T sách thuc Câu lc b c sách min phí cho sinh viên ti Ký túc xá phía tây thành ph à Nng sau hn 2
nm hot ng ã có khong 400 u sách, ón bn c vào ti th 6 hng tun.

Các bn sinh viên chn sách c sân ký túc xá phía tây thành ph. nh: C.D

Vào nhng ti cui tun, sân Ký túc xá phía tây (phng Hòa Khánh Nam, qun Liên Chiu) nhn nhp vi hot ng c
sách, mn sách ca sinh viên. Ti ây các bn c trao i, chia s nhng câu chuyn, nhng bài hc trên ging ng và c bit
là kinh nghim chn mt cun sách hay. i vi nhng bn mi tham gia ln u, tình nguyn viên s hng dn khu vc các
loi sách, báo, giáo trình.
Ý tng ra i Câu lc b c sách min phí cho sinh viên bt u t câu chuyn ca anh Trn Vn Ngôn, chuyên viên Phòng
Công tác sinh viên ca Ký túc xá thành ph à Nng, Ch nhim Câu lc b c sách min phí cho sinh viên. Nm
2014, anh Ngôn ngh làm ti à Nng v quê chm b m và anh trai b bnh.
Nhng khi tr li, không tìm c mt công vic nh ý, anh b cng thng dn n stress. Mt ln tình c c c cun sách "Qung
gánh lo i và vui sng" ca nhà vn Dale Carnegie trên mng, anh có thêm ng lc vn lên. Sau ó, anh c nhn v
làm vic ti Ký túc xá thành ph à Nng.
Nhn thy vic c sách có th thay i bn thân mình, anh p ý tng thành lp mt câu lc b v sách, nhm nâng cao thói
quen c sách ca sinh viên, giúp các bn rèn luyn k nng c nhiu sách báo, t liu hc tp. c bit qua ó, sinh viên s
to mi quan h gn bó, gn gi hn vi sách, coi sách nh ngi bn không th thiu trong hc tp và công vic.
Sau nhiu n lc, anh và nhóm tình nguyn t chc quyên góp c 103 u sách. Và n nay, sau hn hai nm i vào hot
ng, ã có 400 u sách vi nhiu th loi khác nhau nh: vn hóa ngh thut, k nng, truyn và th, giáo trình cho sinh
viên, báo và tp chí, tài liu tham kho, sách v danh nhân… Anh Ngôn chia s, có khi các anh phi thc n tn
khuya vì s lng các bn n c và mn sách rt ông. Trung bình mi êm có n 100 sinh viên mn sách c, trao i sách
ti ch, 40 ngi mn v c ti phòng . Bi th anh và các tình nguyn viên luôn c gng duy trì câu lc b trong các nm
qua.
Ngoài ra, anh Ngôn còn phi hp vi các tình nguyn viên t chc quyên góp hn 100 cun sách giáo khoa, sách

tham kho t tiu hc n THPT và dng c hc tp gi v c s Mái m tình thng 1-6 tnh k Lk. Anh Ngôn cho bit trong
tháng 9 ti, Câu lc b s t chc ngày hi c sách cho nhng ngi yêu sách ngay ti ký túc xá vi nhiu hot ng phong
phú nh: trng bày, gii thiu sách, tng sách cho sinh viên có hoàn cnh khó khn và cho mn sách.
"Mình mong mun vi hot ng din ra hng tun này, sinh viên s duy trì c thói quen c sách và chia s nhng cun
sách n vi ngi thân, bn bè ca mình. Vì mi cun sách mà các bn chuyn tay nhau u mang mt ý ngha ln i vi
nhng ngi t chc trong câu lc b", anh Ngôn bày t.
Trn Th Ngc Ly (sinh viên Khoa Ng vn, Trng i hc S phm - i hc à Nng) chia s, hng tun bn và nhng ngi cùng
phòng li ra sân ký túc xá mn sách c. Nhiu sinh viên khác cng mong mun có c mt "d án" c sách nh th này
ký túc xá trng mình.
Bn Phm ình Gia Khiêm (Khoa Ting Anh, Trng i hc ông Á) cho bit ây là hot ng ý ngha i vi sinh viên, không
ch to iu kin sinh viên c c sách min phí mà còn là ni sinh viên các trng giao lu, hc hi kinh nghim hc tp ca
nhau. "Hot ng này rt b ích, mình c c nhiu cun sách hay, phù hp vi ngành hc. Ngoài ra hot ng còn giúp
mình làm quen c nhiu bn bè mi", Gia Khiêm tâm s.
T khi a vào hot ng n nay, có mt iu may mn là t sách ã tng lên c v s lng ln cht lng. Trong tng lai, các tình
nguyn viên mong mun t sách s n vi nhng trung tâm bo tr ngi già, ngi neo n h c c, c lng nghe vui bun ca
cuc sng qua mi trang sách.
Ngun: http://baodanang.vn

