
 

 
Hướng Dẫn Tham Gia Cuộc Thi Sáng Tác Truyện Tranh 
2022 Của Thư Viện Cộng Đồng San José 
 
 
Cuộc Thi Sáng Tác Truyện Tranh Của Thư Viện Cộng Đồng San José dành 
cho tất cả cư dân của tiểu bang California, ở mọi lứa tuổi. 

Sau đây là cách tham gia …. 

● Sáng tác một truyện tranh/truyện đồ họa do chính quý vị là tác giả với tổng số trang tối đa là 8, bao 
gồm cả trang bìa. 

● Sử dụng khổ giấy letter (8.5 x 11) với màu trắng đen và chỉ vẽ trên một mặt giấy. 
● Mỗi bài dự thi phải là tác phẩm sáng tạo và nguyên bản của tác giả/họa sĩ minh họa. Bất kỳ bài dự thi 

nào có nhiều tác giả/họa sĩ minh họa tham gia thì bài dự thi sẽ được đánh giá là một bài tham dự theo 
độ tuổi của tác giả/họa sĩ minh họa lớn tuổi nhất trong nhóm, và nếu được giải thì giải thưởng sẽ được 
chia cho các thành viên trong nhóm. 

● Cuộc thi này chỉ dành cho các tác giả/họa sĩ minh họa không chuyên nghiệp. 
● Hình ảnh do máy vi tính tạo ra có thể chấp nhận được, miễn là chúng là tác phẩm gốc của quý vị (không 

bao gồm clip art). 
● Hãy cân nhắc gửi bản sao chụp hoặc bản scan kỹ thuật số phản ánh chính xác bản gốc (Thư viện Cộng 

Đồng San José không thể đảm bảo việc trả lại các bản đã nộp bằng giấy). 
● Thư viện Cộng Đồng San José có quyền sao chép lại tác phẩm của quý vị. Quý vị có thể sử dụng lại tất 

cả tác phẩm của mình sau cuộc thi. 
● Hãy hoàn thành Mẫu Đơn Đăng Ký Tham Gia Cuộc Thi Sáng Tác Truyện Tranh. Các bài dự thi được gửi mà 

không có Mẫu Đơn đăng ký tham gia Cuộc thi hoàn chỉnh sẽ không đủ điều kiện tham dự. Các bài dự 
thi có nhiều tác giả/họa sĩ minh họa cùng tham gia thì mỗi người đều phải điền Mẫu Đơn Đăng Ký 
Tham Gia Cuộc Thi Sáng Tác Truyện Tranh cùng với bài dự thi của họ. 

● Các bài dự thi được khuyến khích gửi bằng kỹ thuật số tại 
https://sanjose.librariesshare.com/sjgraphicnovelcontest/ hoặc gửi email qua địa chỉ: 
graphicnovels@sjlibrary.org dưới dạng đính kèm với dạng tập tin JPEG hoặc PDF. Các bài dự thi kỹ 
thuật số phải được gửi trước 11:59 tối Chủ Nhật, ngày 31 tháng Bảy năm 2022. 

● Các bài dự thi cũng có thể được gửi đến bất kỳ địa điểm đang hoạt động của Thư viện Cộng Đồng San 
José trước giờ đóng cửa của thư viện vào Chủ Nhật, ngày 31 tháng Bảy năm 2022.  

● Giới hạn mỗi thí sinh (hoặc nhóm) chỉ được nộp một bài dự thi. 
 

Các bài dự thi sẽ được đánh giá bằng thang điểm bao gồm các nội dung sau: tổng thể câu chuyện, tính độc 
đáo, tính sáng tạo và hình ảnh minh họa. Một hội đồng gồm nhân viên thư viện và các chuyên gia trong ngành 
truyện tranh sẽ tham gia chấm thi. Các tiêu chuẩn chấm thi chi tiết và phiếu đánh giá (rubric) được sử dụng 
cho cuộc thi này có trên trang web của chúng tôi (xem bên dưới). Tất cả các giải thưởng tiền mặt sẽ được trao 
dưới dạng thẻ quà tặng. Có đến hai Giải Khuyến Khích ở mỗi nhóm tuổi sẽ là một túi đựng đồ nghệ thuật. 
 

