TRƯNG BÀY SÁCH VÀ TƯ LIỆU KỶ NIỆM 132 NĂM
NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Từ ngày 12/5 đến 31/5/2022, tại Sảnh A Trường THPT Trần Văn Giàu tổ chức
trưng bày sách và tư liệu kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/05/1890 - 19/05/2022).

Hình ảnh trưng bày sách kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
Khu trưng bày sách tập hợp những cuốn sách viết về tiểu sử, cuộc đời hoạt động,
những bài học đạo đức của Bác Hồ, giúp bạn đọc có điều kiện nhận thức đầy đủ và
sâu sắc hơn công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách
mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, với phong trào giải
phóng dân tộc trên thế giới, thấy rõ thiên tài trí tuệ và phẩm chất đạo đức trong sáng,
cao đẹp của một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, đồng thời là một con người giản dị,
khiêm tốn, gần gũi, thân thiết với tất cả mọi người. Đối với thế hệ học sinh, Bác luôn
dành một tình cảm đặc biệt, một tình yêu thương bao la, sâu sắc. Bác nhắc nhở thế hệ
trẻ luôn cố gắng học hành cũng như rèn luyện về mặt đạo đức, lối sống để mai sau là
chủ nhân tương lai của nước nhà.
Thông qua các cuốn sách được giới thiệu trong khu trưng bày, bạn đọc sẽ hiểu biết
thêm về một làng Sen, một làng Chùa, nơi chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào
đời và trải qua những năm tháng đầu tiên của thời thơ ấu, biết đến tuổi trẻ đầy hoài
bão của Nguyễn Tất Thành khi Người bước chân lên tàu rời đất nước, đến một danh
nhân văn hoá kiệt xuất mà tư tưởng và các tác phẩm của Người phản ánh sự hiểu biết

sâu sắc về lịch sử và văn hóa thế giới, là sự kết tinh của đạo đức và tâm hồn cao đẹp,
là những lời căn dặn thiết tha, là sức mạnh thôi thúc toàn dân tộc hành động để xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc…
Ngoài ra khu trưng bày còn có nhiều sách viết về những bài học đạo đức của Bác, về
công tác giáo dục…Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các thế hệ trẻ Việt Nam tình
yêu thương bao la, sâu sắc nhất. Người đã khẳng định: Thanh niên là chủ nhân tương
lai của nước nhà…Chính vì thế, việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ luôn là
nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của toàn xã hội. Nhớ lời dạy của Bác kính yêu, mỗi
thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam:
“Thanh niên cần phải có chí tự động, tự cường, tự lập
Phải có khí khái ham làm việc, chứ không ham địa vị
Phải có quyết tâm, đã làm việc thì làm đến nơi đến chốn, làm cho kỳ
được
Phải có lòng ham tiến bộ, ham học hỏi, học luôn học mãi”.
Kính mời quý thầy, cô và các em học sinh đến xem và đọc những cuốn sách về chủ
tịch Hồ Chí Minh để hiểu hơn về cuộc đời hoạt động của Người.
Chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta hãy cùng
học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại!

