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Truyện/ T
Thơ/ truyện
n siêu ngắn

Nhânn ngày 23/004, dịp kỉ niiệm Ngày S
Sách Quốc tế,
t Ngày mấất của Miguuel de Cervaantes,
và N
Ngày tiếng Tây Ban Nha
N tại Liênn Hợp Quố
ốc, Đại sứ quán TÂY
Y BAN NH
HA và
PAN
NAMA tại Việt
V Nam tổ
ổ chức Cuộộc thi sáng tác
t văn họcc 2020 lần tthứ I với cáác nội
dungg sau đây:

THỂ
Ể LỆ CUỘC
C THI
11. Các cá nhân
n
là thàn
nh viên của ccác trường Đại học như
ư Đại học H
Hà Nội (HA
ANU),
Đại học Ngoại ngữ
ữ - Đại học Quốc gia Hà
H Nội (UL
LIS), Đại họọc Khoa họ
ọc Xã
N
văn Tp
p. Hồ Chí M
Minh (USSH
H), cũng nh
hư các trườn
ờng phổ thôn
ng có
hội và Nhân
giảng dạạy tiếng Tây
y Ban Nha.
22. Các tác phẩm
p
dự th
hi phải đượcc viết bằng tiếng Tây Ban
B Nha, m
mang tính ng
guyên
bản và chưa được xuất
x bản lầnn nào, chưa được
đ
công bố,
b dù là m
một phần hay
y toàn
bộ nội duung, dưới bất
b kì hình thhức nào (baao gồm trên mạng Interrnet).
33. Các thể loại
l sáng tác bao gồm: truyện, thơ
ơ và truyện cực
c ngắn.
44. Chủ đề sáng
s
tác bao
o gồm:


Đ vị ngườii phụ nữ
Địa



T
Tuổi
trẻ



T
Tương
lai



S khiếp sợ
Sự



T
Tình
yêu



M Thiên nh
Mẹ
hiên



C đề tự do
Chủ
o

55. Độ dài của
c tác phẩm
m không vư
ượt quá 200 từ đối với thể
t loại truyyện siêu ngắắn, và
không quuá 6 trang đối
đ với các tthể loại truy
yện và thơ khác.
k
66. Hình thứ
ức dàn trang
g: Phông chhữ Times New
N Roman,, kích cỡ 122, cách dòng
g 1.5,
căn lề thhẳng hai bên
n.
77. Nội dungg đánh giá: ý tưởng, từ
ừ vựng, ngữ pháp.
88. Thời hạnn nộp bài dự
ự thi sẽ kết tthúc vào ng
gày 09/03/2020. Thí sinnh nộp bài dự
d thi
qua hòm
m thư điện tử
t của Bộ pphận Văn hóa
h Đại sứ quán
q
Tây B
Ban Nha tạii Việt
Nam tại emb.hanoi.sc@maec.ees.
99. Các tác phẩm đoạtt giải sẽ đư
ược Đại sứ
ứ quán Tây Ban Nha và Đại sứ quán
n thành một cuốn sáchh chung. Cáác tác
Panama công bố vàà tổng hợp để xuất bản
giả đoạt giải sẽ nhận
n được phầnn quà từ cácc Đại sứ quáán tham giaa.
110. Việc thaam gia Cuộcc thi sáng táác văn học lần
l thứ I đồn
ng nghĩa vớới việc hoàn
n toàn
chấp nhậận các điều khoản nêu ttrên.

Vớii sự hợp tác của:
C quan Hợp
Cơ
p tác Phát trriển Quốc tếế Tây Ban Nha
N (AECID
D)

Xem tthêm thông tin tại:
Web: http:///www.exteeriores.gob.ees/Embajad
das/HANOI//es/Paginas//inicio.aspx
x

Facebook: http
ps://www.fa
facebook.co
om/Embajad
daEspVietnaam/
htttps://www.ffacebook.coom/profile.p
php?id=1000
0104850451133

Các Đại sứ quáán Tây Ban
n Nha và Paanama tại Việt
V Nam cam kết bảoo vệ môi trư
ường.
Nhằm
m giảm thiểểu tác động
g lên môi trrường của việc
v
in sách
h, Ban tổ chhức sẽ thựcc hiện
trồngg cây tại cácc trường Đạại học tham
m gia cuộc thi.
t Các cây
y này sẽ man
ang tên các thành
phố ccủa Tây Baan Nha, Pan
nama và cácc quốc gia nói
n tiếng Tâây Ban Nhaa và Bồ Đào
o Nha
khác tham gia Cuộc
C
thi.

