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Thưa Quý Anh Chị Em,
Thưa Quý Bạn:

Tôi trân trọng mời Quý Anh Chị Em, Quý Bạn tham dự TUYỂN TẬP NHÂN
VĂN, THU 2016 vì những lý do sau đây và cũng mong được chấp nhận:

1. nhờ tình cảm quý mến nhau trong bao nhiêu năm qua, nương tựa vào
nhau, hỗ trợ tinh thần lẫn nhau, mà chúng đã gây dựng được một Tiếng
Nói Dân Sự Văn Học trung thực, một truyền thống văn hoá nhân bản, tự
do, đưng đắn, tử tế, tự trong và quý trọng. Chúng ta cần tiếp tục cuộc
hành trình văn học văn hoá nay.

2. Có Quý Anh Chị Em, Quý Bạn tôi mới đủ can đảm và phấn khởi khai
triển đúng mức CƠ SỞ VIỆT THỨC & TUYỂN TẬP NHÂN VĂN. We
are parts of a commun effort to preserve & recreate effectively our
Vietnamese thoughts, cultures, and values. It is an honor & a
mission. Our honor & our mission.

3. Về bài vở chúng ta có thể soạn lại những gì chúng ta từng viết
trước đây hay đã được chọn đăng trên Diễn Đàn VỆT THỨC. Chỉ cần
cập nhât, hoàn chỉnh, bổ túc là chúng ta có một văn kiện trước tác cập
nhật, khả ứng, có giá trị mẫu mực. Những trước tác hay, có giá trị của
các tác giả nổi tiếng [cũng nhờ yếu tố phổ quát, visibility] trên thế giới tự
do [Âu/Mỹ/Á] vẫn cần được phổ biến nhiều lần, qua nhiều cơ hội ấn
hành, với sự phối hợp của nhiều cơ sở văn học, truyền thông khác nhau.

Vậy công trình biên khảo & sự đóng góp trí tuệ của chúng ta vào TTNV
là rất cần thiết cho độc giả tại hải ngoại, và trong nước, nay mai.

4. Về mặt tài chính, xin Quý Anh Chị Em, Quý Bạn đừng ngại ngùng quá
đáng. TTNV chỉ xin Quý Anh Chị Em, Quý Bạn tuỳ nghi đóng góp
theo khả năng và tâm nguyện của từng tác giả. Cơ Sở Việt Thức có bổn
phận phối hợp & điều chỉnh tài chính ấn loát, khi chính tác giả đã bắt
đầu dấn thân.

5. Mong Quý Anh Chị Em, Quý Bạn dồn tâm huyết cùng nhau thực hiện
TUYỂN TẬP NHÂN VĂN, THU 2016.



TỚI NAY TTNV CHÚNG TA ĐÃ GẶT HẢI ĐƯỢC NHỮNG THÀNH QUẢ
NGỌT NGÀO NHƯ SAU:

1. Đã có 11 tác giả trả lời tham dự/sẽ tham dư TTNV, Thu 2016. Đó là
Quý Anh [1] Phạm Hậu/Nhất Tuấn, [2] Nguyễn Cao Quyền, [3] Trần
Thanh Hiệp, [4] Lê Hữu, [5] Lê Khắc Hiển, [6] Song Nhị, [7] Võ Văn
Rân], [8] Trang Châu, [9] Phạm Trần Anh, [10] Vũ Lang, và [11] Lưu
Nguyễn Đạt;

2. Chúng ta tiếp tục mời mọc thêm khoảng trên dưới 10 tác giả nữa. Số
trung bình khả quan nhất [optimum] là 18 tác giả cộng sự TTNV kỳ
này.

3. Hiện giờ tôi đã khởi đầu lên khung bài [lay out] cho ba tác giả vừa góp
bài. Đó là phần đóng góp trước tác của [1] Lưu Nguyễn Đạt, [2] Song
Nhị, và [3] Nguyễn Cao Quyền, tổng cộng góp 60 trang in, đúng theo
ước lượng số trang trung bình đề nghị [20 trang in hay 6 ngàn chữ mỗi
tác giả -- đóng góp một bài dài hay vài đơn vị ngắn ghép lại].

Nay trân trọng thông báo Quý Anh Chị Em, Quý Bạn. Mong nhận thêm tin
mừng "THÔI NÔI" TTNV, Thu 2016, đứa con tinh thần mới của chúng ta.

