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Sách phát hành cảnước từ tháng 3 năm 2012. 
Tại Thư viện - Cafe Đông Tây, nhà N 11A, Trần Quí Kiên, Cầu 
Giấy, Hà Nội, sách thường xuyên được bán với giá ưu đãi (chiết khấu 
20 - 40% giá bìa).  
Chúng tôi có thể gửi sách tới địa chỉ khách hàng theo yêu cầu 
(kháchở nước ngoài xin tính kèm theo cước phí Bưu điện, ở trong 
nước không tính cước). 
Mời vào website http://dongtay.vn (chuyên trang sách giá rẻ mỗi 
ngày) đăng kí mua sách với chiết khấu ưu đãi tới 40%. 

Bạn đọc thích sưu tầm sách có chữ ký và lời đề tặng của dịch giả xin 
mời tới Thư viện - Cafe Đông Tây hoặc liên hệ (qua điện thoại, email) 
với nhân viên Thư viện Đông Tây, 

Thưviện - Cafe Đông Tây dự định sẽ tổ chức giới thiệu cuốn sách mới này 
trong thời gian sắp tới, kính mời Quí vị tham dự. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Thư viện - Cafe Đông Tây , N11A, Trần Quí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Tel/Fax: 04.6267.1117;  
E-mail: trungtamdongtay@gmail.com, thuviendongtay@gmail.com. 
Ghi chú: 
1. Xin đọc thêm các tập tin tham khảo đính kèm; 

2. Thư này chúng tôi gửi đồng loạt theo Sổ địa chỉ, nếu Quí vị nào không 
muốn nhận tiếp những lần sau, xin báo cho chúng tôi biết 

 

LỜI NGƯỜI BIÊN SOẠN 
 

 Nằm trong loạt sách tư liệu, phổ biến kiến thức phổ thông cho đông đảo bạn 
đọc mà Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây đã và đang tiếp tục thực hiện, với đối 
tượng chính là các bạn đang học, nghiên cứu, tìm hiểu văn học thế giới cũng như các bạn 
đọc yêu văn chương nói chung, tập sách 108 nhà văn thế kỉ XX-XXI giới thiệu tiểu sử, 
sự nghiệp và đặc điểm sáng tác của các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch nổi tiếng nhất 
trên thế giới của thế kỉ XX và thập niên đầu thế kỉ XXI. Nhân lần xuất bản thứ nhất, 
Người Biên soạn xin trình bày mấy điểm như sau: 

1. Nói là “Các nhà văn thế kỉ XX…” nhưng sách không giới hạn ở những tác giả chỉ 
hoạt động trọn vẹn trong thế kỉ XX, mà còn gồm một số nhà văn sinh ra và có tác phẩm 
trong thế kỉ trước đó nhưng một phần sự nghiệp quan trọng vẫn được tiếp tục ở thế kỉ XX. 
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Trong sách này, các tác giả được xếp theo trật tự thời gian ngày tháng năm sinh. 
2. Con số 108 ở đây vừa là con số làm việc, nằm trong bộ sách 108…. (con người, sự 

kiện, tác phẩm..) do chúng tôi tổ chức xuất bản, nhưng nó vừa cũng như mọi con số ước lệ 
khác, có thể thay đổi, được nâng lên (chẳng hạn 150, 180…) khi có điều kiện. Trong dự 
định, một mặt chúng tôi đã và tiếp tục biên soạn các tập 108 kiệt tác văn chương thế giới, 
108 nhân vật văn học thế giới, 108 bộ phim thế kỉ XX-XXI…; mặt khác sẽ bổ sung tư liệu 
để nâng lên, chẳng hạn thành 150, 180 nhà văn… nhằm có được một bộ sách giới thiệu đầy 
đủ các gương mặt tiêu biểu của thế giới văn chương. 

3. Trong việc lựa chọn tác giả, chúng tôi chú ý đến sự cân đối một cách (tương đối) 
hợp lí giữa các khu vực (địa lí và văn hóa), loại hình sáng tác (thơ, văn, kịch…), có phần 
“ưu tiên” các tác giả gần gũi, đã được bạn đọc Việt Nam biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên 
việc này vẫn chưa thực hiện được trọn vẹn; một số tác giả, khu vực, do thiếu nguồn tài liệu 
nên chưa có mặt trong tập sách này. 

