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THỂ LỆ CUỘC THI 

THIẾT KẾ THƯ VIỆN MINI 
LINH HOẠT - THÂN THIỆN - DI ĐỘNG 

flexible - amicable - movable 
 
 
BỐI CẢNH 
Mỗi cuốn sách, mỗi câu chuyện kể đều là một chuyến phiêu lưu tuyệt vời. 
Thư viện, vì thế luôn được coi là một nơi thiên đường dành cho trẻ nhỏ. 
Nhưng vẫn có nơi, trẻ em chưa có được những thiên đường đó bởi những khó 
khăn trong cuộc sống, đặc biệt là những trẻ em thiệt thòi, trẻ em tại các 
vùng nông thôn, miền núi nghèo; bởi sự hoạt động không hiệu quả và thiếu 
sự gần gũi, thân thiện của hệ thống thư viện địa phương ít nhiều mang tính 
“hành chính”. 
Đã có không ít những ý tưởng về việc tạo dựng các thư viện cộng đồng theo 
sáng kiến của các cá nhân dành cho trẻ em: đó có thể xuất phát từ việc tận 
dụng sự nhàn rỗi của các không gian, đó có thể xuất phát từ những tấm lòng 
nhân ái cộng với tình yêu sách và trẻ em, đó có thể xuất phát từ những lo 
lắng văn hóa đọc sách ngày càng mai một, nhất là ở trẻ em - một lứa tuổi 
được dự báo sẽ lệ thuộc vào các loại thiết bị giải trí cá nhân cầm tay nhiều 
hơn... Thực tế cho thấy, đến với những thư viện “tự phát” này, trẻ em không 
chỉ được đọc sách mà còn được gặp gỡ nhau, được vui chơi giải trí, được vận 
động..., giúp trẻ em trở nên cởi mở hơn với thế giới, năng động hơn trong 
giao tiếp, cũng như mục đích cao hơn là tạo dựng cho trẻ em những ước mơ, 
những tưởng tượng, những định hướng về tương lai, thông qua những tiếp 
xúc, trao đổi, hoạt động của các nhà tổ chức hoặc do chính trẻ em tự tổ 
chức. 
Thư viện mini, theo hình dung ban đầu, ngoài mục đích tạo dựng cho trẻ 
một nơi đọc sách, đó còn là nơi trẻ đến trao đổi sách, trao đổi thông tin để 
tối đa hóa việc chia sẻ những kiến thức và những điều thú vị mà trẻ thu 
được. Đồng thời đây cũng là nơi có thể tổ chức các sự kiện quy mô nhỏ như 
thuyết trình, nói chuyện, giới thiệu sách hay... hay kết hợp với các lớp học 
tạm, chiếu phim ngắn... cho trẻ em. 
Như vậy: 
(1) Một thư viện mini “linh hoạt” sẽ giúp cho việc cấy ghép dễ dàng vào các 
vị trí khác nhau,  có thể là tại một sân chơi, trên vỉa hè hay một góc không 
gian nhỏ..., thêm vào đó sẽ giảm giá thành đầu tư để có thể tăng số lượng  
thư viện, tăng số lượng trẻ em được thụ hưởng; 
(2) Một thư viện mini “thân thiện” sẽ thu hút trẻ, giúp trẻ vượt qua được 
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những e ngại, mặc cảm hay thói quen phụ thuộc thiết bị công nghệ để hòa 
mình vào không gian, cùng các hoạt động được tổ chức trong và ngoài (xung 
quanh) thư viện; 
(3) Một thư viện mini “di động” sẽ chủ động “tìm” đến trẻ em dễ dàng hơn 
thay vì thụ động đợi trẻ em tìm đến như các thư viện “truyền thống”, tăng 
cơ hội tiếp xúc với trẻ em, đặc biệt là những khu vực khó khăn, xa xôi, hẻo 
lánh0F

1. 
Trên cơ sở nền tảng và niềm tin vững chắc từ kết quả cuộc thi “Sáng tạo 
không gian 2016 - Thiết kế Sân chơi cho trẻ em” do Bộ môn Kiến trúc 
dân dụng khởi xướng từ năm 2016 với mục đích “là nơi tập hợp, kết nối ý 
tưởng sáng tạo của các bạn trẻ với các nguồn lực xã hội, phục vụ thiết thực 
cộng đồng; hướng tới việc Đổi mới đào tạo Kiến trúc sư - gắn việc học tập lý 
thuyết với thực hành qua những chủ đề thực tiễn”, tiếp nối những thành 
công từ cuộc thi “Sáng tạo không gian 2017 - Thiết kế Nhà vệ sinh 
công cộng”, với mong muốn góp phần vào việc thay đổi thói quen sử dụng 
và suy nghĩ về các thư viện cho trẻ em nhằm thúc đẩy cải tiến xã hội, kết 
nối các cộng đồng và những nhà tài trợ, Bộ môn Kiến trúc dân dụng thuộc 
Khoa Kiến trúc & Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tiếp tục phát 
động cuộc thi “Sáng tạo không gian 2019 – Thiết kế Thư viện mini”. 
 
