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PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO ĐỌC SÁCH  

TRONG TOÀN TRƯỜNG VỚI CHỦ ĐỀ “ ĐỌC VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 

THEO TẤM GƯƠNG BÁC HỒ” VÀ 

 “CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” 

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất ham đọc sách và coi trọng sách báo, Người 

rất quan tâm đến việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, tạo mọi 

điều kiện để nhân dân được tiếp cận và hưởng thụ món ăn tinh thần qua sách báo 

nhằm phát triển tri thức của xã hội và của mỗi người dân, góp phần xây dựng đất 

nước ta giàu đẹp, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Người từng căn dặn: "Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc sách. Người mới 

học chữ cần đọc để không mù lại, người làm công an cần đọc để nắm tình hình. 

Những người làm công việc chuyên môn cần phải đọc để nâng cao trình độ. Người 

làm quản lý lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn…"  Đọc sách không 

chỉ lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi, nó còn giúp chúng ta có thêm rất nhiều kiến 

thức mới, phục vụ cho cuộc sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thực hiện rất nhuần 

nhuyễn quan điểm này, với thời gian đọc sách của Người khiến mọi người phải nể 

phục. 

Hưởng ứng tuần lễ Học tập suốt đời năm 2020, được sự đồng ý của Ban lãnh 

đạo nhà trường, Thư viện trường THPT Bảo Lộc phát động phong trào đọc sách trong 

toàn trường với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương bác Hồ” và  

“Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”.  

Bài học quan trọng nhất trong phương pháp đọc của Hồ Chủ tịch là vấn đề áp 

dụng những điều đã đọc được vào thực tiễn cách mạng, thực tiễn cuộc sống. Tiếp thu 

quan điểm của Nguyễn Trãi :  

“Sửa mình lấy thiện làm vui. 

Lập thân đâu phải cứ ngồi đọc suông” 

Và tán thành quan niệm của Lê Quí Đôn: “Đọc sách không cần nhiều, đọc 

được một chữ đem áp dụng được một chữ, thế là được”,  

Hồ Chủ tịch luôn rất chú trọng đem ứng dụng các điều đã thu lượm được qua 

sách báo. Người đã từng nói : “Siêng xem sách và xem được nhiều sách là quí” 

Nhưng Người đã nhấn mạnh : “Dù xem được hàng ngàn quyển lý luận nếu 

không biết đem ra thực hành, thì khác nào cái hòm đựng sách.”.  

Đọc sách không còn chỉ đơn thuần là một hình thức tiếp nhận thông tin, mà còn 

là một trong những hoạt động văn hóa. Vì thế xây dựng văn hóa đọc sách lành mạnh, 

hiệu quả và tiến bộ là một nhu cầu thiết yếu trong xã hội ngày nay. Mỗi con người 



không chỉ đọc để thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật, phục vụ nhu cầu giải trí mà còn 

cần phải làm giàu tri thức, đánh thức niềm rung cảm chân thiện ở mỗi người. 

Từ thuở hồng hoang nguyên thủy đến thế giới văn minh hiện đại, sách vẫn 

được ví như kho tri thức của nhân loại, nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa, thành tựu phát 

triển... của loài người. Thời đại bùng nổ thông tin cùng với sự phát triển của cuộc 

cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư đã và đang ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ 

đến tất cả các lĩnh vực của đời sống, trong đó có sự thay đổi trong cách đọc, tiếp nhận 

tri thức của độc giả. Thay đổi để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc – “Chuyển đổi số để 

học tập suốt đời”.  

         Có lẽ công nghệ đã làm thay đổi văn hóa đọc bắt đầu từ những năm 2010, khi 

mà sự thay đổi chóng mặt của công nghệ, các thiết bị cầm tay trở nên rẻ tiền hơn, sở 

hữu nó trở nên đơn giản hơn. Công nghệ thay đổi, văn hóa đọc sách thay đổi. Cuộc 

cách mạng điện tử với những tiện ích hiện đại, phần mềm ứng dụng phong phú đã làm 

thay đổi diện mạo, dần "số hóa" những cuốn sách truyền thống. 

