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Đưa sách đến gần hơn với người dân ở nông thôn 

Thứ sáu, 25/2/2022  

 

Cải tạo, tích hợp không gian văn hóa đọc cộng đồng trong nhà văn hóa là hoạt 

động phát triển văn hóa đọc bền vững vùng nông thôn. 

Tám năm qua, từ khi có Ngày sách Việt Nam, nay là Ngày sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam, nhiều hoạt động khuyến đọc đã được thực hiện. Tại một số thành phố, mô 

hình đường sách trở nên ưu việt khi kết hợp bán sách với tạo dựng không gian văn hóa. 

Ở các địa phương khác, thư viện và các không gian đọc được hình thành. 

Sáng 25/2, nhà văn hóa và không gian văn hóa đọc cộng đồng đã ra mắt tại thôn 

Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đây là điểm đầu tiên của 

dự án “Phát triển không gian văn hóa đọc cộng đồng”. 

Từ trái qua: Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát 

hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Trần Thanh Lâm - Phó ban Tuyên giáo Trung 

ương, bà Nguyễn Kim Thoa tại lễ ra mắt không gian văn hóa đọc. Ảnh: Dương Triều. 
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Phát triển văn hóa đọc vùng nông thôn 

Từ không gian cũ, sau hơn một tháng cải tạo, nhà văn hóa thôn Như Lân có thêm 

nhiều đầu sách, trở thành một không gian văn hóa đọc cộng đồng. 6.000 đầu sách được 

đưa tới sắp xếp trên các kệ theo từng chủ đề, thuận tiện người đọc tìm kiếm. 

Sách được chia theo các chủ đề: Sách chính trị - pháp luật, sách lịch sử - văn 

hóa, danh nhân - doanh nhân, phát triển bản thân, nuôi dạy con, y học phổ thông, văn 

học. Khu vực sách cho thiếu nhi được quan tâm với diện tích rộng, cập nhật nhiều đầu 

sách hay về văn chương, kiến thức cho các em nhỏ. 

Không gian được cải tạo từ ý tưởng, thực hiện bởi bà Nguyễn Kim Thoa - CEO 

Tân Việt - cùng các mạnh thường quân chung tay xây dựng. 

Một số người dân, nhất là học sinh ở thôn Như Lân đã được sử dụng không gian 

đọc tại nhà văn hóa. Em Lương Bảo Khánh thể hiện sự ngạc nhiên khi có một nhà sách 

để đọc. 

Em Nguyễn Phương Linh, thôn Như Lân, nói: “Trước kia, con mơ ước có một 

nhà sách ở đây. Con không ngờ nhà sách có thật và gần nhà”. 

Em Lương Bảo Quốc cho biết trước đây thường hay đi mượn sách của bạn bè, 

còn bây giờ có nhiều sách trong nhà văn hóa nên rất tiện cho Quốc và bạn bè cùng 

trang lứa. 

Chủ tịch UBND xã Long Hưng Nguyễn Đức Hồng thông tin trước đây, nhà văn 

hóa thôn là nơi để hội họp, được xây dựng từ 60 năm trước, nay đã xuống cấp. 

“Gần đây, nhà văn hóa được đầu tư cải tạo, xây dựng và đặt nhiều đầu sách. Đó 

là điều mà chúng tôi rất trân trọng”, ông Hồng nói. 

Ông Nguyễn Bảo Toàn, Trưởng thông Như Lân, chia sẻ việc cải tạo nhà văn 

hóa, xây dựng không gian văn hóa đọc là việc làm ý nghĩa với người dân làng Như 

Lân. 

Phát triển văn hóa đọc từ cơ sở 
Bà Nguyễn Kim Thoa - người khởi xướng không gian văn hóa đọc cộng đồng 

tại nhà văn hóa thôn Như Lân - nói về ý tưởng khuyến đọc ở các địa phương. 

Vốn sinh ra tại vùng nông thôn, cho đến lớp 12, bà Thoa chưa đọc cuốn sách nào 

ngoài sách giáo khoa. Sau này, khi được tiếp cận thế giới sách, bà Thoa luyến tiếc vì 

18 năm đầu đời không được đọc sách. Quá trình đó rất quan trọng với sự phát triển của 

con người. 
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Học sinh thôn Như Lân đọc sách trong không gian văn hóa. Ảnh: Tân Việt. 

 

“Khi đọc, sách vở nâng ý tưởng, tâm hồn, tôi học được kiến thức, sự mạnh mẽ 

từ sách vở. Từ đó, tôi chọn đưa sách đến địa phương, nhất là vùng nông thôn - nơi khó 

tiếp cận với sách hơn ở thành phố”, bà Thoa nói. 

Theo bà Thoa, các nhà văn hóa được Nhà nước đầu tư xây dựng, nhưng chưa 

được sử dụng thường xuyên. Bởi vậy, bà muốn cải tạo không gian văn hóa trở nên tốt 

hơn, đưa sách vào, bởi sách cũng là một yếu tố của văn hóa. Bên cạnh đó, bà Thoa 

cũng muốn có những hoạt động để người dân thích đọc, muốn đọc. 

Đây là dự án kêu gọi nguồn xã hội hóa, các tổ chức, doanh nghiệp muốn phát 

triển văn hóa đọc cùng chung tay để phát triển dự án. 300 không gian văn hóa đọc tại 

địa phương là mục tiêu của những người thực hiện dự án. 

“Chúng tôi muốn gieo hạt giống tri thức, để sau một thời gian hy vọng những 

hạt giống ấy sẽ nảy mầm”, bà Thoa nói. Bà đề nghị UBND xã tổ chức ban chuyên môn 

để vận động người dân đọc sách. 

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ 

Thông tin và Truyền thông - nói lời cảm ơn những người tham gia dự án đã có mô hình 

đầu tay thiết thực, đóng góp vào phát triển văn hóa đọc cộng đồng. Việc làm này gắn 

với phát triển văn hóa đọc từ cơ sở. Ông Nguyễn Ngọc Bảo thay mặt Hội Xuất bản 

Việt Nam tặng 500 đầu sách tới không gian đọc. 

“Chúng tôi mong muốn phát triển văn hóa đọc cộng đồng từ cơ sở. Đây là gốc 

để phát triển văn hóa đọc cộng đồng bền vững. Tôi hy vọng mô hình sẽ được ngành 

nhân rộng”, ông Bảo nói. 
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Bà Vũ Dương Thúy Ngà - nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch - là người nhiều năm tham gia hoạt động khuyến đọc. Bà đánh giá cao 

mô hình không gian văn hóa đọc đặt tại nhà văn hóa, điều đó phù hợp việc đưa sách 

đến gần hơn với người dân. 

Bà Ngà cho rằng đây là một khởi đầu tốt đẹp. Để phát huy được không gian, bà 

Ngà cho rằng cần sự chung tay của hệ thống thư viện, giáo dục tỉnh Hưng Yên. 

 

Đỗ Thu 

https://zingnews.vn/ 
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