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Mùa COVID-19: Tĩnh tâm khép cửa đọc sách 

 

TTO - Khi thế giới chìm trong âu lo với dịch COVID-19, những người 

dân Ý, Vũ Hán (Trung Quốc) chọn cách hát lên để nâng đỡ tinh thần nhau. 

Còn ở Việt Nam, nhiều người đang chọn liệu pháp tinh thần là 'giữ lòng tĩnh 

lặng, đóng cửa đọc sách'.  

 

Độc giả tìm mua sách tại nhà sách Fahasa chiều 18-3 Ảnh: T.T.D. 

 

"Xuân hạ thu đông, bốn mùa đọc sách. Mùa dịch sương gió, giá rét lạnh lùng, 

giữ lòng tĩnh lặng, đóng cửa đọc sách". Bài đăng của ông Vũ Trọng Đại - giám đốc 

Công ty sách Omega Việt Nam - trên trang Facebook cá nhân đã nói hộ lòng nhiều 

người đọc. 

"Nghiện" đọc vì COVID-19 

Là một nhà báo, bình thường ông Hồ Bất Khuất (64 tuổi, Hà Nội) cũng đọc 

khá nhiều để lấy thông tin. Nhưng mùa dịch này, ngày của ông như dài hơn ra bởi 

các cuộc họp đều bị hoãn, những cuộc rượu cũng bị tạm dừng. 

Nhịp sống chậm lại bất ngờ, ông chọn sách làm bạn. Ông đọc nhiều hơn, 

chậm hơn, đọc cả những sách giúp tích lũy kiến thức và bồi dưỡng cảm xúc chứ 

không chỉ đọc phục vụ cho công việc. 

Vậy là những cuốn sách văn học kinh điển, những sách về văn hóa, sách triết 

học... và cả đống sách tiếng Nga quý giá ông mua từ lâu được lôi ra nghiền ngẫm. 

Càng đọc càng say sưa, đến một ngày ông bỗng nhận ra mình đã bị "nghiện" đọc. 

"Nghiện cái gì đó ấy là khi không có nó trong ngày, người ta không thể chịu 

đựng được. Xét theo nghĩa đó thì tôi đã bị... nghiện đọc", nhà báo Hồ Bất Khuất nói. 

Nhận thấy "cơn nghiện" quá hữu ích bởi nó mang đến cho ông sự tĩnh lặng 

trong mùa dịch bệnh, nhà báo này gửi lời "cảnh báo" vui tới bạn bè rằng mọi người 

sẽ rất dễ mắc chứng nghiện đọc trong tình cảnh ở nhà chống dịch giống như ông. 
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Những chia sẻ của ông góp phần khích lệ mọi người tìm đến niềm vui đọc 

sách trong những ngày mà thế giới bước vào một nhịp sống rất khác. 

Chị Vũ Thủy (33 tuổi) - một giáo viên ở Hà Nội - cũng "nghiện" đọc không 

kém. Trung tâm tiếng Nhật nơi chị làm việc vừa cho nhân viên nghỉ vài ngày nay. 

Kể từ đó, có ngày chị đọc tới 500 trang tiểu thuyết, sách khoa học thì đọc chậm hơn. 

Những cuốn sách chưa đọc trên giá, những cuốn sách thú vị vừa xuất bản lần 

lượt được chị Thủy "ngấu nghiến" trong những ngày bỗng nhiên được thảnh thơi. 

Niềm đam mê đọc sách mà chị có từ nhỏ bỗng được dịp "thả ga", khiến ngày 

của chị trôi đi trong những niềm vui lấp lánh của tri thức và sự an tĩnh. 

Đọc sách để tĩnh tâm 

Nhiều người không chỉ đọc nhiều hơn trong mùa dịch mà còn lên mạng xã 

hội kêu gọi mọi người cùng đọc sách để sử dụng thời gian hiệu quả trong những 

ngày "bất thường" và cả để được tĩnh tâm, mạnh mẽ và thấu suốt hơn khi nghĩ về 

"vận hạn" mà nhân loại đang phải đối mặt. 

Nhà văn Uông Triều liên tục nhắc mọi người đọc sách trên trang Facebook 

của anh. "Mình khuyến khích mọi người đọc nhiều hơn, đây là thời gian rất thích 

hợp để đọc sách vì quỹ thời gian nhiều. 

Đặc biệt với trẻ em đang nghỉ học, đọc sách chính là một hình thức giải trí an 

toàn, rẻ tiền và hiệu quả nhất cho các em" - nhà văn Uông Triều chia sẻ với Tuổi 

Trẻ. 

Chị Vũ Thủy cũng có cùng quan điểm. Theo chị, thói quen đọc sách từ nhỏ 

rèn cho ta sự tập trung vào bản thân mình, giúp ta không bị xao nhãng bởi những ồn 

ào xung quanh, không bị phân tâm bởi cảm xúc tiêu cực bên ngoài mình. 

Bởi ích lợi to lớn của việc đọc sách, nhà văn Uông Triều khuyến khích con 

mình đọc sách nhiều hơn. 

Anh cũng tin rằng nếu như những ngày dịch này đã rèn cho người Việt thói 

quen giữ vệ sinh cá nhân tốt, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay với xà phòng... 

thì ngày tháng này cũng có thể được tận dụng để rèn thêm một thói quen tốt cho 

người Việt, đó là đọc sách. 

Nhận thấy sách đóng vai trò lớn trong bối cảnh hiện nay, ngày 17-3 vừa qua, 

Công ty sách Omega Việt Nam đã làm việc với Tập đoàn Trung Nguyên nhằm cung 

cấp sách cho các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa để trẻ em có sách đọc trong 

những ngày xa trường lớp. 

Bà Vũ Dương Thúy Ngà - vụ trưởng Vụ Thư viện - cũng cho biết vụ vừa đẩy 

mạnh hơn chương trình Đọc sách cùng bạn, với các hoạt động truyền thông nhằm 

nâng cao kỹ năng và phương pháp đọc sách. 

Từ chủ trương này, nhiều thư viện ở địa phương đưa ra các sáng kiến phục 

vụ bạn đọc tốt hơn, như có thư viện nhận phục vụ nhu cầu mượn sách qua email và 
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gửi sách đến nhà cho bạn đọc, có thư viện mở dịch vụ miễn phí đọc sách cho trẻ em 

trong những ngày các em phải nghỉ học... 

Ngành xuất bản giảm khoảng 20% tổng sản lượng trong quý 1 

Thông tin từ Cục Xuất bản, in và phát hành cho biết do tác động của dịch 

COVID-19, số người đến các cửa hàng, siêu thị, các điểm bán sách giảm sút nghiêm 

trọng, các hội sách không được tổ chức đã ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng sách 

phát hành. 

Số xuất bản phẩm phát hành, doanh thu ngành giảm đi rõ rệt và dự báo tiếp 

tục giảm ở các quý sau. 

Cục ước tính quý 1 ngành xuất bản giảm khoảng 20% tổng sản lượng. Dự 

báo quý 2 tiếp tục giảm khoảng 20% và quý 3 giảm khoảng 10% tổng sản lượng 

nếu tình hình dịch bệnh được khống chế. 

Trong dài hạn, lượng khách hàng, số lượng xuất bản phẩm phát hành và 

doanh thu sẽ giảm khoảng 60 - 70% so với cùng kỳ năm trước. 

 

THIÊN ĐIỂU 
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