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NGÀY HỘI ĐỌC, GIỚI THIỆU SÁCH

VÀ TIẾP NHẬN THƯ VIỆN SÁCH NHÂN ÁI

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự phối hợp, hỗ trợ của chương trình
Tủ sách nhân ái
, ngày 24 tháng 10 năm 2020 trường THPT Phan Bội Châu hân hoan tổ chức
Ngày hội đọc, giới thiệu sách và tiếp nhận Thư viện sách nhân ái.
Đến dự sự kiện có Anh La Đình Nghĩa, Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Nam; Chị Trần Thị
Bích Hiền, Ủy viên BTV thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Tam Kỳ; Anh
Trần Anh Việt, Trưởng ban CMHS trường THPT Phan Bội Châu. Về phía đơn vị
Tủ sách nhân ái
, có Anh Nguyễn Quốc Hưng, thành viên sáng lập cùng các thành viên đi trong đoàn; Anh
Nguyễn Quang Viên, cựu học sinh trường THPT Phan Bội Châu khóa 1985-1988, phóng viên
Báo Thanh Niên. Về phía trường THPT Phan Bội Châu có Thầy giáo Lê Minh Thơ, Bí thư Đảng
ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Thầy giáo Ngô Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng;
Thầy giáo Nguyễn Đức Vĩnh, Phó hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo trong Ban tổ chức, trong
hội đồng liên tịch nhà trường, các thầy cô giáo bộ môn Ngữ văn, các thầy cô giáo chủ nhiệm và
các em học sinh đại diện cho các lớp.

Tại buổi ngoại khóa, các em học sinh được nghe quý thầy cô giáo, các bạn học sinh giới
thiệu sách; bàn về giá trị và vai trò của sách trong cuộc sống mỗi người. Đặc biệt các em học
sinh được giao lưu với nghệ sĩ đàn tranh Thùy Hương; diễn giả, thành viên sáng lậpTủ sách
nhân ái
anh
Nguyễn Quốc Hưng. Dịp này anh Nguyễn Quang Viên, cựu học sinh nhà trường và
Tủ sách nhân ái
đã kêu gọi và được các nhà hảo tâm, các tấm lòng nhân ái ủng hộ nhà trường hơn 40 tủ sách,
với gần 400 đầu sách, trên 800 cuốn trị giá gần 70 triệu đồng.
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Phát biểu khai mạc ngày hội, Thầy giáo Lê Minh Thơ, Hiệu trưởng nhà trường đã khẳng
định vai trò và giá trị của sách đối với đời sống tinh thần của mỗi con người; mong muốnviệc
đọc sách trở thành một thói quen, một nét văn hóa của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
trong toàn trường. Cám ơn
Tủ sách nhân ái
đã dành tình cảm và sự quan tâm đối với thầy trò nhà trường; mong muốn tiếp tục nhận được sự
ủng hộ, đồng hành của
tủ sách nhân ái
.

XUÂN HOÀNG
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