Ấn tượng và lan toả giao lưu Ngày Sách Việt Nam 21/4 tại Trường Sĩ quan Chính trị

Chiều ngày 17/4, tại Trường Sĩ quan Chính trị, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Nhà trường
phối hợp tổ chức giao lưu Chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4. Đây là sự kiện nổi bật, tiếp tục
đánh dấu sự phát triển trong xây dựng phong trào đọc sách ở Nhà trường, là điểm sáng phát
triển văn hoá đọc ở trường đại học trong cả nước.

Tới dự buổi giao lưu có đại biểu các cơ quan Tổng cục Chính trị, Trung tâm Thông tin Khoa học
Quân sự, Bộ Quốc Phòng; Đại tá Trần Thị Bích Huệ - Giám đốc Thư viện Quân đội; các đại
biểu thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư
viện; Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; các cơ quan, đơn vị quân đội,
công an đóng quân trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh; đại biểu một số ban, ngành địa phương
và gần một nghìn cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị và
cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tham dự tại ba điểm cầu truyền hình trực
tuyến cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội.

Sau phát biểu, tặng quà và tặng sách của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Nhà trường là
nội dung giao lưu thân mật, đầy ý nghĩa với ba nhân vật - ba người lính-là những tấm gương
sáng trong đọc sách, với những tâm huyết sâu sắc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển văn
hoá đọc ở nước ta: Trung tướng, PGS, TS Phạm Quốc Trung, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng
Trường Sĩ quan Chính trị. Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Hưng, nguyên Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc
Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Ông Phạm Thế Khang, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện,
nguyên Giám đốc Thư viện Quốc gia, nguyên Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam.

Trong buổi giao lưu, Trung tướng, PGS, TS Phạm Quốc Trung đã chia sẻ những cảm xúc sâu
sắc về chuyến công tác Trường Sa mới đây với bức thông điệp về văn hoá đọc trong Hộp đất
thiêng ngôi trường Thành Cổ Bắc Ninh (là nơi hiện nay Trường sĩ quan Chính trị đang tọa lạc);
đồng thời ông cũng chia sẻ những kinh nghiệm sâu sắc khi đọc hai cuốn sách tiêu biểu do Nhà
xuất bản Quân đội nhân dân vừa xuất bản, đó là: ”Xây dựng Quân đội nhân dân về chính trị”
của Đại tướng Ngô Xuân Lịch và “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt
Nam” của Thượng tướng Lương Cường và ý nghĩa trong đào cán bộ chính trị...

Đối với vị khách mời Phạm Thế Khang là những câu chuyện kể đầy xúc động và đam mê dành
cho sách, niềm hạnh phúc, niềm vui khi được làm việc trong môi trường sách từ khi còn trẻ đến
nay và những suy nghĩ vấn đề phát triển văn hoá đọc ở nước ta hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Sỹ
Hưng chia sẻ những những kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội được chiến đấu và chiến thắng trên
bầu trời tổ quốc Việt Nam và cả những đam mê đọc sách, viết sách, đưa sách đến bạn đọc yêu
quý.....
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Buổi giao lưu khép lại trong ngập tràn cảm xúc và ấn tượng khi được nghe bài thơ “Hồn đất
thiêng đến Trường Sa” của Trung tướng, PGS. TS Phạm Quốc Trung, Hiệu trưởng Nhà trường,
với lời nhắn gửi hãy biết ơn quá khứ, sống xứng đáng với thế hệ cha anh; hãy đọc sách thường
xuyên, để làm giàu tri thức, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Một số ảnh minh họa cùng sự kiện:
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Đại tá Kiều
Trường
Sĩ quan
BáchChính
Tuấn trị
- Giám đốc Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân Tặng sách cho Thư viện
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Quang cảnh buổi Giao lưu tại Hội trường

Ông Phạm Thế Khang, TS. Nguyễn Sỹ Hưng và PGS.TS. Phạm Quốc Trung tại buổi giao lưu
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Các đồng
biểu
tham chí
dự giao
Lãnhlưu
đạo Trường sĩ quan Chính trị chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn giả và đại
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Ông Nguyễn
Chính
trị
tham
Hữu
quan
GiớiThiết
gian
- Chủ
trưng
tịch
bày,
Hộixếp
Thư
sách
viện
nghệ
VN cùng
thuậtcácSĩcán
bộ, Chính
chiến sĩ
______________
Trung
tá Phạm
Văn
- Ban
Thông
tin
KHQS
Trường
quan
trịTrường sĩ quan
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