19h30 ngày 10/7, ti Công viên Cu Rng (phng An Hi Tây) ã din ra L b mc Tun L sách Sn Trà ln th II
nm 2017.

Tun l sách Sn Trà ln th 2 nm 2017 vi ch : "Sách - Ngày hi vn hóa Sn Trà - 2017", din ra trong 05
ngày t ngày 06 n ngày 10 tháng 7 ti công viên cu Rng, ng Trn Hng o, phng An Hi Tây, có 65 gian
hàng sách, vn phòng phm ca 25 n v; tng 16 gian hàng so vi nm 2016.

Kt qu trong 05 ngày, Hi sách ã thu hút gn 30.000 lt ngi n tham quan, c sách, mua bán, trao i sách;
các gian hàng tham gia ã bán c hn 25.000 bn sách các th loi. Trong quá trình trin khai Tun l sách,
các n v: Chi nhánh (CN) NXB Kim ng ti Min Trung, NXB Chính tr Quc gia - S tht CN à Nng, Công
ty TNHH c Vinh, Th vin Khoa hc Tng hp Thành ph à Nng, Công ty CP Vn hóa và Truyn thông Nhã
Nam, Công ty TNHH bán l Phng Nam CN à Nng và i din lãnh o Công ty CP Phát hành sách thành
ph H Chí Minh cng ã trao tng 19 t sách, tr giá gn 150 triu ng cho Ban T chc b sung, làm phong
phú thêm ngun sách cho th vin các trng hc và t sách các a phng. Ban T chc phi hp vi các Công ty,
Nhà Xut bn t chc 05 chng trình giao lu ký tng sách; t chc các hot ng thi v v bin o quê hng, v tranh
trên gm, thi tài nng nhí… to nên không gian l hi sôi ng, áp ng nhu cu ca bn c nói chung, gii tr nói
riêng khi n vi Tun l sách Sn Trà.

NXB Kim ng chi nhánh à Nng trao tng biu trng giá tr T sách th vin
qun và các phng

Trao gii ni dung thi v tranh v môi trng trên gi rác bng gm Bát Tràng

Phát biu b mc, Phó Ch tch UBND qun, Trng BTC Tun l sách Sn Trà ln th II nm 2017 - ông Nguyn c
Xng nhn mnh: "Hi sách 2017 cng ã khép li vi nhiu hình nh p, vô cùng xúc ng, th hin c tính vn hóa
cng ng rt cao và tình yêu c bit vi sách ca nhiu th h, nhiu la tui, mà c bit là ca th h tr thành ph.
Chúng ta li càng trân trng tình cm ca các nhà th, nhà vn ã ón nhn tt c nhng tình cm nng nhit, chân
thành ca ông o các c gi, bng cách kiên nhn ký tng n quyn sách cui cùng vào gia êm khuya, dù thi
lng ca chng trình giao lu và ký tng sách ã khép li t lâu.

Chính nhng thành công ca Hi sách nm 2017, tôi tin tng rng, Hi sách Sn Trà hng nm s là mt im vn
hóa thng niên giàu tính nhân vn, tính sinh ng, a dng, nhiu màu sc; qua ó tng bc a vn hóa c tr thành
mt nét sinh hot vn hoá, vn minh ca mi ngi dân qun Sn Trà nói riêng và thành ph nói chung".

PCT UBND - Trng BTC Nguyn c Xng phát biu b mc

Lãnh o qun cùng chp nh lu nim vi các thành viên BTC- ánh du mt
Hi sách thành công m mãn
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