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TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
THƢ VIỆN TỈNH
Số: 02/TB-TV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa – Vũng Tàu,, ngày 21 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC LIÊN HOAN THIẾU NHI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2019
Thực hiện Kế hoạch hoạt động hè 2019, Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
(BR-VT) thông báo tổ chức Liên hoan Thiếu nhi Kể chuyện theo sách tỉnh BR-VT
hè năm 2019 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong thanh thiếu niên và
học sinh toàn tỉnh, hướng dẫn phương pháp và nghệ thuật đọc sách báo, củng cố và
mở rộng kiến thức, giáo dục truyền thống, tinh thần yêu quê hương, đất nước;
- Các hoạt động phải được triển khai rộng rãi, đồng bộ từ tỉnh đến huyện, thị
xã, thành phố; xã, phường, thị trấn; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên tham
gia. Vận động được sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và gia đình.
Thu hút đông đảo thiếu nhi tích cực tham gia;
- Nâng cao chất lượng, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức một
cách sinh động, hấp dẫn để lại ấn tượng tốt cho thiếu nhi và cộng đồng;
- Chọn được những câu chuyện kể hay nhất tham gia Liên hoan Thiếu nhi Kể
chuyện theo sách tỉnh BR-VT và Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông Nam bộ và
cực Nam Trung bộ tại Nhà Thiếu nhi tỉnh BR-VT.
II. ĐỐI TƢỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
1. Đối tƣợng
- Thiếu nhi đang sinh sống, học tập tại các khu dân cư, thôn, ấp, khu phố thuộc
các xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong độ tuổi học
tiểu học và trung học cơ sở.
2. Số lƣợng, thời gian và địa điểm tổ chức
2.1 Số lƣợng: Mỗi đơn vị thành lập một đội tuyển gồm 5 thành viên: (Khu dân
cư, thôn, ấp, khu phố - tham gia các hình thức kể chuyện ở cấp xã), (Xã, phường, thị
trấn – tham gia Liên hoan Thiếu nhi Kể chuyện theo sách cấp huyện), (Huyện, thị xã,
thành phố - tham gia Liên hoan Thiếu nhi Kể chuyện theo sách cấp tỉnh).
2.2 Thời gian:
+ Cấp cơ sở: Từ ngày 01/05 đến ngày 31/05/2019.
+ Cấp huyện: Từ ngày 01/06 đến ngày 10/06/2019.
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+ Cấp tỉnh: Ngày 21/06/2019.
Các huyện, thị xã, thành phố gửi danh sách đội tuyển tham dự Liên hoan
Thiếu nhi Kể chuyện theo sách cấp tỉnh về Thư viện tỉnh BR-VT chậm nhất vào
ngày 15/06/2019.
2.3 Địa điểm:
+ Cấp cơ sở: Chọn địa điểm phù hợp (Trường Tiểu học, THCS, Trung tâm
Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã).
+ Cấp huyện: Chọn địa điểm theo điều kiện cụ thể của địa phương.
+ Cấp tỉnh: Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh BR-VT.
III. NỘI DUNG
1. Tên gọi: “Liên hoan Thiếu nhi Kể chuyện theo sách tỉnh BR-VT năm
2019”.
2. Chủ đề: “Những trang sách yêu thương”.
3. Nội dung chính:
+ Kể chuyện theo sách những câu chuyện về Bác Hồ, danh nhân văn hóa, các
anh hùng dân tộc; anh hùng liệt sĩ trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước;
+ Những câu chuyện về giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, về biển đảo,
về bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước; sự kính trọng lễ phép với ông bà, cha
mẹ, thầy cô, giáo dục đức tính thật thà, dũng cảm, mưu trí; những gương người tốt,
việc tốt của thiếu niên Việt Nam trong lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ đất
nước…
4. Hình thức:
+ Mỗi đơn vị tham gia 01 chương trình xuyên suốt không quá 30 phút (kể cả
phần giới thiệu đội tuyển và phần kể chuyện của cấp Tiểu học và THCS);
+ Giới thiệu đội tuyển (minh họa bằng các loại hình nghệ thuật: Thơ ca hò, vè,
tiểu phẩm, …);
+ Câu chuyện kể (có minh họa, sân khấu hóa …);
+ Thời gian mỗi chương trình thực hiện không quá 30 phút:
+ Giới thiệu đội tuyển: 05 phút;
+ Kể chuyện cả hai cấp: Tiểu học và THCS: 25 phút.