Thời gian qua, thư viện trường THPT Bảo Lộc đã phát triển cả về số lượng và 

chất lượng. Việc ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ đã làm thay đổi phương 

thức hoạt động của thư viện nhà trường, dần chuyển dịch từ mô hình thư viện truyền 

thống  sang thư viện điện tử (Phần mềm thư viện). Sự thay đổi này mang đến nhiều 

lợi ích cho thư viện nhà trường. 

           CMCN 4.0 tạo ra cho ngành thư viện nhiều cơ hội. Vị thế, vai trò của thư viện 

sẽ gia tăng với sử dụng các thành tựu khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông. 

Thư viện trường THPT Bảo Lộc đang ngày một được Ban lãnh đạo nhà trường đầu tư 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, vốn tài liệu, máy tính kết nối mạng internet nhằm đáp 

ứng nhu cầu bạn đọc, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu 

của CBGVNV trong nhà trường và xây dựng thói quen tự học cho học sinh mở rộng 

kiến thức bản thân và cải thiện điểm số. Để bắt kịp sự phát triển nhanh và mạnh của 

công nghệ 4,0, Theo công văn số 696/ STTTT-TTBCXB về việc hỗ trợ tuyên truyền 

Hội sách trực tuyến Quốc gia. Thư viện Trường THPT Bảo Lộc giới thiệu đến bạn 

đọc về hội sách trực tuyến và các đợt triển lãm sách theo chủ đề tại địa chỉ 

http://book365.vn . Trên trang này, bạn đọc có thể đọc tóm tắt cuốn sách và mua sách 

trực tuyến. Trang web này đã ứng dụng các công nghệ 3D và AI hiện đại, giúp triển 

lãm sinh động, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của bạn đọc đến tham quan. Phần 

hội sách trong triển lãm , với trên 10.000 tựa sách, giảm giá từ 15-60% giá bìa, được 

tổng công ty Bưu điện Việt Nam dành tặng, ưu đãi miễn phí 10.000 đơn hàng đầu 

tiên, góp phần đưa sách đến bạn đọc khắp các vùng miền của Tổ Quốc. 

Bạn đọc có thể tham khảo từng khu sách của triển lãm và Hội sách trực tuyến 

Quốc gia tại các trang web như sau:  

 

Sách: http://book365.vn  

Sách online: http://book365.vn 

Mua sách: http://book365.vn 

Sách hay: http://book365.vn/sach/noi-tieng/sach-hay-ban-chay 
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Sách lịch sử: http://book365.vn/sach/sach-lich-su 

Truyện ngắn: http://book365.vn/sach/tap-truyen-ngan 

Tác phẩm văn học: http://book365.vn/sach/tac-pham-van -hoc 

Sách thiếu nhi: http://book365.vn/sach/sach-thieu-nien-nhi-dong 

Tiểu thuyết: http://book365.vn/sach/tieu-thuyet-1 

 

Ngày nay, để hình thành văn hoá đọc ở trường học trong thời đại công nghệ 

thông tin bùng nổ thì nhu cầu sách điện tử là rất cần thiết đề phù hợp với xu thế của 

thời đại nhưng không thể thay thế được những bản sách in tại thư viện nhà trường. 

Thư viện trường THPT Bảo Lộc có không gian thoáng đãng, nằm ở vị trí trung tâm 

rất thuận tiện cho bạn đọc.  Trong thư viện có rất nhiều các loại sách, báo, tạp chí, có 

máy tính kết nối mạng Internet để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập, kính mời 

Qúy thầy cô giáo cùng các anh chị em nhân viên nhà trường và các em học sinh đến 

thư viện thăm quan, học tập và nghiên cứu.  

Hưởng ứng: “TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020” Thư viện 

Trường THPT Bảo Lộc phát động phong trào đọc sách trong toàn trường với chủ đế 

“Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương của bác Hồ” và  “Chuyển đổi số thúc đẩy 

học tập suốt đời”.  

 

Thư viện Trường THPT Bảo Lộc sẵn sàng phục vụ bạn đọc! 
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