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► 04-01 HB8: Tập ảnh mới: Ôn lại kỉ niệm với những người anh, người chị, người bạn văn nghệ đã xếp
chữ vi tính các bản thảo viết tay và trình bày sách cho Trần Xuân An (từ 1993 đến 2003): Hoạ sĩ Lê Ký
Thương, nhà giáo triết học Cao Thị Kim Quy, nhà văn Nguyên Minh, kĩ thuật viên vi tính Nguyễn Nhị Lan
Hà (chủ cửa hiệu Minh Triết 1), và tình cờ được hân hạnh gặp thêm hoạ sĩ Rừng (nhà văn Kinh Dương
Vương), sáng và trưa ngày 04-01 HB8 (2008). Nhân đây, một lần nữa cảm ơn các anh chị và các bạn (kể
cả Tạ Thị Vân, Duyên...), đã rất mệt nhọc nhưng vẫn rất nhẫn nại, vì không những xếp chữ đúng y theo
các bản thảo viết tay của Trần Xuân An, mà còn phải thực hiện theo sự sửa chữa, bổ sung thêm của
chính Trần Xuân An, ở 3, 4 bản in thử cho mỗi bản thảo (04 & 06-01 HB8):

http://picasaweb.google.com/tranxuanan.writer/KiNiemVanNgheXepChuViTinh

Nhân tiện, trân trọng đưa thêm 3 tấm ảnh những người anh văn nghệ đã giúp Trần Xuân An trong
việc in ấn 3 tập thơ đầu (xếp chữ vi tính từ bản thảo viết tay và đưa đến nhà in...): Nhà thơ Nguyễn Trọng
Tạo, anh Văn Viết Lộc, nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ (10-01 HB8):

Link ảnh 1 | Link ảnh 2 | Link ảnh 3

Và ảnh chân dung những người cháu, người bạn trẻ đã giúp Trần Xuân An mua máy vi tính (04 HB2
[2002]); đề nghị mở hộp thư điện tử (03 HB5 [2005]); nối mạng liên thông toàn cầu (03 HB5 [2005]); đưa
tác phẩm lên webs (host: Dotster...) (02 HB6 [2006]) (11-01 HB8):

Link ảnh 1 | Link ảnh 2 | Link ảnh 3 | Link ảnh 4

Xem thêm: Trả lời người đọc về vấn đề bản quyền & năng lực đích thực của người cầm bút -- link 1 (ở
Wordpress) hoặc link 2 (ở Google Page Creator) & link 3 (ở Wordpress) cùng nhiều trang khác trên
WebTpTXA., WebTgTXA., WebTXA.. Xin lưu ý lời bàn luận này: KHU NHÀ (HOẶC TOÀ NHÀ) SÁNG
TÁC, NGHIÊN CỨU: Nên chăng tốt nhất là vẫn duy trì, xây dựng thêm khu nhà (hay toà nhà) sáng tác,

nghiên cứu, được bố trí liên kế, kết hợp với thư viện tại mỗi tỉnh, thành phố. Đó là những nơi làm
việc thường xuyên của các nhà cầm bút. Tại sao giới cầm bút phải chấp nhận như vậy, xin xem tiếp
theo các chữ đã link-hoá trên.

Gút lại vấn đề:

Nếu trong lĩnh vực văn chương, học thuật, tôi có thể tự tin, tự hào, và luôn luôn khẳng định từng ý
tưởng, từng chi tiết, từng câu, từng chữ, từng dấu thanh, dấu phẩy phải xuất phát từ bộ óc, trái
tim của mình, tuyệt đối không để ai can thiệp vào (trừ trường hợp một vài bài, một vài câu chữ phải
chịu nhân nhượng ở các nhà xuất bản, các toà soạn, vì cái gọi là "biên tập", "kiểm duyệt", thực chất là
cắt, sửa, lắm khi rất vô lí), thì trong lĩnh vực vi tính, tôi chỉ mới gõ phím vi tính lần đầu tiên từ tháng
4 HB2 [2002], và mãi đến tháng 3 HB8 [2008], mới chập chững vỡ lòng về thư điện tử (e-mail),
điểm mạng (web-site, web-spot) và mạng liên thông toàn cầu (internet), thậm chí phải học một số
thao tác cần thiết ngay từ hai đứa con của mình và từ kĩ sư Bùi Quang Ngọc, cử nhân Lê Vĩnh Sơn.

Ghi chú thêm vào tiểu mục này vào ngày 13-01 HB8 (2008):

Như thông lệ của WebTgTXA., những thông tin liên quan đến các cá nhân, đều được WebTgTXA. gửi
điện thư hoặc gọi điện thoại đến các cá nhân ấy để báo tin. Trong nội dung báo tin, có địa chỉ trang web
cụ thể hoặc có sự đề nghị vào các webs tìm kiếm, đặc biệt là Google search, Yahoo search... (vì đọc link
qua điện thoại rất bất tiện). Sở dĩ WebTgTXA. phải thực hiện như vậy là để tránh trường hợp được gọi
là áp đặt thông tin. Trong trường hợp cụ thể ở tiểu mục này, khi chụp chung ảnh vào ngày 04-01 HB8
(2008), đã có sự trao đổi về mục đích như trên (lưu niệm và làm bằng chứng); còn những tấm ảnh
không phải ảnh chụp chung, hoặc chụp chung ở thời điểm khác, WebTgTXA. cũng có thông báo đến
người có liên quan chính cùng lúc báo tin.

Ngoài ra, thiết tưởng cũng cần nói rõ: Là tác giả của các tác phẩm sáng tác, nghiên cứu (xem danh mục
tác phẩm), Trần Xuân An hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung tác phẩm của mình, chứ không phải là
những người xếp chữ vi tính. Những người anh, người chị, người bạn văn nghệ, vi tính cứ yên tâm

Nhấn mạnh lần cuối (11 & 12 & 13-01 HB8):

Tôi (Trần Xuân An) không muốn bị "giật dây", cứ mải bàn lui bàn tới vấn đề này. Rất mong những
người có liên quan kể trên thông cảm.
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