NXB Phụ Nữ tham gia Hội sách lần thứ X tại TP. Hồ Chí Minh - 2018

Sáng ngày 19.3.2018, tại Công viên Lê Văn Tám, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ Khai
mạc Hội sách (lần thứ X). Đây là Hội sách với quy mô lớn nhất (theo thông lệ 2 năm một lần),
cùng sự tham gia của nhiều NXB tên tuổi trong và ngoài nước. Hội sách TP. HCM 2018 - lần thứ
X với chủ đề “Sách - Văn hóa - hội nhập và phát triển” (diễn ra từ ngày 19/3 đến 25/3/2018): dự
kiến thu hút trên 1 triệu lượt khách tham dự.

Theo Ban Tổ chức (tại buổi Họp báo ngày 14.3.2018), cho biết: Hội sách TP. Hồ Chí Minh năm
nay được tổ chức với quy mô lớn nhất và chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay. Trong đó, có
khoảng 140 đơn vị xuất bản, phát hành sách trong nước và gần 40 NXB nước ngoài (tham gia
80 gian hàng) – đều là các NXB nổi tiếng thế giới của các nướcnhư: Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Đức,
Singapore… (Oxford University Press, Cambridge, National Geographic, Macmillan, Sage,
Houghton Mifflin Harcourt – tiếng Anh; Harmonia Mundi, Hachette – tiếng Pháp; Cornelson,
Kletz, Heuber – tiếng Đức; tập đoàn Kinokuniya – tiếng Nhật; Hiệp hội các NXB Đài Loan…).
Ngoài ra còn có các nhà cung cấp văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh cao cấp từ các nước: Mỹ,
Anh, Đức, Pháp, Nhật, Hàn Quốc… Hội sách dự kiến trưng bày và bán khoảng 300.000 tựa
sách với hơn 30 triệu bản sách cùng 90 hoạt động nhộn nhịp, liên tục tại các sân khấu trung
tâm, các nhà giao lưu và ngay chính tại các gian hàng.

Điểm mới nổi bật của Hội sách lần này là Ban Tổ chúc đã bố trí nhiều khu vực mang tính tiện
ích, nhằm tăng tính phục vụ cho bạn đọc. Khác với mọi năm, Sân khấu trung tâm (nơi tổ chức
các sự kiện lớn của ngành xuất bản, các chương trình tọa đàm, giao lưu tác giả - tác phẩm…)
không ở ngoài trời mà dựng trong nhà bạt lớn, nhằm tăng tính chủ động, chính quy cho các hoạt
động cũng như tạo không gian thoải mái hơn cho khách tham gia chương trình. Khu vực đọc
sách miễn phí (quy mô khoảng 200m2) được các đơn vị tham gia Hội sách đóng góp nguồn
sách và thực hiện, nhằm tạo không gian đọc sách tại chỗ cho khách tham quan. Khu vực vui
chơi cho trẻ em (rộng hơn 200m2) được trang trí sinh động, hấp dẫn, bố trí nhiều đồ chơi, hàng
hóa và tổ chức nhiều chương trình phục vụ thiếu nhi do các đơn vị sản xuất - kinh doanh đồ
chơi trẻ em phối hợp thực hiện. Khu vực trao đổi bản quyền sách và bản thảo-hợp đồng mua
bán sách-văn phòng phẩm cũng lần đầu tiên được tổ chức nhằm giúp các NXB, các công ty
truyền thông, văn hóa trong và ngoài nước có điều kiện tìm hiểu, liên kết, trao đổi và mua bán
những tác phẩm mới. Ngoài ra còn có Khu vực trưng bày và bán sản phẩm công nghệ mới (bút
điện tử, thiết bị đọc, thiết bị giáo dục điện tử) và Khu vực giới thiệu và bán hàng online (thương
mại điện tử) v.v...

