Ngày Sách Việt Nam (21/4) là sự kiện văn
hóa quan trọng đối với những người yêu sách
và cả cộng đồng xã hội. Ngày Sách Việt Nam
là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định
vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong
đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những
người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản,
in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, nó còn
góp phần quan trọng trong việc nâng cao
trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với
việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở
Việt Nam.
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-STTTT, ngày 8 tháng 4 năm 2021 của Sở Thông
tin và truyền thông về việc tổ chức Hội sách tỉnh Phú Yên lần thứ IV năm 2021, Thư viện
tỉnh Phú Yên tổ chức chuỗi hoạt động Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
(21/4) và Hội sách tỉnh Phú Yên lần thứ IV năm 2021 của tỉnh:
Tại thư viện đã trưng bày, triển lãm hơn 1.000 bản sách với nhiều chủ đề: Chủ tịch
Hồ Chí Minh; Biển đảo Việt Nam; Việt nam đất nước con người; văn hóa - lịch sử Phú
Yên và các sách văn học. Trong dịp trưng bày này có gần 500 lượt bạn đọc đón đọc và
hơn 1.000 lượt tài liệu được phục vụ; Tổ chức Ngày Hội đọc sách dành cho học sinh, sinh
viên với chủ đề “Sách và giá trị của tuổi trẻ” đã thu hút trên 300 học sinh, sinh viên đến
từ các trường Tiểu học Trưng Vương, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, sinh viên
trường Đại học Phú Yên và sinh viên trường Cao đẳng Nghề Phú Yên. Ngày Hội đọc
sách diễn ra với nhiều hoạt động khuyến đọc bổ ích, nhằm khơi dậy lòng yêu sách, hình
thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của trong học sinh, sinh viên,
góp phần xây dựng xã hội học tập; Phục vụ sách lưu động tại các điểm trường Tiểu học,
Trung học cơ sở huyện Tây Hòa và các trường học thuộc xã vùng sâu, vùng xa Ea Lâm,
Ea Bia, Ea Bar huyện Sông Hinh.
Theo đó, thư viện tỉnh cũng đã tổ chức hướng dẫn bạn đọc và học sinh tham gia viết
bài dự thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Phú Yên và Cuộc thi “Viết về cuốn sách tôi yêu”
năm 2021.

Tuần lễ đọc sách tại Thư viện tỉnh Phú Yên chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc
Việt Nam (21/4) và Hội sách tỉnh Phú Yên lần thứ IV năm 2021 sẽ bắt đầu từ ngày 15/4
và kết thúc vào ngày 25/4/2021./.
Một số hình ảnh minh họa:
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THƯ VIỆN TỈNH PHÚ YÊN