MỤC TIÊU 
(1) Tìm kiếm các ý tưởng, mô hình thiết kế thư viện mini, nhấn mạnh các 
đặc tính linh hoạt, thân thiện và di động, tại các địa điểm công cộng, hướng 
đến sự an toàn và thân thiện, đặc biệt là với trẻ em; 
(2) Góp phần sáng tạo những không gian đọc sách, nâng cao cơ hội và văn 
hóa đọc, giúp trẻ em có thể tự nâng cao và hoàn thiện nhân cách, tạo dựng 
kỹ năng sống, hướng đến một cuộc sống bền vững trong tương lai; 
(3) Hỗ trợ và quan tâm đến nhu cầu thư viện cho trẻ em của các cộng đồng 
yếu thế, bất lợi về kinh tế, các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, 
hướng đến sự chuyển giao cho các cộng đồng tự thực hiện bằng các nguồn 
lực tại chỗ; 
(4) Thiết lập một kênh thông tin kết nối giữa các ý tưởng về thư viện mini, 
thân thiện và di động với các đơn vị tài trợ, từ thiện hay cung cấp dịch vụ 
cộng đồng; góp phần cải thiện chất lượng và hình ảnh của loại hình công 
trình này. 
 
CÁCH THỨC THỰC HIỆN 
 Quy mô triển khai 
Cấp quốc gia (theo mạng lưới các cơ sở đào tạo kiến trúc sư và các nhà thiết 
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kế) 
 Đối tượng tham gia 
Sinh viên các trường đào tạo kiến trúc và thiết kế có thể tham dự với tư cách 
cá nhân hoặc nhóm (không quá 5 người). 
 
