Các bạn thân mến,
Tôi đang sưu tập khoảng hơn 1000 tựa sách để thành lập tủ sách online cho cộng đồng
người Việt và những nhà nghiên cứu về Việt Nam qua một chương trình giảng dạy
về Việt Nam mà tôi đang thực hiện với ĐH UBIS, University of Business and
International Studies tai Genève.
Xin mời các bạn vào xem sách liên quan đến Việt Nam gồm các đề tài lịch sử, văn hóa
trên trang web yourvietbooks.com.
Yourvietbooks.com bao gồm những tài liệu nghiên cứu về Việt Nam do các viện nghiên
cứu của các đại học chuyên về châu Á thực hiện và sưu tầm. Đây là những tài liệu rất
quý giá đánh giá tình hình của Việt Nam.
Ngoài ra còn có các sách về lịch sử, kinh tế chính trị, văn học, tiểu thuyết của dòng báo
hải ngoại, các nhà văn mới viết bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức hoặc tiếng Việt.
Chúng tôi đang kêu gọi các bạn góp sức dịch các bài giới thiệu mà chúng tôi đang đăng
tải trên yourvietbooks.com qua bốn (4) ngôn ngữ chính là Anh-Pháp-Đức-Việt để tạo
điều kiện cho cộng đồng Việt Nam gồm các lứa tuổi và ngôn ngữ khác nhau có thể tìm
hiểu và học tập thêm về ngoại ngữ đang muốn trau dồi thêm.
Đây cũng là cơ hội để các con em sống tại nước ngoài có thể tìm hiểu thêm về văn hóa
Việt qua tập luyện kỹ năng dịch của mình từ tiếng Việt qua tiếng Anh-Pháp-Đức hoặc
ngược lại.
yourvietbooks.com cũng giới thiệu các tin tức rút từ Net của Việt Nam có tính chất liên
quan đến cộng đồng.
Xin các bạn ủng hộ chương trình này bằng cách giới thiệu cho các bạn bè cùng xem.
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