THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG
BAN TỔ CHỨC
NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 4 năm 2019
Số:17/TL-TVT

THỂ LỆ
HỘI THI XÉP SÁCH NGHỆ THUẬT NĂM 2019
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 53/KHLT-TV ngày 25 tháng 09 năm 2018
giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2018-2020;
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 158/KHPH-TVT ngày 18 tháng 10 năm
2018 giữa Thư viện tỉnh Lâm Đồng và Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Đà Lạt trong
lĩnh vực thư viện giai đoạn 2018-2020;
Căn cứ quyết định số 11/QĐ-TVT, ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Thư viện
tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày hội sách năm 2019;
Ban Tổ chức thông báo Thể lệ hội thi xếp sách nghệ thuật năm 2019 như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.
- Đối tượng: Sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ
thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
- Thời gian, địa điểm:
+ Đăng ký dự thi gửi danh sách về Ban Tổ chức trước ngày 10/4/2019 qua 1
trong 2 hình thức sau: Bằng đường công văn địa chỉ: Thư viện tỉnh Lâm Đồng, số
14 Trần Phú - Đà Lạt hoặc qua hộp thư điện tử: thuvientinhlamdong@gmail.com
(theo mẫu đính kèm). Tiêu đề thư cần ghi rõ: Bài dự thi “Xếp sách nghệ thuật”
+ Danh sách các đội thi và đạt giải sẽ được thông báo trên Trang thông tin
điện tử của Thư viện tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: http://thuvienlamdong.org.vn) và
trường học có học sinh đăng ký dự thi.
+ Thời gian thi: 120 phút (cả xếp sách và thuyết minh mô hình), từ 8h0010h00, ngày 18/4/2018 tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng,
+ Trao giải: Sáng khai mạc, ngày 19/04/2018 tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng
II. QUY ĐỊNH VỀ MÔ HÌNH D ự THI:
- Mỗi đội dự thi xếp 1 mô hình, (mỗi mô hình tối đa từ 3-5 học sinh)
- Tài liệu được xếp theo mô hình tự chọn (các kiến trúc nổi tiếng, nhà giàn,
ngọn hải đăng, hoa, bản đồ Việt Nam, tàu thuyền, các ngày lễ lớn, sách...);
- Yêu cầu: Hình xếp phải cân đối, hài hòa, ấn tượng, độc đáo, mang tính nghệ
thuật và thể hiện nội dung, ý nghĩa nhất định.
- Thuyết minh cho chủ đề phần thi: Thời gian thuyết trình 5 phút.
- Có bảng đặt tên cho mô hình.
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- Ngoài sách, các đội có thể sử dụng các phụ liệu trang trí phù hợp với nội
dung phần thi nhưng phải đảm bảo an toàn cho tài liệu.
III. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO:
- Ông Hồ Thanh Hà, Giám đốc Thư viện tỉnh: Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Thanh Trà, Tp. Bảo quản và xây dựng phong trào TVT : Ủy viên;
- Ông Trần Ngọc Minh: Phó Bí thư Thành đoàn Đà Lạt: Ủy viên;
- Ông Nguyễn Bá Lực: Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân
dân tỉnh Lâm Đồng: Ủy viên.
- Mời ông Nguyễn Đức Nhuận, Giáo viên Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm:
Ủy viên.
IV. CƠ CẤU GIẢI VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG: 10 giải
+ 01 giải xuất sắc
+ 02 giải nhất
+ 03 giải nhì
+ 04 giải phụ
* Lưu ý: Giải thưởng có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế.
Ban Tổ chức hội thi xếp sách nghệ thuật năm 2019 sẽ tặng Giấy chứng nhận
và giải thưởng cuộc thi cho các trường đạt giải.
Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh trên địa bàn thành
phố Đà Lạt. Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, quan tâm, phối hợp
tham gia hội thi từ các đơn vị./.
N ơi nhận:
- Tỉnh đoàn Lâm Đồng
- Phòng GDTH - Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng GD&ĐT Tp. Đà Lạt
- Thành đoàn Đà Lạt;
- Thành phần BTC, BGK hội thi (email);
- Lưu VT.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Giám đốc Thư viện tỉnh Lâm Đồng
Hồ Thanh Hà
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MẪU

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỘI THI
“XẾP SÁCH NGHỆ THUẬT”
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Tên mô h ìn h :.....................................................................................
Trường:...............................................................................................
Họ và tên học sinh tham gia mô hình:
1 .................................................................................................. Lớp:
2 ..................................................................................................Lớp:
3 ..................................................................................................Lớp:
4 ..................................................................................................Lớp:
5 ..................................................................................................Lớp:
Họ và tên học sinh thuyết minh: ......................................................
Yêu cầu hỗ trợ:....................................................................................
Thông tin liêc lạc (địa chỉ, email, điện thoại):.................................

