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. 

Trước hết, xin kính mời quý vị mở attachment (PDF) để đọc Tường Trình Họp Mặt 
Book Club kỳ 12 ngày 07 tháng 3 năm 2015. 

Sau buổi Họp Mặt Book Club kỳ 13 (đã diễn ra trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 
"15 Năm Tủ Sách Tiếng Quê Hương" ngày 11 tháng 4 năm 2015 tại James Lee Center), 
Nhóm điều hành Câu Lạc Bộ Sách xin tiếp tục chương trình sinh hoạt mỗi tháng và 
kính mời quý vị đến với buổi Họp Mặt Book Club kỳ 14 (tháng 5-2015): 

- Ngày: Thứ Bảy, 09 tháng 5 năm 2015 

- Giờ:    Từ 3 giờ đến 5 giờ chiều 

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

Buổi sinh hoạt kỳ này sẽ bao gồm hai phần nói chuyện và trao đổi ý kiến về hai đề 
tài rất lý thú. Thứ nhất, nhà sưu khảo Lục Đức Thuận -- tác giả bộ sách Tiền Cổ Việt 
Nam mà chúng ta đã từng nghe chính anh giới thiệu tại buổi Họp Mặt Câu Lạc Bộ Sách 
tháng 10-2104 -- sẽ tái ngộ chúng ta với bài thuyết trình về "Con Đường Tơ Lụa Ở 
Biển Đông". Quý hội viên và thân hữu hẳn đã từng coi phim ảnh, tài liệu, hoặc đọc các 
sách ngoại ngữ viết về Con Đường Tơ Lụa (Silk Road), thì đây là dịp để chúng ta theo 
dõi, qua slide show và bài nói chuyện, những dữ kiện cập nhật chung quanh một đề tài 
vừa liên quan đến lịch sử và văn hóa của thế giới, vừa có tác dụng như một hồi chuông 
báo động về tham vọng bá quyền Biển Đông của chế độ cộng sản Bắc Kinh. 

Phần nói chuyện tiếp theo của buổi họp mặt kỳ này sẽ được dành để Nhóm Vietnam 
Film Club -- mà trong đó có hai hội viên Book Club là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích 
(producer), cô Trịnh Bình An (scriptwriter), và một thân hữu là anh Chu Lynh (editor) --  
trình bày về tác phẩm mới nhất: "Thảm Họa Bắc Thuộc", cuốn phim tài liệu vừa hoàn 
thành sau 2 năm thực hiện, với nội dung được soạn thảo kỹ lưỡng, xướng ngôn viên 
chuyên nghiệp, hình ảnh phong phú, tài liệu sưu tập công phu, cùng các đoạn phim 
phỏng vấn 22 nhân vật ngoại quốc và Việt Nam, trong đó có một số khuôn mặt của giới 
trẻ ở trong nước, những người đang kiên cường dấn thân trong phong trào đấu tranh 
dân chủ. Đây là buổi giới thiệu mà Vietnam Film Club dành riêng cho hội viên và thân 
hữu Book Club Nhà Việt Nam, trước khi DVD phim "Thảm Họa Bắc Thuộc" chính 
thức ra mắt đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn vào ngày 20-6-2015 tới đây. 

Một lần nữa, xin hẹn tái ngộ quý hội viên và thân hữu tại buổi Họp Mặt kỳ 14, 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 Câu Lạc Bộ Sách Nhà Việt Nam cũng như để đọc 
đầy đủ nội dung các số Tin Sách đã phát hành (từ 1 đến 12). 

* Liên lạc email: tiengquehuongbookclub.gmail.com. 


