Tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện Tuyên truyền, giới thiệu sách Chào mừng Kỷ niệm 65 năm chiến thắn

Trong 2 ngày 25/4 và 26/4/2019, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối
hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách Chào mừng Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019). Về dự Khai
mạc Liên hoan lần này có các vị đại biểu TW và địa phương: Ông Lê Văn Quý, tỉnh ủy viên,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ
VHTTDL; Ông Pham Việt Dũng, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên; Ông
Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện VN; Đại tá Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị
Quân khu II; cùng đại diện các đơn vị: Thư viện Quốc gia VN, Thư viện TW Quân đội; lãnh đạo
một số Sở VHTTDL, Giám đốc các thư viện tỉnh/Thành phố và 23 đội tuyển tham dự Liên hoan.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL
nhấn mạnh: "Nằm trong chuỗi các hoạt động của ngành VHTTDL chào mừng Kỷ niệm 65 năm
chiến thắng Điện Biên Phủ, Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách là 1 hoạt
động có ý nghĩa quan trọng, nhằm tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân những tác
phẩm, tư liệu về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ
chống thực dân Pháp; về vị Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp; về lòng quả cảm của nhân
dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng
tình yêu quê hương, đất nước đối với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ”
. Liên hoan thu hút sự tham gia của 23 đội, gồm các Thư viện tỉnh/TP: Điện Biên, Sơn La, Thái
Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái
Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Nông, Đà Nẵng,
Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ và Thư viện Quân khu II (với 465 thí sinh
tham gia). Đây là Liên hoan giới thiệu sách có số lượng đông nhất của Bộ VHTTD từ trước đến
nay.

Theo đó, trong hai ngày dự thi Liên hoan, mỗi đội tuyển đã trải qua 04 phần thi: Giới thiệu đội
hình
(Các đội
giới thiệu về địa phương, thư viện và thành viên đội tuyển);
Giới thiệu sách
(Giới thiệu 01 tác phẩm hoặc 01 chùm tác phẩm với nội dung về chiến thắng lịch sử Điện Biên
Phủ, về đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại của nhân loại và những nhân vật
tham gia chiến dịch; về những hồi ức hào hùng của các cựu chiến binh năm xưa và về một
Điện Biên đổi mới);
Thi Năng khiếu
(Các tiết mục hát, múa, kịch, ngâm thơ và các loại hình nghệ thuật khác với nội dung phù hợp
chủ đề của Liên hoan) và
Trả lời câu hỏi
(thể hiện hiểu biết về chiến thắng Điện Biên Phủ). Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra hoạt
động sau: Tổ chức trưng bày sách, báo tư liệu về Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện
Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019) do Thư viện tỉnh Điện Biên phối hợp với Trung tâm phát hành
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sách, Bảo tàng tỉnh và một số nhà sách, nhà xuất bản thực hiện; Trao tặng sách cho một số
thư viện trường học và tặng sách cho Thư viện tỉnh Điện Biên và các thư viện tham dự thi Liên
hoan.

Kết quả Liên hoan, chiều 26/4/2019, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng như sau:03 Giải xuất
sắc nhất
ch
o các đội: Thư viện tỉnh Điện Biên, Thư viện Quân khu 2 và Thư viện tỉnh Bà rịa- Vũng tàu;
4 Giải Nhất
cho các đội: Thư viện TP. Cần Thơ, Thư viện tỉnh Thanh Hóa, Thư viện tỉnh Thái Bình, Thư
viện tỉnh Bắc Giang;
7 Giải Nhì c
ho các đội: Thư viện TP Hà Nội, Thư viện tỉnh Quảng Trị, Thư viện tỉnh Ninh Bình, Thư viện
TP Hải Phòng; Thư viện tỉnh Bắc Ninh; Thư viện TP Đà Nẵng, Thư viện tỉnh Tuyên Quang và
9 Giải Ba
cho các đội là TV các tỉnh: Bình Phước, Đắc Nông, Nghệ An, Tây Ninh, Sơn La, Khánh Hòa,
Hưng yên, Thái Nguyên, Thừa thiên-Huế. Ngoài ra BTC cũng đã trao các giải thưởng về:
Giới thiệu đội hình hay nhất, Tuyên truyền giới thiệu sách tốt nhất và Năng khiếu hấp dẫn nhất
cho 3 đội dự thi.
Đây là hoạt động rất có ý nghĩa của Bộ VHTTDL và ngành thư viện Việt Nam thiết thực kỷ niệm
65 năm chiến thắng điện Biên phủ, đồng thời cũng tạo ra sân chơi bổ ích và thiết thực cho các
cán bộ thư viện VN trong bối cảnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá văn
hóa đọc trong nhân dân; thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
ngày 15/3/2017 phê duyệt “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030”.

Một số hình ảnh cùng sự kiện:
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Tiết mục Tuyên truyền, giới thiệu sách của Thư viện tỉnh Điện Biên
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Tiết mục Tuyên truyền,giới thiệu sách của Thư viện Quân khu 2
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Một số phần dự thi của các đội tuyển
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và chức
ảnh: trao
PV quà lưu niệm cho các đội tuyển dự thi TTGTS năm 2019
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