GIẢI VĂN HỌC PHAN THANH GIẢN
Lời nói đầu: Tháng Tư năm 1975, miền Nam VN rơi vào tay Cộng Sản. Một
cuộc đổi đời lớn nhất trong lịch sử dân tộc.
Người ta đã đốt sách, đã bỏ tù hay bức tử những người cầm bút, đã muốn ‘’cải
tạo’’ hàng triệu người, đã đổi tên thủ đô, tên đường phố, thay đổi cả ngôn ngữ.
Với mục đích xoá bỏ cả một văn hoá, một nghệ thuật sống, một nhân sinh quan.
Xoá bỏ dĩ vãng, quá khứ của một dân tộc.
Nhiều triệu người đã bỏ nước ra đi; hàng trăm ngàn người bỏ mình trên biển cả.
Những người ở lại sống với những kỷ niệm, những thương tiếc.
Để gợi lại những hình ảnh ngày xưa, những dư âm của một văn hoá đã và đang
bị chôn vùi, những bi hài kịch của một cuộc đổi đời bi đát, Hội Văn Hoá & Giáo
Dục PHAN THANH GIẢN tổ chức một giải thưởng văn chương
Chủ đề: MIỀN NAM TRƯỚC VÀ SAU 1975
với hai giải, Nhất: $15,000 US dollars; Nhì: $5,000 US dollars.
Giải văn học này (gồm các bộ môn: truyện ngắn, truyện dài, hồi ký, bút ký) chưa
phổ biến dưới mọi hình thức, do các tác giả trong và ngoài nước gởi, hay được
thân hữu giới thiệu.
Ban tuyển chọn gồm nhà văn, nhà báo, không phải là thành viên của Hội Phan
Thanh Giản, hoàn toàn độc lập, đã hoạt động văn hóa trước và sau 75, từ trong
nước tới hải ngoại: Trương Anh Thụy, Lê thị Huệ, Trần Doãn Nho, Nguyễn văn
Sâm và Từ Thức.
Một dân tộc không thể có tương lai, nếu không có quá khứ. Trao giải thưởng cho
những tác phẩm nhân chứng của miền Nam VN trước và sau 75, chúng tôi hy
vọng đóng góp vào việc xây dựng lại đất nước trong những ngày tới.
Dưới đây là những chi tiết kỹ thuật về tác phẩm dự thi, hộp thư gởi bài, địa chỉ
liên lạc, thời hạn gởi bài, ngày giờ công bố kết quả và trao giải.

Thông Cáo 2
Để thông báo tin tức về Giải Văn Học và Học Bổng của Hội Văn Hoá & Giáo
Dục Phan Thanh Giản Foundation cùng tài liệu, bài vở liên quan đến Cụ Phan
hữu hiệu hơn, Hội có một website mới: ptgculturefoundation.com.

Về Giải Văn Học chủ đề Miền Nam Việt Nam Trước Và Sau 1975, với hai giải
thưởng $15,000 US và $5,000 US, ngoài các thể lệ ghi trong thông cáo 1, thông
cáo 2 có thêm vài điều:
1/- các tác phẩm dự giải không có giới hạn số trang nhưng phải ít ra là 200
trang;
2/- một tác giả có thể gởi hai tác phẩm dự thi;
3/- các tác phẩm dự giải thuộc bản quyền của tác giả và tác giả chịu mọi trách
nhiệm về tác phẩm của mình; nếu có tranh chấp ban tổ chức giải sẽ không có
liên hệ nào;
4/- nếu có điều gì không đúng về bản quyền, giải thưởng có thể bị hủy bỏ;
5/- sáng tác dự giải gởi thẳng đến ban tuyển chọn sẽ không được chấp nhận.
Sáng tác của nhiều tác giả sẽ được xem là của người đứng tên dự giải. Sáng tác
của một tác giả qua sự giới thiệu của độc giả phải có sự đồng ý của tác giả đó.
Mọi người ở khắp nơi đều có thể tham dự giải.
Thể loại cho giải: Hồi ký, bút ký, truyện dài, tuyển tập truyện ngắn, chưa phổ
biến dưới mọi hình thức, viết bằng tiếng Việt có dấu, xin gởi đến điạ chỉ email:
khanhp1988@yahoo.com.
Xin quý vị gởi qua dạng PDF (nếu có thể được) theo dạng đính kèm. Không nên
“copy” rồi “paste” trực tiếp trên mặt trang điện thơ (email). Trước khi đính kèm
“file”, quí vị ghi vài dòng về tiểu sử và số phone, để tiện liên lạc trong điện thơ
(chứ không trong sách đính kèm).
Dùng kích thước 12 (font size 12), khoảng cách bình thường (normal space).
Khoảng cách 2 dòng (double space) để phân biệt hai đoạn văn.
Thông tin về giải xin vào http://ptgculturefoundation.com/. Kết quả sẽ công bố
vào đầu tháng 5 năm 2021. Thời hạn cuối để gởi bài dự giải là cuối tháng 5 năm
2020.
Ban tuyển chọn gồm năm nhà văn, nhà báo, không phải là thành viên của Hội
Phan Thanh Giản: Lê Thị Huệ, Trương Anh Thụy, Trần Doãn Nho, Nguyễn Văn
Sâm, Từ Thức.
Website mới có đăng tiểu sử các thành viên trong giải Văn Học và các tài liệu về
Cụ Phan: Chúng Ta Đã Nhất Trí Về Việc Nhận Định Phan Thanh Giản năm
1963 tại miền Bắc của “Anh Cả Giới Sử Học Hà Nội” Trần Huy Liệu, Xuất Xứ

Hai Câu Phan Lâm Mãi Quốc, Triều Đình Thi Dân... và các bài trong website
cũ.
Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản thành lập năm 2014 tại Arizona chủ
trương trang mạng ptgculturefoundation.com và do nhà báo Phan Thanh Tâm,
chủ tịch Hội Đồng Quản Trị cùng Bác sĩ Thái Ngọc Ẩn, chủ tịch Hội Đồng Điều
Hành phụ trách.
Trụ sở hội ở thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Liên lạc với
Ban Tổ Chức Giải qua điện thư: ptgculturefoundation@gmail.com.
Ngày 26 tháng 1 năm 2019
TM Hội Văn Hoá & Giáo Dục Phan Thanh Giản Foundation
Phan Thanh Tâm