5. Thể lệ:
+ Giới thiệu đội tuyển: Số điểm (06đ)
* Giới thiệu về địa phương, trường, lớp của thí sinh (các bạn cùng tham gia –
đội tuyển) (3 đ);
* Minh họa tạo ấn tượng thêm cho các chi tiết, tình huống, sự kiện của câu
chuyện kể bằng các loại hình nghệ thuật: thơ ca, hò vè, tiểu phẩm … ánh sáng, nhạc
niền phù hợp với nội dung câu chuyện kể (3đ).
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+ Phần kể chuyện: Số điểm: (24đ)
* Trang phục đẹp, phù hợp với câu chuyện (3đ);
* Có xuất xứ câu chuyện (2đ);
* Kể đầy đủ nội dung trong câu chuyện theo đúng chủ đề dự thi BTC (5đ);
* Rút ra bài học từ câu chuyện (2đ);
* Kể chuyện hấp dẫn, truyền cảm, giọng kể tự nhiên, trôi chảy, phát âm rõ
rang phù hợp từng vai nhân vật, không pha giọng kể, phong cách kể tự tin, bình tĩnh,
sử dụng sân khấu hợp lý, dẫn nhập tốt giữa các phần của câu chuyện (7đ);
* Minh họa phù hợp với câu chuyện (5đ).
@ Lƣu ý: Điểm trừ: Đội dự thi vượt quá thời gian quy định 30 phút sẽ bị trừ
điểm.
* Từ 2 – dưới 5 phút: Trừ 5 điểm;
* Từ 5 phút: trừ 7 điểm;
* Từ phút thứ 6 trở lên mỗi phút tiếp theo sẽ trừ 1 điểm.
* Lƣu ý chung
- Số thành viên 5 người của đội tuyển là lực lượng nòng cốt. Ngoài ra, các đội
tuyển có thể sử dụng các thành viên khác để minh họa cho phần thể hiện của mình.
- Phần kể chuyện sách phải thể hiện theo văn phong kể chuyện sách là ngôn
ngữ chủ yếu, tránh lạm dụng các hình thức nghệ thuật khác.
- Giải thưởng tập thể được xét trên cơ sở đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện
Kế hoạch Hoạt động Hè năm 2019 (Tổ chức phục vụ thiếu nhi, trưng bày, tuyên
truyền, giới thiệu sách…) và kết quả tham dự Liên hoan Thiếu nhi Kể chuyện theo
sách tỉnh BR-VT (Phần giới thiệu đội tuyển, phần kể chuyện theo sách, tình hình
tham dự Liên hoan của từng đội tuyển).
IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG
Ban Tổ chức căn cứ tình hình thực tế sẽ trao các giải tập thể và giải kể chuyện.
1. Giải tập thể:
+ 02 giải A
+ 06 giải B
2. Giải thƣởng cho phần Kể chuyện theo sách:
- Giải A: 04 giải (Dành cho 2 cấp: Tiểu học và THCS);
- Giải B: 12 giải (Dành cho 2 cấp: Tiểu học và THCS);
Trên đây là nội dung Thông báo Tổ chức Liên hoan Thiếu nhi Kể chuyện theo
sách tỉnh BR-VT năm 2019. Đề nghị các phòng chuyên môn Thư viện tỉnh BR-VT,
Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thư viện cấp huyện trên địa bàn
tỉnh phối hợp với cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện để Liên
hoan Thiếu nhi Kể chuyện theo sách tỉnh BR-VT năm 2019 đạt kết quả tốt,
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tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh BR-VT thành lập Đội tuyển Thiếu nhi tham dự Liên
hoan Thiếu nhi Kể chuyện theo sách năm 2019 của Liên hiệp Thư viện Khu vực
miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ do tỉnh BR-VT đăng cai tổ chức tại Nhà
Thiếu nhi tỉnh BR-VT.
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