SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 21 tháng 10 năm 2021

THỂ LỆ
Cuộc thi giới thiệu sách năm 2021 với chủ đề “Đọc sách mỗi ngày”
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:123/KH-TVKHTH ngày21 tháng 10 năm 2021)
Nhằm tôn vinh giá trị của sách và góp phần lan tỏa phong trào đọc sách
trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuyên truyền nâng cao nhận
thức của người dân, đặc biệt là thành phần thanh thiếu nhi, học sinh trung học
các cấp; hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển tri
thức, tâm hồn hướng tới xây dựng con người văn hóa, cộng đồng văn hóa và xây
dựng xã hội học tập.
Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng tổ chức Hội thi “Đọc sách mỗi
ngày” năm 2021 với thể lệ như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG BÀI DỰ THI
1. Đối tượng
Cuộc thi dành cho các em thanh thiếu nhi từ 12 – 15 tuổi đang học tại các
trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2. Số lượng
Cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn thành phố, Số lượng đăng ký tối
thiếu là 05 bài và tối đa là 10 bài dự thi đối với 01 quận/huyện.
II. THỜI GIAN – ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI THI
1. Thời gian tổ chức và nhận bài thi
Thời gian dự thi bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2021.
Thời gian đăng tải bài dự thi trên trang fanpage từ ngày 15/11/2021 đến
hết ngày 30/11/2021 để chấm giải tương tác Fanpage.
2. Thời gian tổng kết, trao giải
Thời gian chấm giải và công bố kết quả cuộc thi từ 01/12/2021 đến hết
ngày 03/12/2021.
Thời gian tổng kết, trao giải: Dự kiến Chủ nhật, ngày 06/12/2021.
3. Địa chỉ nhận bài dự thi
Nộp bài dự thi qua email Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố:
thuviendanang1@gmail.com
Thí sinh dự thi ghi rõ trên chủ đề (thư điện tử):
Tham gia Hội thi: “Đọc sách mỗi ngày”: Họ và tên, Lớp, Trường.
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III. THỂ LỆ CUỘC THI
1. Chủ đề dự thi
Chủ đề dự thi: Về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu nước, yêu đồng bào,
tình yêu thương gia đình – tình cảm thầy trò - tình bạn hay về những nét đẹp văn
hóa của con người trong cuộc sống và môi trường xung quanh.
Khuyến khích giới thiệu những tác ph m văn học mới, những cuốn sách
tác động sâu sắc đến tâm hồn và cuộc sống.
Hình thức trình bày: cá nhân, đôi hoặc tập thể (khuyến kích các tiết mục
có đầu tư, dàn dựng, đạo cụ, hóa trang theo các nhân vật trong tác ph m).
2. Nội dung
- Giới thiệu sơ lược về thí sinh/nhóm thí sinh.
- Khái quát về thông tin tác ph m: Giới thiệu tên sách, tên tác giả, nhà
xuất bản, năm xuất bản, số trang, khổ sách.
- Truyền tải các nội dung cốt lõi, các giá trị nghệ thuật và ý nghĩa của
sách.
- Chia sẻ cảm nhận về cuốn sách yêu thích, những tác động tích cực đối
với bản thân và xã hội.
- Khuyến khích các hình thức minh họa hấp dẫn.
Hình thức trình bày: cá nhân, đôi hoặc tập thể (khuyến kích các tiết mục
có đầu tư, dàn dựng, đạo cụ, hóa trang theo các nhân vật trong tác ph m)
3. Hình thức dự thi
Xây dựng video clip giới thiệu sách. Độ dài không quá 10 phút/tác ph m.
- Tác ph m dự thi chưa từng được công bố trên các phương tiện truyền
thông đại chúng.
- Clip dự thi được lưu dưới dạng file: mov, mpeg4, avi, wmv, mpegps, flv,
3gpp, webm (những hình ảnh hoặc âm nhạc sử dụng trong video clip nếu không
phải do tác giả sáng tác thì phải có nguồn trích dẫn rõ ràng).
Hồ sơ dự thi gồm: Video và file văn bản dưới định dạng .doc, .docx, .pdf
(bao gồm: tên cuốn sách, tên tác giả nhà xuất bản, năm xuất bản và nội dung
giới thiệu sách; cung cấp đầy đủ các thông tin về người dự thi: Họ và tên thí sinh
- Ngày tháng năm sinh - Địa chỉ thường trú - Số điện thoại liên lạc).
Ban Tổ chức Hội thi sẽ công bố đoạn phim của các thí sinh tham gia dự
thi trên trang Website và trang Fanpage của Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà
Nẵng: https://www.facebook.com/dananggeneralsiencelibrary.
Các thí sinh mời gọi thích trang, nhấn vào biểu tượng cảm xúc, bình luận
và chia sẻ bài viết về trang cá nhân (để chế độ công khai) để tính điểm thi.
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IV. TIÊU CHÍ CHẤM GIẢI VÀ CÔNG BỐ
1. Tiêu chí chấm điểm
a) Tác ph m dự thi được chấm theo các tiêu chí sau: Thang điểm: 10
- Nội dung: (4.0 điểm)
+ Đảm bảo tính hệ thống của câu chuyện (1điểm)
+ Nội dung rõ ràng, đầy đủ mang tính giáo dục cao (1điểm)
+ Rút ra bài học bản thân và liên hệ cuộc sống qua câu chuyện (2điểm)
- Hình thức: (6.0 điểm)
+ Giọng kể truyền cảm sinh động hấp dẫn rõ ràng (2đ)
+ Trang phục phù hợp với hoàn cảnh, nội dung câu chuyện (1đ)
+ Diễn xuất và minh họa cho câu chuyện (3đ)
b) Tiêu chí chấm giải phụ:
- Tác ph m được tương tác nhiều nhất trên trang fanpage:
+ 01 lượt like được tính 1điểm;
+ 01 lượt comment được tính 2 điểm;
+ 01 lượt share công khai về trang cá nhân được tính là 03 điểm;
2. Công bố giải và quyền sử dụng bài thi
a) Công bố bài thi và kết quả cuộc thi:
Ban Tổ chức Hội thi sẽ công bố đoạn phim của các thí sinh tham gia dự
thi trên trang Website và trang Fanpage của Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà
Nẵng: https://www.facebook.com/dananggeneralsiencelibrary.
Các thí sinh mời gọi thích trang, nhấn vào biểu tượng cảm xúc, bình luận
và chia sẻ bài viết về trang cá nhân (để chế độ công khai).
b) Quyền sử dụng bài dự thi:
Hội thi “Đọc sách mỗi ngày” không tổ chức nhằm mục đích thương mại,
Ban tổ chức Hội thi có quyền sử dụng các bài dự thi nhằm mục đích tuyên
truyền, quảng bá cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc hoặc hưởng ứng các hoạt
động học tập suốt đời tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, các cơ sở giáo
dục trên địa bàn thành phố hoặc trên phạm vi toàn quốc.
3. Cơ cấu giải thưởng
Ban Tổ chức sẽ trao giấy khen và giải thưởng theo cơ cấu sau:
- 01 Giải nhất
- 02 giải nhì
- 04 giải ba
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- 15 giải khuyến khích
- 01 giải tác ph m có lượng tương tác nhiều nhất trên trang fanpage Thư
viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng
Trên đây là thể lệ Hội thi giới thiệu sách năm 2021 theo chủ đề “Đọc sách
mỗi ngày” do Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng thực hiện./.
GIÁM ĐỐC

Lê Thị Bích Phượng

