THÔNG TIN VỀ
TRIỂN LÃM SÁCH KỶ NIỆM 75 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2020)
Triển lãm trực tuyến diễn ra trên sàn sách Book365.vn, trưng bày hơn 1.000
tư liệu là sách, tranh, ảnh, video được chọn lọc từ 49 đơn vị xuất bản, phát hành
sách, thư viện, bảo tàng trên cả nước, nhằm tái hiện bức tranh lịch sử hào hùng
của dân tộc, từ thuở các vua Hùng dựng nước, qua các triều đại phong kiến độc
lập đến thời đại Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Triển lãm tập trung trưng bày nhiều sách,
ảnh khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và
những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm xây
dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.
Để nổi bật được những ý nghĩa này, triển lãm tập hợp tư liệu chọn lọc chia
làm 05 khu vực chính, mỗi khu nói về một chủ đề riêng biệt:
+ Khu đầu tiên: Lịch sử đấu tranh giành độc lập, dựng nước và giữ nước
+ Khu Đảng và Bác: Giới thiệu thành tựu của Đảng và tư liệu về Bác
+ Khu Thành tựu đổi mới đất nước giai đoạn sau 1986
+ Khu Thành tựu ngành Xuất bản Việt Nam
+ Khu Triển lãm tem chào mừng quốc khánh 2/9
Ngoài ra còn có khu Sách bán tập hợp tất cả các sách từ các Nhà xuất bản
và Đơn vị phát hành sách toàn quốc để phụ vụ bạn đọc.
Ưu điểm của hình thức tổ chức trực tuyến lần này là không giới hạn khoảng
cách địa lý, mọi người từ khắp các địa phương, tỉnh thành đều có thể tới tham dự.
Ngoài việc tới thăm quan, xem và tìm hiểu các tư liệu lịch sử có trên triển lãm,
Triển lãm còn tổ chức các hoạt động giới thiệu sách online, bán sách và cung cấp
sách trực tuyến với toàn thể quý độc giả với hơn 10,000 đầu sách chọn lọc từ 49
Nhà xuất bản và đơn vị phát hành sách toàn quốc; kèm theo 10,000 đơn hàng vận
chuyển miễn phí trong thời gian diễn ra triển lãm để phục vụ bạn đọc.
Các sách hay, tiêu biểu được giới thiệu và cung cấp tại triển lãm như: Sách
lịch sử, Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết, Sách kinh doanh, Sách thiếu nhi, Sách
phát triển bản thân, Sách ngoại ngữ,…
Tiêu biểu trong đó có một số cuốn sách như: Đại Việt Sử ký toàn thư, Đại
Nam Thực Lục, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương mục, Lịch sử cuộc
Kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu
nước 1954 -1975, Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của ý chí thống nhất
tổ quốc và khát vọng hòa bình, Vững bước trên con đường đổi mới,…
Với việc ứng dụng những công nghệ tương tác 4.0 mới nhất, được tài trợ
bởi thương hiệu Vitranet24 như: Công nghệ animation tương tác hoạt cảnh, công
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nghệ sàn sách, công nghệ kết nối giữa các Nhà xuất bản, đơn vị phát hành với đơn
vị vận chuyển,…, BTC hi vọng sẽ truyền tải được không khí chân thực như một
triển lãm ngoài thực địa tới tới tất cả quý bạn đọc và hỗ trợ quá trình thăm quan,
mua sách tốt nhất và nhanh nhất cho độc giả khi tới thăm quan triển lãm. Ví dụ
bạn đọc sẽ thấy hoạt cảnh 3D, có cô gái bước ra thuyết minh giới thiệu triển lãm,
bất chợt có đàn chim bồ câu tượn trưng cho hoà bình bay qua hoặc hình ảnh chú
bộ độ duyệt binh, giới thiệu sách,…cùng nhiều hoạt cảnh thú vị khác lần đầu tiên
xuất hiện tại triển lãm.
Thông qua triển lãm lần này, BTC kỳ vọng giúp bạn đọc yêu sách đến tham
quan, nhất là các bạn trẻ, thêm niềm tự hào dân tộc, trân trọng và biết ơn thành
quả cha ông để lại, nhận thức rõ trách nhiệm với đất nước, góp phần viết tiếp
trang sử hào hùng của dân tộc hôm nay và mãi sau.
Triển lãm bắt đầu từ ngày 1/9/2020 và kết thúc vào ngày 15/9/2020.
Đề xuất các đơn vị hỗ trợ, thêm đường link sau để độc giả dễ dàng click vào
từng khu sách của Triển lãm:
Sách: https://book365.vn
Sách online: https://book365.vn
Mua sách: https://book365.vn
Sách hay: https://book365.vn/sach/noi-tieng/sach-hay-ban-chay
Sách lịch sử: https://book365.vn/sach/sach-lich-su
Truyện ngắn: https://book365.vn/sach/tap-truyen-ngan
Tác phẩm văn học: https://book365.vn/sach/tac-pham-van-hoc
Sách thiếu nhi: https://book365.vn/sach/sach-thieu-nien-nhi-dong
Tiểu thuyết: https://book365.vn/sach/tieu-thuyet-1
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