4. Thêm vào đó, cần nói thêm điều này: Sự lựa chọn các tác giả để giới thiệu, dù 
được tham khảo nhiều nguồn tài liệu và ý kiến một số chuyên gia, hiển nhiên vẫn mang 
tính chủ quan cá nhân, dựa theo hiểu biết và thị hiếu thẩm mĩ của Người Biên soạn, do đó 
không tránh khỏi khác biệt, thậm chí bất đồng với những lựa chọn khác, và tất nhiên hàm 
chứa nhiều thiếu sót, bất cập do khả năng hạn hẹp của Người Biên soạn. Sẽ có những câu 
hỏi “Tại sao chọn tác giả này mà không phải tác giả kia?”, và chúng tôi xin lắng nghe 
mọi ý kiến thuyết phục để cân nhắc và bổ cứu cho lần in sau. 

5. Các mục từ đều được soạn theo một mẫu chung, cố gắng cung cấp nhiều chi tiết 
và làm nổi bật văn nghiệp từng tác giả, nội dung các tác phẩm chính. Tất cả tên riêng 
(nhân danh, địa danh…) đều được ghi bằng nguyên ngữ hoặc phiên âm và chú kèm 
nguyên ngữ (những ngôn ngữ không dùng mẫu tự Latin) để bạn đọc tiện tra cứu. Tên các 
tác phẩm văn học dịch rất khó, chúng tôi cố gắng bám sát theo nguyên bản gốc, trong 
những trường hợp đặc biệt có ghi chú cụ thể, và cũng chép kèm nguyên ngữ.  

6. Cuối mỗi tác giả có tiểu mục Một số bản dịch tiếng Việt nhằm cung cấp cho bạn 
đọc thông tin về những tác phẩm đáng chú ý đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt để tìm 
đọc, đồng thời cũng là một cách sơ bộ kiểm kê tình hình dịch thuật văn chương ở nước ta 
đến thời điểm này. Và thật đáng buồn phải thừa nhận rằng những gì chúng ta đã làm còn 
hơi ít, chưa tương xứng với nhu cầu và xu thế trong tương quan với sự phát triển và hội 
nhập với các nền văn hóa thế giới và khu vực, còn nhiều những kiệt tác của thế kỉ, thậm 
chí trọn vẹn cả những tác giả hàng đầu thế giới chưa có mặt ở tiếng Việt. Điều này đặt ra 
những vấn đề nghiêm túc đối với người làm công tác xuất bản và dịch thuật cũng như các 
tổ chức có trách nhiệm trong sự quản lí và phát triển văn học nước nhà.   

7. Để mở rộng thông tin bổ ích cho bạn đọc, chúng tôi cố gắng đưa vào văn bản 
nhiều chú thích, trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến đề tài của cuốn sách: những tên 
người và thuật ngữ, nếu cần, sẽ được chú thích dưới chân trang trong lần xuất hiện đầu 
tiên trong sách; tên của 108 nhà văn được soạn tiểu sử trong sách này mỗi lần xuất hiện 
(không kể trong mục từ của nhà văn đó) đều được in nghiêng, đậm; ở cuối sách có bảng 
dẫn tên riêng để tra cứu.  

8. Người Biên soạn xin bày tỏ sự cám ơn tới các cộng tác viên đã giúp đỡ chúng tôi 
trong việc cung cấp, xử lí tư liệu và biên tập một số mục từ của tập sách như dịch giả 
Trần Đình Hiến (tiếng Trung), dịch giả Lê Đăng Hoan (tiếng Hàn), các bạn Kiều Vân 
(tiếng Nga), Diệu Thủy (tiếng Anh), Thúy Hạnh (tiếng Trung), Kim Nhạn (tiếng Anh và 



công việc biên tập), cùng một số chuyên gia văn học và ngôn ngữ đã đọc và góp ý cho 
bản thảo tập sách này. 

9. Qua những lí do trình bày trên, Người Biên soạn, cùng với Ban biên tập Trung 
tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây và Nhà Xuất bản Lao Động, mặc dù đã cố gắng rất 
nhiều cả trong khâu biên soạn lẫn biên tập, trình bày cuốn sách nhưng chắc chắn không 
tránh khỏi còn sai sót, trân trọng mong nhận được sự góp ý thiết thực, cụ thể của bạn đọc 
xa gần để kịp thời bổ khuyết trong những lần in sau.  

Thông tin xin gửi tới:  
Ban biên tập sách Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, nhà N*11A, Trần Quí 

Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội,  
Email: hdongtay@gmail.com, bientapdongtay@gmail.com. 

Hà Nội, Đông Tây, Thu 2011 
                                                                                                                      ĐOÀN TỬ HUYẾN 
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