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Thưa quý Anh Chị Hội viên và Thân hữu Book Club Nhà Việt Nam, 

Trước hết, Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn xin cảm tạ quý Anh 
Chị đã đến tham dự các buổi Họp Mặt Book Club kể từ tháng 4 năm 2014. Chúng tôi 
cũng xin chân thành tạ lỗi về sự gián đoạn sinh hoạt trong mấy tháng vừa qua, do một 
vài nguyên nhân ngoài ý muốn. Chúng tôi tha thiết mong quý Anh Chị tiếp tục hỗ trợ để 
Book Club có thể duy trì sinh hoạt theo mục tiêu mà chúng ta đã cùng nhau theo đuổi 
từ ngày đầu, là tạo một môi trường gặp gỡ và đối thoại, để những người yêu sách và 
thích đọc sách tiếng Việt có dịp 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. 

Tiếp tục chương trình sinh hoạt Book Club Nhà Việt Nam, kính mời quý Anh Chị 
Hội viên và Thân hữu đến với buổi Họp Mặt kỳ 22 của chúng ta. Đây cũng là dịp để 
nhóm Tin Sách hân hạnh gửi biếu quý Anh Chị Tập san Tin Sách số 18 (tháng 5 và 
tháng 6 năm 2016), bản in trên giấy láng. 

Ngày giờ và địa điểm Họp Mặt như sau: 

* Ngày: Thứ Bảy, 25 tháng 6 năm 2016 

* Giờ:    Từ 2 giờ đến 4 giờ chiều 

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

Trong buổi Họp Mặt kỳ này, ngoài việc giới thiệu đến quý Anh Chị các ấn phẩm mới 
qua Tin Sách số 18 -- như "NGUYỄN NGỌC BÍCH: TẤM LÒNG CHO QUÊ HƯƠNG" 
(Tuyển tập bài viết của 70 tác giả); "THƠ LÍNH CHIẾN MIỀN NAM" (Ấn bản song 
ngữ Anh-Việt, sưu tập 125 bài thơ của 50 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa); "PHÓNG VIÊN 
CHIẾN TRƯỜNG" (Hồi ký ngục tù và vượt biển của Dương Phục & Vũ Thanh Thủy)...  
-- Nhóm điều hành Câu Lạc Bộ Sách Nhà Việt Nam xin dành phần chính trong 
chương trình sinh hoạt để chúng ta cùng theo dõi và thảo luận về một chủ đề văn học, 
tuy gần gũi với tất cả mọi người Việt Nam nhưng vẫn luôn luôn cần được khơi lại và tiếp 
tục trao đổi ý kiến sâu rộng, để giúp kiện toàn những công trình nghiên cứu về tiềm 
năng văn hóa của dân tộc Việt, một dân tộc có quyền tự hào vì đã duy trì được bản sắc 
qua biết bao nhiêu thăng trầm của mấy ngàn năm lịch sử: 

- Đề tài thuyết trình: "TỪ CHỮ HÁN QUA CHỮ NÔM ĐẾN CHỮ QUỐC NGỮ" 

- Người thuyết trình: Nhà nghiên cứu Lục Đức Thuận, thành viên Câu Lạc Bộ Sách 
Nhà Việt Nam và là điều hợp viên các sinh hoạt văn hóa của Đoàn Bô Lão Chùa Hoa 
Nghiêm, tác giả hai tập sưu khảo "Tản Mạn Về Tiền Cổ Việt Nam" và "Tiền Cổ Việt Nam 
Không Do Triều Đình Đúc". 

Một lần nữa xin hẹn tái ngộ quý Anh Chị tại buổi Họp Mặt kỳ 22 của Book Club 
Nhà Việt Nam vào ngày giờ nói trên. 

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 18). 

* Liên lạc email: tiengquehuongbookclub@gmail.com 


