THIỆP MỜI
Tham dự buổi Ra Mắt Sách:

MỘT LỐI ĐI RIÊNG VÀO CÕI THƠ
Diễn-giả:

Giáo-sư VĨNH ĐÀO (đến từ Pháp)
Chủ-nhật, 8 tháng Ba, 2020

Tóm tắt tiểu-sử - Giáo-sư Vĩnh Đào

Trân trọng kính mời các quí-vị đến tham dự
buổi Ra Mắt Sách
Diễn-giả:

Giáo-sư VĨNH ĐÀO
Đề-tài:

MỘT LỐI ĐI RIÊNG VÀO CÕI THƠ
Chủ-nhật, 8 tháng Ba, 2020
2:00 PM - 4:30 PM
tại
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683
_______________________________________________________
Chương-Trình

Khai mạc
Giới thiệu tác-giả
Cảm tưởng về tác-phẩm - Trưởng Lê Anh Dũng
Vài nét về tác-phẩm – GS Đàm Trung Pháp
Chia sẻ, tâm tình
"Một lối đi riêng vào cõi thơ" – GS Vĩnh Đào
- 3:30 PM Văn-nghệ/ngâm thơ giúp vui
- 4:30 PM Bế mạc
- 2:00 PM
- 2:15 PM
- 2:20 PM
- 2:40 PM
- 3:15 PM

- Sinh tại Huế nhưng bắt đầu đi học tại Sài Gòn.
Theo học chương trình Pháp từ bậc tiểu học và
trung học tại trường Jean-Jacques-Rousseau tại SG.
- Đại học Văn khoa Sài Gòn, tốt nghiệp Cao Học
Văn Chương Pháp.
- Sau khi đi dạy học được 2 năm, chuyển qua làm
chuyên viên ngân hàng, phục vụ tại Ngân Hàng
Giáo-sư Vĩnh Đào
Quốc Gia Việt Nam tại bến Chương Dương, Sài Gòn,
phụ trách lãnh vực kinh tế đối ngoại. Chức vụ cuối cùng là Giám đốc Nha
Nghiên cứu kinh tế của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam cho đến năm 1975.
- Nhập ngũ khóa 6/68 tại quân trường Quang Trung rồi Trường Sĩ quan Trừ bị
Thủ Đức. Sau đó được biệt phái trở về làm việc tại Ngân Hàng Quốc Gia Việt
Nam. Cấp bậc cuối cùng là Trung Úy trừ bị trong Quân lực VNCH.
- Sau tháng 4-1975, bị tập trung cải tạo rồi do sự can thiệp của toà đại sứ Pháp,
Ông cùng gia đình sang định cư tại Pháp từ năm 1983.
- Ghi tên theo học Chứng chỉ Dự bị Tiến sĩ tại Viện Đại học Paris IV-Sorbonne
năm 1985, rồi soạn luận án tiến sĩ về văn học Pháp thế kỷ 20 và trình luận án về
nhà văn André Malraux vào năm 1989.
- Cùng thời gian đó, phục vụ trong một cơ quan chính phủ Pháp trong lãnh vực
tài chánh, ngân sách, cho đến ngày hồi hưu năm 2008.
- Trong lãnh vực hoạt động xã hội, ông giữ trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng
Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại từ 1993 đến 2002. Tất cả những
sự kiện, diễn biến trong thời gian này đã được ông ghi lại trong tập hồi ký "Hoa
huệ bên hồ Leman" xuất bản năm 2011, thuật lại những biến chuyển trong
phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại và những liên lạc với Tổ chức
Hướng Đạo Thế Giới trong thời gian 25 năm, từ 1985 đến 2010.
- Từ ngày về hưu và với thời gian rỗi rãnh, ông trở về với công việc nghiên cứu
và viết sách về văn học, nghệ thuật. Ông đã viết quyển "Thư ngỏ gởi bạn trẻ
Việt Nam“, một quyển sách giúp cho giới trẻ Việt Nam lớn lên tại hải ngoại có
dịp đến gần hơn với lịch sử và văn hoá xứ sở nguồn gốc của mình. Sách bằng
tiếng Pháp, sau đó được dịch sang Anh ngữ và Đức ngữ. Trong thời gian gần
đây, ông đã cho xuất bản một quyển nghiên cứu và nhận xét về ngữ pháp tiếng
Pháp, một quyển tùy bút về mùa hè tại Paris, và một quyển trình bày "Một lối đi
riêng vào cõi thơ".