NỘI DUNG 
 Thể loại công trình thiết kế 
Mô hình thư viện mini - “linh hoạt, thân thiện và di động” - phù hợp tiêu 
chuẩn và đáp ứng các quy định về: (1) tiện nghi, (2) tiếp cận thuận tiện, (3) 
đa năng hóa, thỏa mãn nhu cầu đọc, gặp gỡ tại các địa điểm công cộng; đặc 
biệt tập trung khai thác các yếu tố sáng tạo đảm bảo tính thân thiện và thu 
hút hiệu quả với trẻ em. 
 Địa điểm thiết kế 
SV tự lựa chọn địa điểm thiết kế theo mong muốn và ý tưởng của mình. Có 
thể tham khảo (không bắt buộc) một số bối cảnh gợi ý sau: 
(1) Tại các không gian cộng đồng của khu dân cư, ví dụ như sân chơi trẻ em 
của các tổ dân phố, các thôn xóm, làng bản..., gắn liền với một không 
gian mở công cộng/cộng đồng, ví dụ như đình làng, nhà văn hóa khu 
phố, công viên, các khu vui chơi giải trí, vườn hoa, trên các tuyến phố đi bộ, 
điểm tập kết, chờ, đón trẻ tại các khu vực công cộng... 
(2) Tại một số khu vực không gian, công trình gắn với các đối tượng 
trẻ đặc thù như bệnh viện, trường học cho trẻ khuyết tật, tự kỷ... 
(3) Gần hoặc trong các công trình, không gian công cộng dành cho trẻ 
em như trường học, các nhà văn hóa thiếu nhi, câu lạc bộ, sân chơi trẻ em... 
để hỗ trợ nhiều hơn, đặc biệt là ngoài giờ hành chính hoặc thời gian chuyển 
tiếp, chờ đợi của trẻ em (giữa các ca học, sinh hoạt, trong lúc chờ bố mẹ đến 
đón...); 
(4) Tại các điểm trường học, đặc biệt là trường mầm non, mẫu giáo, tiểu 
học ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn chưa có điều kiện xây dựng 
thư viện tiêu chuẩn (khu vực nông thôn nghèo, miền núi, các khu vạn chài 
sông nước...); 
(5) Các thư viện di động phục vụ các hoạt động cộng đồng mang tính 
thời vụ: lễ hội sách, hội chợ triển lãm, sự kiện cộng đồng... 
Địa điểm có thể được lựa chọn gắn với công trình, địa danh cụ thể. Tuy 
nhiên, khuyến khích các địa điểm mang tính tiêu biểu, điển hình để có 
thể chuyển giao kết quả, áp dụng xây dựng rộng rãi. 
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 Các tiêu chí cơ bản 
Thiết kế phải đáp ứng đồng thời và toàn diện nhất có thể được: 
(1) An toàn và thân thiện, thu hút được sự quan tâm và tạo sự yên tâm cho 
cộng đồng; 
(2) Giảm thiểu sự ảnh hưởng đến môi trường không gian và các hoạt động 
hiện có tại địa điểm, hòa hợp với bối cảnh xung quanh; 
(3) Đáp ứng đa dạng các đối tượng trẻ em đặc thù của xã hội; 
(4) Tiện nghi, đa năng hóa các hoạt động bên cạnh hoạt động chính là đọc, 
trao đổi sách; 
(5) Kiên cố, có thể ngăn ngừa sự xâm phạm/phá hoại; 
(6) Chi phí hợp lý để có thể nhân rộng mô hình; 
(7) Thiết kế linh hoạt, dễ thi công lắp đặt, có thể chuyển giao cho các cộng 
đồng dân cư tự thực hiện; 
(8) Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, có tính tương tác cao, hạn 
chế các vật liệu, thiết bị công nghệ cao, đòi hỏi trình độ khi xây dựng, vận 
hành và khai thác công trình; 
(9) Khả năng di động cao (tự di động hoặc có sự hỗ trợ của các thiết bị, 
phương tiện khác), phù hợp với nhiều không gian theo những khoảng thời 
gian khác nhau; 
(10) Đề xuất mô hình vận hành, quản lý hợp lý, bền vững; 
 Các hướng dẫn thiết kế 
Các thiết kế cần cân nhắc đến các vấn đề mang tính gợi ý sau đây: 
(1) Phân nhóm đối tượng, theo đặc tính và thời gian sử dụng, chú ý đến 
những đối tượng đặc thù và sự tương tác giữa các nhóm đối tượng cùng sử 
dụng đồng thời nhằm tránh những xung đột xã hội, xung đột về cách thức 
sử dụng không gian; 
(2) Đề xuất thêm các chức năng tích hợp kèm theo (ngoài chức năng chính 
là đọc sách) nhằm đa năng hóa không gian, hấp dẫn hơn với các đối tượng 
sử dụng, các chức năng này có thể là đột xuất, định kỳ, tạm thời hoặc 
thường xuyên (ví dụ hội họp, lớp học tạm, thuyết trình, nói chuyện, chiếu 
phim...); 
(3) Các bảng chỉ dẫn, dấu hiệu nhận biết mang tính đặc trưng, thân thiện, 
hấp dẫn để có thể phát triển tạo thành hệ thống nhận diện; 
(4) Gắn kết với khung cảnh, hình thái không gian, cảnh quan xung quanh 
công trình, góp phần an toàn hóa các địa điểm (tránh các địa điểm/vị trí biệt 
lập, vắng vẻ); 
(5) Hệ thống ánh sáng (tận dụng ánh sáng tự nhiên, sử dụng ánh sáng nhân 
tạo theo hướng tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); 
(6) Giải pháp kỹ thuật vận hành (lúc di chuyển, lúc cố định) tương ứng với 
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bối cảnh, địa điểm và đối tượng sử dụng...; 
(7) Giải pháp thông thoáng (hệ thống dẫn khí tự nhiên và hệ thống quạt 
thông gió) và chống lại các bất lợi về thời tiết; 
(8) Tính toán hợp lý kích thước không gian nội thất (sàn, tường, trần) nhằm 
tiết kiệm diện tích, khối tích nhưng vẫn đảm bảo các nhu cầu; 
(9) Có thể đáp ứng nhiều quy mô khác nhau thông qua việc sử dụng các 
khối (unit/block) ghép lại tạo các tổ hợp, đáp ứng đa dạng các hình thái 
không gian (diện tích, hình khối...); 
(10) Đề cao tính kinh tế, khuyến khích các phương án có tính toán giá thành 
cụ thể. 
 Tiêu chí xét duyệt, lựa chọn và trao thưởng 
Ban giám khảo sẽ gồm đại diện của các nhà tổ chức, các nhà tài trợ và các 
nhà chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan. 
Ban giám khảo sẽ lựa chọn các giải dựa trên các tiêu chí gợi ý sau: 
(1) Tính sáng tạo - ý tưởng, nội dung thiết kế cũng như hình thức thể hiện; 
(2) Tính nghiêm túc - chất lượng đồ án thiết kế; 
(3) Tính nhân văn - mức độ tác động đến các cộng đồng; 
(4) Tính khả thi - khả năng hiện thực hóa thiết kế chuyển giao cho các 
cộng đồng; 
(5) Tính tương tác - mức độ liên quan đến chương trình, tác động chương 
trình hoặc định hướng phát triển, sử dụng được các sản phẩm, vật liệu sẵn 
có của các nhà tổ chức, nhà tài trợ. 
(6) Tính bền vững, thân thiện với môi trường - không những chỉ để sử 
dụng mà còn đem lại các lợi ích về môi trường lâu dài. 
Việc quyết định tiêu chí, xây dựng thang điểm, cho điểm và tính điểm cho 
các bài thi sẽ do Ban tổ chức và Ban giám khảo bàn bạc, quyết định. Quyết 
định của Ban tổ chức, Ban giám khảo là quyết định cuối cùng. 
 
