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Chủ điểm:  Chăm ngoan - Học giỏi 

Tên sách: “Sự thông minh tài trí của các danh nhân” 

BS:   Bảo Linh                        STK: 4639  

Mục đích: Giáo dục cho học sinh lòng đam mê học, đọc sách, tinh thần hiếu học 

Thời gian: Ngày…..tháng…..năm……                      Địa điểm: Sân trường 

Thành phần: Ban giám hiệu, GVCN, Học sinh         Số lượng: 

Người viết: Nguyễn Thị Thu Hoài                   Người giới thiệu:  

Hình thức giới thiệu: Đọc trước toàn trường 

       Bảng tin phòng thư viện 

      Trong giờ đọc sách của học sinh  

   

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

Trong buổi giới thiệu sách tháng 10, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, thư viện 

giới thiệu tới các em cuốn sách “Sự thông minh tài trí của các danh nhân”, biên 

soạn: Bảo Linh.  

Cuốn sách do Nhà XB Hồng Đức ấn hành vào năm 2016, gồm 204 trang, kích 

thước 13 x 25 cm.  



Các danh nhân, những trạng Việt Nam không đơn thuần chỉ là những người 

có chỉ số thông minh - IQ cao, mà còn có nhiều tính cách và phẩm chất đặc biệt. 

Điều này là yếu tố khiến cho họ dễ được nhớ và ghi dấu trong lòng người hơn là 

thông qua một công trình, hay một sự vụ có ảnh hưởng nào đó trong cuộc đời họ. 

Bộ sách 05 cuốn viết về Các trạng Việt Nam; Thói quen tốt của các danh 

nhân; Tinh thần vượt khó của các danh nhân; Sự thông minh tài trí của các danh 

nhân và Phẩm chất tốt của các danh nhân được tuyển chọn và giới thiệu chỉ lọc ra 

một số danh nhân tiêu biểu của Việt Nam và Thế giới và được sắp xếp theo thứ tự 

a, b, c… tên họ của các danh nhân, để không có sự khác biệt nào về tầm quan trọng 

của việc đứng trước đứng sau, giúp bạn đọc dễ tìm và theo dõi. 

Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ thấy được những phẩm chất tốt đẹp của những 

người nổi tiếng. Nhiều khi chỉ là những hành động nhỏ trong công việc; hay là sự 

hy sinh với công việc đó để giúp ích cho đời; cũng có khi là tình yêu vô bờ bến 

dành cho quê hương đất nước; là sự hy sinh, mất mát qua các cuộc đấu tranh bảo 

vệ Tổ quốc…Thông qua đó, bạn đọc hiểu rõ về tấm gương sáng giúp thế hệ sau noi 

theo, những phẩm chất tốt đó đáng để chúng ta phải học tập và suy ngẫm. 

 Hy vọng đức hiếu học, ý chí vượt khó, phẩm chất tốt, đạo đức tốt của các 

danh nhân sẽ là người bạn đồng hành giúp bạn đọc vượt qua mọi khó khăn trên con 

đường học tập và sự nghiệp của mình 

Thư  viện xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc bộ sách danh nhân thú vị! 

 