Hai gian hàng của Nhà xuất bản Phụ Nữ sẽ trưng bày và bán sách trong khuôn khổ Hội sách
thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X. Độc giả đến với Nhà xuất bản Phụ Nữ trong Hội sách thành
phố Hồ Chí Minh lần này sẽ có cơ hội: Khám phá không gian trưng bày sách đẹp lung linh nhờ
sự kết hợp hiệu ứng ánh sáng, tranh canvas và họa tiết trang trí. Hiểu thêm về tủ sách nuôi dạy
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con phong phú của Nhà xuất bản, với buổi trò chuyện, ra mắt sách “Mẹ Việt năm châu dạy con
hội nhập” được tổ chức lúc 9h00-11h00, ngày 24.3 tại Cà phê thứ Bảy, 38 Võ Văn Tần, Q.3. Sự
kiện có sự tham gia của Tiến sĩ Bùi Trân Phượng, tác giả Tô Hồng Vân, dịch giả Hoàng Anh và
dịch giả Vũ Hồng Thu trong vai trò diễn giả, MC. Hiểu thêm về những mảng sách đa dạng của
Nxb. Phụ Nữ với tủ sách kinh tế, nuôi dạy con, du học, ngoại ngữ, văn học, thiếu nhi… Lựa chọn
cho mình những cuốn sách phù hợp từ 5.000 tựa sách với chính sách ưu đãi lớn và trực tiếp…

Tại Hội sách TP.Hồ Chí Minh lần thứ X, NXB Phụ Nữ giới thiệu đến độc giả những tựa sách mới
nhất và hấp dẫn nhất của mình, như: Bãi vàng (nhà văn Ma Văn Kháng); Đạm Phương nữ sữ
(Đoàn Ánh Dương); Bộ tiểu thuyết lịch sử Hồ Dương (tập 1&2); Bộ tiểu thuyết lịch sử Tám triều
vua Lý (Hoàng Quốc Hải); Vũ tịch, Thiên hạ chi vương (Trường An); Hoàng hôn đỏ rực (Baek
ShinAe); Vệ sĩ vô hình (Dolores Redondo); Bay lên (Nhiều tác giả, tuyển chọn và dịch: Nguyễn
Phan Quế Mai); Linh tộc (Ilka Tampke); Dạy con thành công Hơn cả mẹ hổ (Maya Thiagarajan);
Đây đất nước con kia tổ quốc mẹ (Kiều Bích Hương); Dọn dẹp theo phong cách Toyota (OJT
Solutions); Giá như tôi biết điều này trước khi thi đại học (Đinh Tuấn Ân); Yummy yummy - Bánh
ngon dễ làm (Catherine Atkinson, Rebecca Gilpin, Leonie Pratt và Fiona Watt); Cây em bé
(Sophie Blackall); Bộ Wildmaker; Nghệ thuật làm một teen chất lừ (Andy Cope, Andy whitaker,
Darrell Woodman & Amy Bradley); Những trải nghiệm đầu tiên của bé (Usborne)…

Có thể nói việc TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội sách lần thứ X năm 2018 và thu hút 180 NXB, nhà
sách lớn ở Việt Nam và quốc tế tham gia (với khoảng 300.000 tựa sách và hơn 30 triệu bản
sách, cùng 90 hoạt động tiêu biểu) là một hoạt động văn hóa tiêu biểu, góp phần thúc đẩy hoạt
động xuất bản-phát hành sách và thư viện ngày càng phát triển; đồng thời sẽ góp phần quan
trọng và cần thiết tạo hiệu ứng tích cực thúc đẩy văn hóa đọc ở nước ta phát triển mạnh mẽ theo
tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Quyết định 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 phê
duyệt “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến 2020, định hướng 2030”)./.

Một số hình ảnh cùng sự kiện:
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Pa-nô quảng bá Hội sách lần thứ X tại TP Hồ Chí Minh
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Các đ.c Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ TT&TT cắt băng khai mạc Hội sách năm
2018
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Đông đảo
(Book
Garden)
độc giả và người yêu sách tham dự Lễ Khai mạc Hội sách và tham quan “Vườn sách”
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Gian
trưng
bày
và giao
ấn ngày
phẩm16.3.2018)
của NXB Phụ Nữ (tại Hội sách năm 2018)
(Nguồn
Báo
Điện
tử Tổdịch
Quốc,
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