Thư viện Trung ương Quân đội tổ chức Triển lãm sách, báo “Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2019), 75 năm
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 75 năm Ngày truyền thống Cơ quan Tổng cục
Chính trị (22-12-1944/22-12-2019), sáng 5-12-2019, tại Hà Nội, Thư viện Trung ương Quân đội
phối hợp với Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức Triển lãm sách, báo với chủ đề “Quân
đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh”. Tham dự triển lãm có các vị đại biểu, khách quý:
Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam,
Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL; Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó
Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản,
Bộ Thông tin & Truyền thông, Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; Lãnh
đạo Thư viện TW Quân đội, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân
dân Việt Nam.

Bố cục triển lãm gồm 8 phần lớn: 1. 75 năm tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh; 2. Chủ tịch Hồ
Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; 3. Quân đội Anh hùng, truyền thống vẻ
vang; 4. Quân đội nhân dân Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến cứu nước; 5. Công tác Đảng,
công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; 6. Âm vang truyền thống Tổng cục Chính
trị; 7. Quân đội nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ quốc tế cao cả; 8. Xây dựng Quân đội, củng
cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Với hơn 1.000 ấn phẩm sách báo, tài liệu
phong phú được trưng bày, triển lãm đã giới thiệu với công chúng và bạn đọc những tài liệu quý
báu mà Thư viện TW Quân đội và Học viện Chính trị đã dày công sưu tầm và lưu giữ trong suốt
mấy chục năm qua, nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu sâu sắc hơn & đầy đủ hơn về
sự lãnh đạo tài tình của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và Quân ủy Trung ương; sự chủ động,
sáng tạo của nghệ thuật Quân sự Việt Nam trong chiến tranh dựng nước và giữ nước và truyền
thống anh hùng của Tổng cục Chính trị và Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại Triển lãm, Trung
tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam-Chủ
tịch Hội đồng họ Phùng ở Việt Nam thay dòng họ, đã trao tặng cho Thư viện Quân đội 100
cuốn sách “ Bố cái Đại vương Phùng Hưng thân thế cuộc đời và sự nghiệp” (do NXB Văn học ấn
hành năm 2019).

Triển lãm cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ ta ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân
Việt Nam anh hùng. Triển lãm phục vụ bạn đọc từ ngày 5-12 đến hết ngày 30-12-2019 tại Thư
viện Quân đội, số 83 phố Lý Nam Đế, Hà Nội./.

Một số hình ảnh cùng sự kiện.

1/5

Thư viện Trung ương Quân đội tổ chức Triển lãm sách, báo “Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh

Tiết mục Văn nghệ chào mừng
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Các đại biểu tham dự buổi triển lãm

Các đ/c lãnh đạo cắt băng Khai mạc triển lãm.
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