
      Kính gửi toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên Trường Đại học Ngoại ngữ,

Đại học Quốc gia Hà Nội,

      Lời đầu tiên, thay mặt Ban chỉ đạo Ngày hội Sách, tôi trân trọng gửi lời

chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên Trường

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

     Các thầy cô thân mến, sách từ xưa đến nay vẫn luôn được xem là một

nguồn tri thức vô tận, kết tinh những thông tin, giá trị vật chất và tinh thần

của nhân loại. Tầm quan trọng của sách đối với con người thì không phải ai

cũng thấu hiểu được nhưng việc gìn giữ những giá trị ấy là điều cần thiết

phải làm. Hiểu được ý nghĩa đó, Nhà trường rất chú trọng phát triển văn hóa

đọc thông qua các hoạt động khuyến đọc. 

     Từ ngày 10/5 -13/5/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức Ngày hội

sách - ULIS Book Donation. Đây là lần thứ 2 Ngày hội sách được tổ chức và

hứa hẹn rất nhiều hoạt động hấp dẫn. Đặc biệt, tại ngày hội, học sinh sinh

viên toàn trường sẽ có cơ hội trao đổi sách và được tặng những cuốn sách

ngoại ngữ bổ ích. Đọc được một cuốn sách hay chúng ta sẽ học được những

bài học đáng quý về tâm hồn, tình cảm. Không chỉ vậy chúng ta có thể tiếp

xúc với những kho tàng tri thức mà ông cha ta, những người đi trước đã để

lại, từ đó chúng ta có thể tự rèn luyện mình.

       Nhân dịp này, tôi mong toàn thể các thầy, cô trong trường có thể góp

phần tạo nên thành công của ngày hội bằng việc trao tặng những cuốn sách

hay. Các cuốn sách do thầy, cô trao tặng sẽ được trưng bày và trao đổi tại

ngày hội. Thông tin về việc tiếp nhận sách như sau:

         - Địa điểm: Homies Tầng 5, A2

         - Thời gian: 5/5-7/5/2021 (giờ hành chính)

        Trân trọng.
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