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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 kể từ tháng 4 năm 2014. Chính nhờ sự hiện diện của quý Anh Chị 
mà Book Club đã duy trì được sinh hoạt đều đặn, nhằm 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 
thường xuyên hội ngộ, đàm đạo trong không khí thân tình cởi mở, cũng như cập nhật 
tin tức và trao đổi ý kiến về các ấn phẩm mới xuất bản hoặc sắp xuất bản / tái bản. 

Tiếp tục chương trình sinh hoạt hàng tháng, nhóm điều hành Câu Lạc Bộ Sách xin 
kính mời quý vị đến với buổi Họp Mặt Book Club kỳ 17 (tháng 8-2015): 

- Ngày: Thứ Bảy, 8 tháng 8 năm 2015 

- Giờ:    Từ 2 giờ đến 5 giờ chiều 

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

I. PHẦN SINH HOẠT BOOK CLUB (Từ 2 giờ đến 3 giờ chiều) 

Tại buổi họp mặt kỳ này, Book Club Nhà Việt Nam xin gửi đến quý hội viên và 
thân hữu tập san Tin Sách số 14 (tháng 7 và 8-2015), bản in màu trên giấy láng, đồng 
thời mong quý vị tiếp tay phổ biến bản điện tử của Tin Sách đến mọi người quen biết, 
hầu giúp Tin Sách thực hiện mục tiêu "Đưa Sách Việt Đến Gần Người Việt". 

Cũng trong chương trình họp mặt, nhóm điều hành Book Club xin giới thiệu cùng 
quý Anh Chị 2 ấn phẩm mới: "Việt Nam: Cuộc Chiến Leo Dốc" (Hồi ký của Frank 
Scotton, bản dịch của Phan Lê Dũng, do Tiếng Quê Hương xuất bản), và "Mưa Xuân - 
Spring Rain" (Thi tập của Ngô Tằng Giao, tái bản lần thứ 1). 

II. RA MẮT SÁCH "VIỆT NAM NƯỚC TÔI" (Từ 3 giờ đến 5 giờ chiều) 

Sau phần sinh hoạt Book Club, trân trọng kính mời quý hội viên và thân hữu cùng 
tham dự Buổi Ra Mắt tác phẩm "Việt Nam Nước Tôi" của sử gia Phạm Trần Anh 
tại Nhà Việt Nam. Xin quý Anh Chị xem Thư Mời Ra Mắt Sách (đính kèm). Đồng thời 
kính mời quý Anh Chị vào trang mạng Việt Nam Nước Tôi (xin click vào link, hoặc copy 
& paste đường dẫn bên dưới) để đọc thêm những bài giới thiệu về tác giả và tác phẩm, 
cũng như một số nhận định về cuốn biên khảo rất giá trị này. Đây là trang mạng do nhà 
thơ Cao Nguyên, Trưởng Ban Tổ Chức, thực hiện riêng cho chương trình Ra Mắt Sách. 

Đặc biệt hơn nữa, chúng ta sẽ có dịp gặp gỡ và đàm đạo với chính tác giả 
Phạm Trần Anh, từ California qua tham dự chương trình ngày 8-8-2015. 

Một lần nữa, xin hẹn tái ngộ quý Anh Chị tại buổi Họp Mặt Book Club tháng 8, và 
kính mời quý Anh Chị vào thăm trang mạng Nhà Việt Nam (www.vnlac.org) để theo 
dõi các bài tường thuật và hình ảnh sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Sách Nhà Việt Nam 
cũng như đọc đầy đủ nội dung các số Tin Sách đã phát hành (từ 1 đến 14). 

* Liên lạc email: tiengquehuongbookclub.gmail.com 
* Link: http://caonguyen.net/cn/viewtopic.php?t=715 
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