● Trẻ em từ 0-7 tuổi: Các hộp quà tặng và thiết bị nghệ thuật được trao cho những thí sinh đoạt giải 
nhất, nhì và ba 

● Trẻ em từ 8-9 tuổi: Các hộp quà tặng và thiết bị nghệ thuật được trao cho những thí sinh đoạt giải 
nhất, nhì và ba 

https://sanjose.librariesshare.com/sjgraphicnovelcontest/
mailto:graphicnovels@sjlibrary.org


 

● Thiếu niên (10-12): Các hộp quà tặng và thiết bị nghệ thuật được trao cho những thí sinh đoạt giải 
nhất, nhì và ba 

● Thanh thiếu niên (13-17): Giải nhất $100; giải nhì $75; giải ba $50 
● Người lớn (18 tuổi trở lên): Giải nhất $100; giải nhì $75; giải ba $50 

 

Thí sinh đoạt giải sẽ được vinh danh trong Lễ Trao Giải Trên Mạng vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng Chín năm 2022. 
 
Để biết thêm thông tin và xem các tiêu chuẩn chấm thi, xin vui lòng truy cập trang: 
http://www.sjpl.org/graphicnovels 
 
 

Thư viện Cộng Đồng San José có quyền từ chối các bài gửi dự thi có nội dung không phù hợp với công chúng. 

Các nhân viên của Thư viện Cộng Đồng San José không được tham gia cuộc thi. Cuộc thi này dành cho tất cả 

cư dân tiểu bang California.  

http://www.sjpl.org/graphicnovels


 

Mẫu Đơn Đăng Ký Tham Gia Cuộc Thi Sáng Tác Truyện Tranh năm 2022 của  
Thư Viện Cộng Đồng San José 

 
Tên:______________________________ Tuổi: _______(Đánh dấu nơi đây nếu quý vị  18 tuổi hoặc lớn hơn ___)  
 
Bút danh (nếu có): _____________________________________________       
 
Tựa của Truyện Tranh: __________________________________________________________ 
 
Chi nhánh thư viện (để nộp bài dự thi và nhận giải): ____________ 
 
 
Địa chỉ Email: __________________________________________________ Số điện thoại: ____________________ 

 
 

 

Cho Phép Phát Hành Ảnh/Tác phẩm Sáng tạo 

GIẤY PHÉP ĐỒNG Ý CHO PHÉP TÁI BẢN TÁC PHẨM SÁNG TẠO VÀ CHỤP ẢNH  

HOẶC QUAY VIDEO VÀ/HOẶC ÂM THANH 
 

 
Tôi là ______________________________________ 18 tuổi hoặc lớn hơn. 

 
Tôi là  ______________________________________ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của ______________ 

_______________________________________. 

Tôi cho phép Thành phố San José và Đại học San José được tái bản các tác phẩm sáng tạo mà tôi (hoặc con tôi) tham gia 
trong Cuộc thi Sáng Tác Truyện Tranh. Tôi hiểu rằng mục đích của cuộc thi này là để quảng bá Thành phố San José (và/hoặc 
Đại học San José) và các dịch vụ/chương trình của họ. Tôi cho phép với những điều tôi hiểu như sau: Tôi (hoặc con tôi) sẽ 
không được trả bất kỳ khoản bồi thường nào tại thời điểm này hoặc trong tương lai trong việc sử dụng các tác phẩm 
sáng tạo của tôi (hoặc con tôi). Không cần có giấy phép của tôi để tác phẩm được tham gia các chương trình của Thành 
phố hoặc Đại học San Jose. 
 
Tôi hiểu rằng Thành phố San José hoặc Đại học San José có thể chụp ảnh, thu video và/hoặc âm thanh các sự kiện hoặc 
hoạt động mà tôi (hoặc con tôi) đang tham gia. Tôi cho phép Thành phố và Trường Đại Học San José sử dụng hình ảnh, âm 
thanh và/hoặc video của tôi (hoặc con tôi) cho mục đích quảng bá Thành phố San José (và/hoặc Đại học San José) và các 
dịch vụ/các chương trình của họ. Tôi cho phép với những điều tôi hiểu như sau: Tôi (hoặc con tôi) sẽ không được trả bất 
kỳ khoản bồi thường nào vào thời điểm này hoặc trong tương lai cho việc sử dụng hình ảnh hoăc âm thanh của tôi 
(hoặc con tôi). Không cần có giấy phép của tôi để tác phẩm được tham gia các chương trình của Thành phố hoặc Đại học 
San Jose. 
 
____________________________________________      _________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

____________________________________________      ________________ 
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