Tuy là lần đầu tiên tham dự cuộc thi về sách cấp Thành phố. Vượt qua hàng
trăm bài dự thi của các bạn sinh viên, học sinh ở các trường Đại học, Cao đằng,
TCCN và các trường THPT trên địa bàn Thành phố, bạn Nguyễn Xuân Anh, lớp
10A5 đã giành được giải Khuyến khích của cuộc thi: “Sách và cuộc sống” với
cuốn sách dự thi: “Một trí tuệ không giới hạn” của tác giả Stephen Hawking.
Thông qua bài dự thi, bạn Xuân Anh cũng gửi gắm đến giới trẻ đặc biệt là các
bạn học sinh thông điệp: “Hãy chọn những cuốn sách phù hợp và giá trị để đọc,
đọc sách giúp bạn trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi ngày hãy dành ra 30 phút để đọc
sách và sau vài năm những giá trị của sách mang lại cho các bạn sẽ lớn hơn
nhiều hơn cả thời gian bạn đã dành để đọc sách”.

Cuộc thi Sách và cuộc sống lần 3, năm 2020 do Trung tâm Hỗ trợ học sinh,
sinh viên TP. Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm khơi dậy niềm đam mê, yêu thích đọc
sách ở giới trẻ cũng như hình thành, duy trì và nâng cao văn hóa đọc trong sinh
viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; giới thiệu, chia
sẻ các đầu sách hay, khuyến khích giới trẻ đọc sách đồng thời tạo một sân chơi
lành mạnh, là nơi giao lưu, học tập và trao đổi kiến thức và niềm đam mê về sách
dành cho các bạn trẻ,
Mặc dù, cuộc thi diễn ra trước giai đoạn ôn thi học kỳ I, tuy nhiên, các bạn
học sinh trường THPT Trần Văn Giàu đã cố gắng dành thời gian đầu tư cho bài
dự thi và có những bài thi thực hiện rất tốt, với hơn 20 bài dự thi giới thiệu sách
bằng nhiều hình thức khác nhau.

Một số quyển sách hay được giới thiệu qua các viết đạt giải tại cuộc thi:

“Thành trì”

“Tại sao em ít nói thế”

Tác giả Archibald Joseph
Cronin.

Tác giả Huy Đức

“Luôn mỉm cười với cuộc sống”

“Trên đường băng”

Tác giả Nhã Nam

Tác giả Tony Buổi sáng

