Khởi động hành trình mang sách đến với học sinh miền núi

Học sinh Trường phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Núp chọn sách trong chương trình Chuyến xe tri thức.
Ảnh: THIÊN LÝ

Đầu tháng 3, Thư viện tỉnh chính thức tái khởi động chương trình Chuyến xe tri
thức tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Núp, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân
sau thời gian tạm dừng hoạt động bởi dịch COVID-19. Đây cũng là địa điểm đầu tiên
trong chương trình phục vụ sách lưu động của Thư viện tỉnh năm 2021.
Mặc dù học sinh nơi đây còn khá rụt rè và nhút nhát nhưng niềm vui, sự háo hức vẫn hiện
rõ trên những gương mặt thơ ngây của các em khi thấy cán bộ, nhân viên thư viện mang sách
đến để phục vụ, giao lưu, bồi dưỡng kiến thức cho mình.
Chuyến xe chở tri thức
Chuyến xe tri thức dường như có tất cả những thứ hấp dẫn các em, từ truyện tranh, truyện
cổ tích, khoa học viễn tưởng đến sách bổ sung kiến thức, sách giáo dục kỹ năng về cuộc
sống...

Sau một hồi lựa chọn cho mình những cuốn sách hay, em Sô Minh Chun, học sinh lớp 7A
đã mang về chỗ ngồi tập truyện ngắn Gửi nắng cho Sông của nhà văn Huỳnh Thạch Thảo.
Ngắm thật kỹ quyển sách trên tay, em Sô Minh Chun vui vẻ nói: “Đây là lần đầu tiên em được
đọc sách tại chương trình Chuyến xe tri thức. Em cảm thấy rất vui và thích lắm! Thư viện
trường em cũng có sách nhưng không được nhiều như này. Ở đây có rất nhiều quyển sách
mà em và các bạn muốn đọc”.
Cũng như Sô Minh Chun, Chuyến xe tri thức khiến em La O Thị Kính, lớp 6A vô cùng thích
thú. Kính chia sẻ: “Chưa bao giờ em và các bạn được thấy nhiều sách thiếu nhi như vậy. Vì
thế em tranh thủ đọc thật nhiều để về nhà kể lại cho ba mẹ và em của mình nghe”.

Em Sô Minh Chun và các bạn say sưa đọc sách đã chọn. Ảnh: THIÊN LÝ
Thấu hiểu và mong muốn duy trì, phát triển văn hóa đọc, từng bước góp phần nâng cao tri
thức cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, Chuyến xe tri thức không chỉ tổ chức phục vụ đọc
sách tại chỗ mà còn tổ chức giới thiệu sách và các hoạt động khuyến khích việc đọc sách cho
học sinh cũng như giáo viên của trường.
Nhìn thấy các em rộn ràng tham gia chương trình Chuyến xe tri thức, Phó Hiệu trưởng
Trường phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Núp La Lan Móc không giấu được niềm xúc động.
Theo thầy La Lan Móc, hiện trường có 7 lớp với 152 học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số
người Chăm, Ba Na. Do điều kiện còn nhiều khó khăn nên học sinh nơi này chưa tiếp cận được
nhiều sách hay.

“Thư viện trường hiện có khoảng 250 đầu sách nhưng chủ yếu là sách phục vụ việc dạy và
học, còn sách giải trí cho các em hay truyện thiếu nhi vẫn còn rất ít. Vì vậy, tôi và nhiều giáo
viên trong trường luôn mong muốn những chương trình bổ ích như thế này về trường nhiều
hơn để học sinh được đọc sách, vui chơi thoải mái. Bên cạnh đó, thầy cô có thể tích góp thêm
nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn học trò cách đọc sách sao cho tốt nhất, góp phần
làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho thầy và trò của trường”, thầy La Lan Móc chia
sẻ.
Lan tỏa niềm đam mê đọc sách
Chị Lê Thị Hoa, cán bộ Thư viện thuộc Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Đồng Xuân, cho
biết: “Trường phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Núp ở xã vùng cao Phú Mỡ là một trong những
trường học trên địa bàn còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với sách. Vì vậy, chương trình
Chuyến xe tri thức do Thư viện tỉnh tổ chức phục vụ sách cho các em là việc làm thiết thực
và ý nghĩa. Qua đó giúp học sinh ở miền núi có điều kiện học tập tốt hơn, góp phần nâng cao
dân trí cho người dân nơi đây”.
Theo bà Lê Thị Hồng Nguyệt, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh, Chuyến xe tri thức là hoạt động
nhằm phát huy nguồn lực, tiềm năng hiện có của Thư viện tỉnh để xây dựng chương trình, tổ
chức các hoạt động giáo dục; đẩy mạnh tuyên truyền, luân chuyển, phục vụ sách đến học
sinh, thầy cô giáo và người dân. Thông qua hoạt động này, Thư viện tỉnh góp phần duy trì và
phát huy văn hóa đọc, nâng cao ý thức tự học, rèn luyện tính chủ động, tích cực, sáng tạo
trong đổi mới phương pháp học tập và rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả
giáo dục phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của mỗi cá nhân, lan tỏa tình yêu sách trong mỗi
người, đặc biệt là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
“Càng đi xa, chứng kiến việc học tập và sinh hoạt của các em học sinh bán trú còn nhiều khó
khăn, thiếu thốn, cán bộ, nhân viên Thư viện tỉnh càng ý thức rõ hơn sứ mệnh trong công tác
phục vụ sách mà mình đang làm. Sau mỗi hành trình mang sách đến các em học sinh trở về,
cán bộ, nhân viên thư viện lại thêm quyết tâm muốn đưa nhiều Chuyến xe tri thức đi xa hơn
và lan rộng đến với nhiều trường còn khó khăn, giúp học sinh miền núi tiếp cận với nguồn tri
thức dồi dào, góp phần khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho trẻ em”, bà Lê Thị Hồng Nguyệt
nói.
Sau Trường phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Núp, Chuyến xe tri thức còn đưa sách đến với
học sinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân. Trong thời gian tới,
chương trình cũng sẽ lần lượt mang sách đến với học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện
Tây Hòa, Sơn Hòa, Phú Hòa, Sông Hinh, Tuy An, TX Sông Cầu và TX Đông Hòa.
Bà Lê Thị Hồng Nguyệt cho biết: “Chúng tôi sẽ nỗ lực mang Chuyến xe tri thức đến phục
vụ tận nơi kết hợp với các hoạt động vui chơi khác nhằm tạo thêm cơ hội để các em học sinh
vùng sâu, vùng xa tiếp cận với sách cũng như được hướng dẫn cách đọc sách hiệu quả. Từ đó
khơi dậy tình yêu sách trong các em, từng bước nâng cao tri thức cho học sinh”.

Sau mỗi hành trình mang sách đến các em học sinh trở về, cán bộ, nhân viên
thư viện lại thêm quyết tâm muốn đưa nhiều Chuyến xe tri thức đi xa hơn và
lan rộng đến với nhiều trường còn khó khăn, giúp học sinh miền núi tiếp cận với
nguồn tri thức dồi dào, góp phần khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho trẻ em.
Bà Lê Thị Hồng Nguyệt, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh
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