Ti ngày 23/4/2017, qun Hi Châu ã t chc B mc Hi sách Hi Châu – thành ph à Nng nm 2017 ti
khu vc phía Tây cu Rng, ng Bch ng i din vi Trung tâm Truyn hình Quc gia khu vc Min Trung – Tây
Nguyên kéo dài n i din Bo tàng iêu khc Chm.
Qua 05 ngày Hi sách liên tip din ra t 19/4/2017 n 23/4/2017 vi nhiu chng trình giao lu; nhiu
hot ng mua bán, trao i sách; trng bày, trin lãm, gii thiu sách, nh, cng nh hàng lot các chng trình vui
chi, gii trí, vn hóa, vn ngh sôi ni, phong phú, nhiu màu sc ti khu vc, Hi sách ln này ã thu hút hn
160.000 lt khách n tham quan, mua sm; tng doanh thu ca các gian hàng c t hn 15 t ng vi hn
250.000 bn sách c bán ra.
Trong ó, ã có nhiu n bn, sách mi c ra mt, công b; nhiu sách bán chy nh sách ca nhà vn
Nguyn Nht Ánh; Thin s Thích Nht Hnh; Bác s Hng Ngc, tác gi tr Anh Khang, Hmlet Trng...; nhiu
gian hàng thu hút lng khách ông o, thng xuyên nh Phng Nam, Fahasha; NXB Kim ng; Nhã Nam;
...Trong ó, có nhiu chng trình khuyn mi, gim giá hp dn t 10% n 50%; nhiu quà tng dành cho các c
gi tham gia chng trình ã c thc hin ng lot.
Hi sách nm nay cng c bit phong phú, a dng v s lng và th loi: vn hc, lch s, hng nghip, khoa hc
- xã hi, kinh t, thanh - thiu nhi,... Ngoài nhng sn phm vn hoá và sách, còn có nhiu mt hàng nh vn
phòng phm, dng c hc tp, chi tr em t các nhà sn xut có tên tui và các loi hình quà lu nim c bày bán
và thu hút c nhiu lt khách tham quan, mua sm; Thu hút c s tham gia tích cc ca các n v sách t các
thành ph ln nh Hà Ni,Thành ph H Chí Minh và ca các nhà xut bn nc ngoài.
Cng ti Hi sách Hi Châu – thành ph à Nng nm 2017, Ban t chc ã kêu gi các hot ng quyên
góp, tng sách; trao hc bng cho các em hc sinh vt khó hc gii; phát, cung cp sa min phí cho các em
thiu nhi tham quan và tham gia các hot ng ti Hi sách; ng thi c các Công ty u t và Thng mi VN à
Thành tài tr 30 triu ng, Công ty TNHH Mt Thành viên a c Minh Trn tài tr 20 triu ng trao hc bng cho
50 em hc sinh vt khó hc gii trên a bàn 13 phng thuc qun, vi s tin 1.000.000 ng/em. Ban T chc cng ã
tip nhn t các n v Công ty Vn hóa Phng Nam; Hiu sách Vì dân Hà Ni; Chi nhánh NXB Kim ng; Chi
nhánh Nhã Nam ti à Nng; Chi nhánh Công ty Fahasha ti à Nng; Nhà Xut bn Vn hc; Nhà sách
Chánh Trí; Công ty TNHH Nim Tin Vit tng t sách cho Ban T chc vi tng tr giá trên 35 triu ng. Tt c
sách c tng s c phân loi và phân b v cho th vin các trng, trung tâm vn hóa, nhà sinh hot cng ng...
trên a bàn 13 phng thuc qun. ây chính là nhng hot ng mang m tính nhân vn ã c duy trì hiu qu và
nhn c nhiu hiu ng tích cc trong Hi sách.

/c Lê Anh, Ch tch UBND qun trao hc bng cho các em hc sinh
có hoàn cnh khó khn trên a bàn qun.

n v tài tr trao tng t sách cho các trng hc.
c bit, ti Hi sách ln này, nhng hình nh gây xúc ng ln t hào khi có rt ông các em thanh thiu nhi thành
ph ã kiên nhn n sm, xp hàng ch n lt c nhà vn Nguyn Nht Ánh ký tng sách. Nhà vn và bn c yêu mn ã
m mình trong tình yêu dành cho sách dù thi lng chng trình ã kt thúc t rt lâu.
t c nhng kt qu tích cc nêu trên, Ban t chc không quên nhc n các nhân t quan trng góp phn
cho thành công ca Hi sách mùa th 3, ó là các nhà xut bn, công ty sách, n v phát hành sách uy tín
trong nc; các n v sách ca thành ph à Nng; c bit là Công ty C phn Vn hóa Phng Nam – n v ng t chc
Hi sách; Công ty c phn phát hành sách thành ph H Chí Minh – Fahasha; Nhà Xut bn Tr, Nhà xut
bn Kim ng, NXB Vn hc, Nhà Xut bn à Nng,...; các Nhà xut bn nc ngoài; các trng i hc à Nng, i hc
Duy Tân, i hc ông Á, Mmost’s Vit Nam...
Vi mc tiêu em nim vui t sách n vi tt c mi ngi, mi tng lp, vi mong mun cao nht là chuyn ti nhng
quyn sách áng c, áng mua, áng gi gìn và trân trng. Trong nhng nm ti, hi vng Hi sách Hi Châu s
tip tc là im n yêu thích ca mi ngi và là nim háo hc, mong i ca nhng ngi yêu sách./.
Phòng Vn hóa - Thông tin qun.