Thân,

Lưu Nguyễn Đạt
drluunguyendat40@gmail.com

2016-05-01 12:04 GMT-04:00 drLuu nguyendat
<drluunguyendat40@gmail.com>:



April 28, 2016

TÂM THƯMỜI THỰC
HIỆN

TUYỂN TẬP NHÂN VĂN --
THU 2016

I. TUYỂN TẬP NHÂN VĂN -- XUÂN 2016



Căn cứ vào nhận định chung, TUYỂN TẬP NHÂN
VĂN -- XUÂN 2016 [TTNV] được coi là một
ấn phẩm tốt đẹp, có giá trị; hoàn tất và phát hành
đúng thời hạn.

TTNV đã được thực hiện trong tinh thần hợp tác và
đã được phát hành, phân phối đa dạng, giao bán có
hậu thuẫn, và được độc giả thân hữu đón nhận, trợ
giúp, căn cứ vào bề thế, cảm tình của các tác giả
cộng tác và uy tín của CƠ SỞ VIỆT THỨC.

Quý tác giả cộng tác và độc giả xa gần đều tỏ vẻ
hoan hỷ về thành quả TTNV-XUÂN 2016.

Nhờ sự ủng hộ và tiếp tay hợp tác trên, TTNV đã
thanh toán đầy đủ ấn phí và tốn kém phụ thuộc nội
trong vòng một tháng, kể từ ngày phân phối sách.

II. TUYỂN TẬP NHÂN VĂN -- THU 2016

Nay mong quý tác giả tiếp tục tham gia, đồng thời
giúp bổ túc danh sách cộng tác từ 15 tới 20 tác giả
cùng thực hiện TTNV-- THU 2016.

Tài liệu đăng từng bài hay ghép 2 bài ngắn thành
một đơn vị, tổng cộng 5 tới 6 ngàn chữ, trên dưới 20
trang in mỗi tác giả.

Lãnh vực trước tác tự do, rộng rãi, với lý tưởng nhân
văn xây dựng, đa dạng. Lập trường TTNV đề
cao sáng tạo trong sáng, trân trọng, hướng thượng,
ứng dụng vị trí & tư duy của người trí thức cầm bút
tử tế: cẩn mẫn, tự tin, tự trọng, tôn trọng tha nhân và
lý tưởng nhân bản hài hoà, chính trực.

Do đó, kỹ thuật biên khảo cần kỹ lưỡng, đầy đủ
chứng cứ và lập trường vững chắc, minh bạch.

Bài vở và tài liệu đầy đủ, hoàn chỉnh [final text] cần
gửi tới Ban Biên Tập vào cuối tháng May 2016 [có
thể xê xích 1 tuần].

Các thủ tục Layout, Final Review, thiết lập Cover có
ISBN, v.v. cần được thực hiện vào cuối June 2016,
để kịp thời gửi PDF sang May King Printing



Co/Taipei, ROC. Thủ tục ấn loát thực hiện xong
vào cuối tháng July 2016.

Sách in xong sẽ được gửi bằng đường thuỷ, mất
khoảng 2 tháng và sẽ cặp bến Hoa Kỳ giữa
September 2016. Sách sẽ tới tay tác giả và độc giả
nội đầu tháng October 2016.

III. TUYỂN TẬP NHÂN VĂN -- THU 2016:
MỤC ĐÍCH & PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

TUYỂN TẬP NHÂN VĂN tạo cơ hội và khả năng tiếp
tay xây dựng TỦ SÁCH VIỆT THỨC có tầm
vóc quốc tế, chân chính; có đủ giá trị kiến thức, mỹ
thuật & kỹ thuật ấn loát cao, cẩn trọng.

TUYỂN TẬP NHÂN VĂN nhằm kiện toàn và chia sẻ
kiến thức với đồng hương tại hải ngoại, và khi khả
thi, với đồng bào trong nước. Mục đích chính là tạo
cơ hội "Sách-Quý-Tới-Tay-Độc Giả-Tốt" càng
NHIỀU càng HAY, với những đóng góp, chia sẻ tốn
phí thực hiện uyển chuyển, khả thi, khả ứng.

Do đó, cần sự tiếp tay, chia sẻ công lao của nhiều
người, nhiều cộng sự viên, đa dạng, hữu hiệu; với
nhiều sáng kiến và thiện tâm, thiện chí như sau:

1.

Mỗi tác giả đóng góp khởi đầu $100;

2.
3.

Khi nhận sách package 11 cuốn [Fall 2016],
mỗi tác giả cộng tác sẽ có:

4.

-- 5 cuốn riêng của tác giả;

-- 6 cuốn nhờ tác giả chuyển bán hộ [$25 x 6=
$150]



-- Với số tiền thu bán 6 cuốn [$150], xin gửi lại
cho Nhà Xuất Bản VIÊT THỨC.

Như vậy, mỗi tác giả chỉ cần đóng góp & thu
thập [trước & sau] tổng cộng $250.

