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Thư viện Nhỏ Miễn phí của Trường Tiểu Học Lewis 
mở cửa 

Trường Tiểu Học Lewis trở thành tổ chức mới nhất để mở một Thư viện Nhỏ Miễn phí (Little 
Free Library), một chương trình sử dụng các thùng nhỏ cho các cuốn sách dưới dạng "lấy một 
cuốn sách, trả lại một cuốn sách." Hơn 50.000 Thư viện nhỏ miễn phí đã được mở cửa, với các 
địa điểm ở tất cả 50 tiểu bang và trên khắp thế giới. 

Giáo viên Trường Lewis Anh Mark Richner viết về dự án trên blog lớp học của mình (his 
classroom blog):  

Thư viện nhỏ miễn phí mới của Trường Lewis hiện đã được mở ra! Dự án này bắt đầu 
bằng việc suy nghĩ các bước cần thiết để đưa dự án này ra đời. Các trẻ em vẽ các ảnh và 
minh hoạ của họ trên thư viện nhỏ. Họ tổ chức một cuộc sưu tập sách, làm các tờ quảng 
cáo, một bảng thông báo, và video quảng cáo. Chúng tôi đã xem xét hơn 1.000 cuốn 
sách đã được hiến tặng để nói về khoảng cách đa dạng trong văn học thiếu nhi và thu 
thập một số dữ liệu xung quanh các câu hỏi "Cuộc sưu tập sách của chúng tôi đa dạng 
như thế nào?" Và "Các chủng tộc và giới tính tiêu biểu khác nhau thế nào ? " Xin nhớ 
xem video do các trẻ em thực hiện về cách Thư viện nhỏ miễn phí hoạt động (how the 
Little Free Library works). Đây là một số hình ảnh của việc thành lập và xếp đặt sách vào 
thư viện nhỏ (installing and filling the little library), Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển sang vai 
trò của người quản lý thư viện. 

 

https://littlefreelibrary.org/
https://littlefreelibrary.org/
http://lewisroom20.blogspot.com/2017/10/diversity-in-childrens-books-how-diverse-is-our-book-collection.html
http://lewisroom20.blogspot.com/2017/10/diversity-in-childrens-books-how-diverse-is-our-book-collection.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tJsiXXgzg1s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tJsiXXgzg1s
http://lewisroom20.blogspot.com/2017/10/installing-and-filling-new-little-free.html
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