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1. Tên sản phẩm: Đón nhận truyện ngắn đương đại
Nam Bộ (Embracing life contemporary short fiction
from southern Vietnam)
2. Thuộc lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn
3. Tên tác giả: TS. Nguyễn Thị Kiều Thu và nhóm
giảng viên Khoa Ngữ văn Anh ĐHKHXH&NV
Thuộc đơn vị: ĐH KHXH&NV – ĐHQG TPHCM.
Địa chỉ liên hệ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến
Nghé, Q1.
4. Xuất xứ của sản phẩm
Sách chuyên khảo phục vụ đào tạo.
5. Giá bìa
6.
B. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG SẢN PHẨM
Tuyển tập truyện ngắn này là thành quả của đề tài nghiên cứu khoa học do các giảng viên
Khoa Ngữ văn Anh Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành
phố Hồ Chí Minh tiến hành và đã được thông qua Hội đồng thẩm định vào tháng 9 năm 2012.
Phần đầu của tập sách là bài nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của thể lại truyện
ngắn tại Thành phố Hồ Chí Minh, trải dài từ giai đoạn trước giải phóng và liên tục đến những
năn về sau. Qua đó, người đọc có được một cái nhìn khái quát về các nhà văn thuộc nhiều thế hệ
khác nhau, từ các vùng miền trên đất nước đã hội tụ về và đang sinh sống, làm việc tại Thành
phố Hồ Chí Minh. Phần sau là một tuyển tập gồm 16 tác phẩm của 16 tác giả thuộc các thế hệ
khác nhau đã và đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với bút pháp riêng, mỗi
truyện thể hiện một mối quan tâm của mỗi tác giả, đặt dấu ấn cho người đọc về một thành phố
đầy màu sắc.
Phần chuyển ngữ bài nghiên cứu, các tác phẩm và tiểu sử tác giả do các giảng viên Khoa
Ngữ văn Anh đảm nhiệm. Với thế mạnh về chuyên môn ngôn ngữ và văn học Anh - Mỹ, các
bản dịch sang tiếng Anh của các giảng viên tại khoa đều đạt chất lượng cao về nghệ thuật cũng
như các yêu cầu chuyên môn về ngôn ngữ và kỹ thuật dịch.
C. ĐỊA CHỈ CÓ THỂ ÁP DỤNG, TRIỂN KHAI
Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu
thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