Nếu tác giả nào "không tiện" đóng góp trước thành
tiền mặt [cash], xin cố gắng giới thiệu độc giả/thân
hữu của mình, khoảng 10 người, chịu mua hộ tổng
cộng 10 cuốn [$25 x 10 = $250].

Mong TUYỂN TẬP NHÂN VĂN của chúng ta trở
thành một CÔNG TRÌNH NHÂN BẢN CHUNG có
giá trị, đủ thực lực và có chí khí hợp tác vững bền.

Mong chúng ta tiếp tay thực hiện TUYỂN TẬP
NHÂN VĂN -- THU 2016.

Xin Đa Tạ,

ĐẠI DIỆN BAN BIÊN TẬP

VIỆT THỨC & TUYỂN TẬP NHÂN VĂN

Lưu Nguyễn Đạt, drluunguyendat40@gmail.com

Phạm Trần Anh, phamtrananh2015@gmail.com

KHỞI
Với TUYỂN TẬP NHÂN VĂN, chúng ta bước vào
Không Gian và Tư Tưởng của Người Việt Tử Tế.
Trong không gian và dòng tư duy này, NHÂN VĂN
chủ trương phục hưng phẩm giá và sinh khí của dân
tộc Việt qua truyền thống văn hoá sinh tồn chọn lọc;



đồng thời hội nhập vào dòng tiến hoá thuận hoà của
loài người, mỗi lúc mở rộng tới gần chân, thiện, mỹ.
Trước tiên, TUYỂN TẤP NHÂN VĂN không là nơi
thao túng của tư tưởng hạ cấp, nô bối phục vụ thế lực
đảng phiệt hay a tòng bao che quyền lợi bè nhóm sai
phạm, dưới bất cứ hình thức nào.

Do đó, TUYỂN TẬP NHÂN VĂN là con đường nhập
cuộc trả lại sự thật cho Việt Sử đã lâu bị lừa đảo,
khai man, xoá bỏ; là hướng đi khôi phục lẽ sống cho
dân tộc; sinh lực cho văn hoá; chính nghĩa cho tư
tưởng; căn bản cho tín ngưỡng; ánh sáng cho chữ
nghĩa.

TUYỂN TẬP NHÂN VĂN cũng không phải là mặt
bằng hào nhoáng bề ngoài, đánh bóng hư danh của
kẻ ngụy trí thức nuôi dưỡng ảo vọng; hay thoái hoá
dung dưỡng văn hoá tăm tối nghi kỵ; bất lực chửi
đổng, hay mù quáng mạ lỵ, bôi nhọ bừa bãi.

Do đó, TUYỂN TẬP NHÂN VĂN là lộ trình của
những con người thức tỉnh, tử tế, thận trọng dấn thân:
dám nhận trách nhiệm tranh đấu cho trí tuệ, công
bằng lẽ phải, tự do công minh; dám khai phá sáng
tạo tự duy hay tái tạo vận mệnh để kịp thời hội nhập
tiến bộ nhân loại.

TUYỂN TẬP NHÂN VĂN không kỳ thị, không phân
cách, là tiếng gọi chung của tình thương và lẽ sống
nhân bản; và cũng là trách nhiệm của từng Người
Việt Tử Tế, bất cứ nơi đâu, còn tin vào công bằng, trí
lực, tâm thức, một cách minh mẫn, thận trọng.

TUYỂN TẬP NHÂN VĂN quan niệm tư duy và hành
vi "tử tế" là cách đối xử thận trọng, quý mến người,
quý trọng công việc làm của mình một cách tận tụy,
tới mức tối đa, theo khả năng từng người, khi điều
kiện cho phép. Miễn làm xong, sống xong từng giai
đoạn hay cả cuộc đời mình mà không thấy tiếc đã
không sống đúng những gì cần và mong; không ân
hận đã không làm đúng những gì cần và phải làm.



Nhưng nếu có đủ khả năng và điều kiện thi hành mà
vẫn thoái thác, vẫn khoanh tay bất động, không thực
hiện đúng và đủ, thì thật là đáng tiếc, đáng
trách. Sống và làm tử tế là một sự chọn lựa tái tạo
vận mệnh khi thực hiện một cách đúng và
đủ. Không tiếc nuối, không ân hận.

TUYỂN TẬP NHÂN VĂN sẽ là tác phẩm chung của
chúng ta, phát hành Mùa Xuân và Mùa Thu hằng
năm. Rất mong sự tham gia chiếu cố, yểm trợ, cổ
võ của tất cả Quý Vị, Quý Anh Chị, Quý Bạn, trong
niềm tin tìm lại con người, tìm lại dân tộc toàn vẹn.

TRÂN TRỌNG


