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I.Thời gian giới thiệu : Cuốn sách giới thiệu tháng 3 

II. Người viết bài giới thiệu: Cô giáo Hoàng Thị Thúy  
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IV. Hình thức giới thiệu:  Bài viết đăng cổng thông tin điện tử  

       Bảng tin phòng thư viện 

V. Mục đích giới thiệu: Đó cũng là nôị dung chı́nh của cuốn sách mà tác giả 
muốn gửi gắm đến chúng ta qua lời đề từ của cuốn sách này: “Không gı̀ có thể 
so sánh đươc̣ tı̀nh yêu và sư ̣hy sinh me ̣đã dành cho chúng con. Không có từ 
ngữ nào có thể diêñ tả hết đươc̣ tı̀nh yêu và lòng kı́nh phuc̣ chúng con dành 
cho me”̣.. 

VI.Thông tin thư mục: Lòng Mẹ thật bao dung ”.- H.: VHTT, 2005 - 99tr.; 
13x20,5cm. 

VII. Nội dung: 

Kính thưa các thầy cô giáo  cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến! 

Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: 

Con dù lớn vẫn là con của mẹ 

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con 

Vâng - mỗi người đều có một người mẹ. Đó là một chỗ dựa tinh thần rất 
lớn mà ai cũng phải đáng quý trọng. Năm tháng qua đi, mẹ vẫn phải chịu đựng 
bao nỗi đắng cay, ngọt bùi. Mẹ như là một tia sáng của đời con.  

Mẹ - với con - vẫn mãi là tiếng gọi quen thuộc ấy nhưng chứa đựng ý 
nghĩa của cả nghìn từ: mang nặng đẻ đau, sớm hôm nhọc nhằn, âu lo vất vả và 
đong đầy yêu thương…  

Và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 săp đến, để nhớ đến công lao to lớn ấy của 
những người mẹ -người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người, hôm nay 



tôi xin được giới thiệu đến các bạn cuốn sách mang chủ đề về người mẹ với tựa 
đề “Lòng mẹ thật bao dung”. Của tác giả  Mai Hương, Do nhà xuất bản Văn 
hóa thông tin ấn hành năm 2005. khổ sách 21cm, với độ dày là 99tr.  

Kı́nh thưa thầy cô và các bạn! 

Trên đời này, ai cũng được sinh ra bởi một người mẹ. Thâṭ hạnh phúc biết bao 
mỗi đứa trẻ khi sinh ra đươc̣ nằm trong vòng tay yêu thương, che chở của me.̣ Mẹ là 
mạch nguồn của sự sống, là khởi nguồn của tình yêu, là tiềm ẩn của sức mạnh và nghị 
lực, là nguồn cội của moị di sản văn hóa thiêng liêng và tinh hoa của dân tộc. Không gì 
có thể sánh nổi với tình yêu thương của người mẹ. Hình ảnh người me ̣không bao giờ 
phai mờ trong mỗi con người. Nơi đó là sự bao dung, độ lượng, chở che… Là nơi cho 
chúng ta sự bình yên nhất sau những xô bồ, căng thẳng của cuộc sống. Với 21 câu 
chuyêṇ đươc̣ gói goṇ trong 99 trang, cũng là lời tâm sư ̣đươc̣ tác giả lưạ choṇ đưa vào 
cuốn sách này như những tı̀nh cảm rất chân thành của những đứa con dành tăṇg cho 
me ̣mı̀nh mà bı̀nh thường không dê ̃gı̀ nói ra bằng lời với me.̣ 

Sách là tập hợp những câu chuyện nhỏ nhưng thật cảm động về người mẹ kính 
yêu. Khi đọc những câu chuyện nhỏ này, hẳn các em sẽ thấy dáng dấp của người mẹ 
kính yêu của  mình trong đấy.  

Khi bạn lật trang sách đầu tiên bạn sẽ bắt gặp hình ảnh người mẹ thật đặc 
biệt  , thật cao cả, với một tình yêu không gì có thể sánh được qua câu chuyện 
““Những điều sáng suốt mẹ dạy cho con, học cách lắng nghe, mẹ là ngôn  từ, 
con xin lỗi, con cám ơn mẹ, tiếp đãi những thiên thần, Nụ cười, thư gửi con 
gái…” 

Với lời văn mộc mạc, giản dị nhưng chân tình, mỗi câu chuyện kể sẽ 
đọng lại trong mỗi chúng ta những xúc động sâu sắc. Đó là tình cảm thiêng 
liêng cao quý mà chỉ có ở người mẹ dành cho con mình. Dù mái đầu còn xanh 
hay đa ̃bac̣ thı̀ với me ̣ta luôn là những đứa trẻ. Còn chúng ta thı̀ như thế nào?. 
Chúng ta là những đứa con haỹ biết trân troṇg và yêu thương me ̣ để những 
muôṇ phiền và vất vả trong cuôc̣ sống không làm me ̣buồn đau. Dâũ biết rằng 
cũng có những lúc chúng ta vô tı̀nh làm cho me ̣buồn lòng nhưng bằng tı̀nh cảm 
chân thành và lòng kı́nh troṇg chúng ta haỹ yêu thương me ̣bằng cả tấm lòng 
như me ̣dành cho chúng ta vâỵ.  

Đó cũng là nôị dung chı́nh của cuốn sách mà tác giả muốn gửi gắm đến 
chúng ta qua lời đề từ của cuốn sách này: “Không gı̀ có thể so sánh đươc̣ tı̀nh 
yêu và sư ̣hy sinh me ̣đã dành cho chúng con. Không có từ ngữ nào có thể diêñ 
tả hết đươc̣ tı̀nh yêu và lòng kı́nh phuc̣ chúng con dành cho me”̣. Vâng! Tı̀nh 
cảm giữa me ̣và con cái là sơị dây vô hı̀nh bền chăṭ mà không có gı̀ thay đổi 
đươc̣. Haỹ đến với cuốn sách để cảm nhâṇ những lời tâm sư,̣ những câu chuyện 
giản di ̣đầy cảm động để hiểu sâu sắc hơn sự vĩ đại của tình mẹ, từ đó báo đáp 
mẹ bằng trái tim nồng nàn. 



Mẹ ơi! Tình mẹ thật bao la! Tình mẹ, một tình cảm thiêng liêng, cao quý 
luôn hiện hữu trong mỗi người con dành cho đấng sinh thành của mình. Vậy thì 
các bạn hãy cố gắng học tập thật tốt để rèn luyện bản thân nên người, góp một 
phần nhỏ bé cho xã hội, đem lại nguồn vui, niềm hy vọng cho mẹ, cho gia đình 
thương yêu của mình các em nhé!  

Dâng lên mẹ những bông hồng thắm đỏ 

Tựa như dòng máu đỏ mẹ cho con 

Đã bao năm mẹ bươn chải hao mòn 

Nuôi con lớn chỉ mong con thành đạt 

Cám ơn mẹ một tình yêu bát ngát 

Lúc con khờ trôi dạt chốn tha hương 

Dang cánh tay mẹ che chở mọi đường 

Và ôm ấp trong tình thương tuyệt đối 

Haỹ đến với cuốn sách để cảm nhâṇ những lời tâm sư,̣ những câu chuyện 
giản di ̣đầy cảm động để hiểu sâu sắc hơn sự vĩ đại của tình mẹ, từ đó báo đáp 
mẹ bằng trái tim nồng nàn. 

 
 