SẢN PHẨM DỰ THI 
 Hồ sơ dự thi 
(1) Mỗi cá nhân hay mỗi nhóm tham gia có thể dự thi 01 hoặc nhiều phương 
án. Mỗi phương án thiết kế (người dự thi phải đánh mã số thống nhất theo 
quy cách của ban tổ chức) thể hiện hoàn chỉnh và trọn vẹn chỉ trong 01 
hoặc 02 tờ in khổ 75cmx75cm, các tờ in được đánh số thứ tự. Nội dung thể 
hiện bao gồm các hình chiếu kỹ thuật, phối cảnh, nội thất, các chi tiết đặc 
thù, thuyết minh, thông tin về các cá nhân thuộc nhóm dự thi (dưới dạng 
ảnh chân dung). Khuyến kích các phương án dự thi kèm theo mô hình (dưới 
dạng mô hình ý tưởng, mô hình hoàn thiện hay mô hình vận hành) hoặc film 
3D (không quá 3 phút) ; 
(2) 01 đĩa CD chứa tất cả các file bản vẽ, định dạng JPG, độ phân giải 300 
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dpi (Trường hợp là bản vẽ thể hiện bằng tay, thí sinh scan số hóa hồ sơ để 
lưu vào đĩa CD và nộp theo yêu cầu như trên) 
 
(3) Phiếu thông tin dự thi, với đầy đủ các thông tin cơ bản về họ tên, ngày 
sinh, lớp, trường, mã số sinh viên của các sinh viên dự thi, theo mẫu của 
BTC cung cấp. Mỗi cá nhân hay nhóm tham gia có thể truy cập trang 
facebook “FAT - Cuộc thi Sáng tạo không gian cho Trẻ em” để nắm thêm 
thông tin, yêu cầu thực hiện cuộc thi. 
 Nộp bài thi 
Bài thi được nộp đồng thời theo 2 cách: 
(1) Các sản phẩm dự thi bằng hiện vật gồm Đồ án in khổ 75x75cm, Phiếu 
thông tin dự thi và đĩa CD chứa file mềm. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc 
gửi đảm bảo theo đường bưu điện (thời điểm đóng dấu bưu điện sẽ là căn cứ 
xem xét việc đúng hạn hay không của việc nộp bài): 

Bộ môn Kiến trúc Dân dụng 
Khoa Kiến trúc và Quy hoạch 

Trường Đại học Xây dựng 
Phòng 402, nhà A1, Trường Đại học Xây dựng 

Số 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
ĐT: (24) 38697047 
Website: kientrucdandung.vn 

 
(2) Tất cả các file được chuyển theo đường email về địa chỉ: 

sangtaokhonggian.ktdd@gmail.com 
Sau khi nhận được đầy đủ bài thi gửi theo 2 cách nói trên, Ban tổ chức sẽ có 
thông báo bằng email khẳng định về việc đã nhận bài. Ban tổ chức không 
chịu trách nhiệm về việc thất lạc bài thi do bên vận chuyển (bưu điện). 
Mọi thông tin về cuộc thi liên hệ số hotline: 0904926885 – 0904515183. 
 Bản quyền 
Các cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về thiết kế của mình. Nếu có ý kiến 
hay tranh cãi về tính trung thực của phương án, người dự thi sẽ phải có 
trách nhiệm giải trình và Ban tổ chức, Ban giám khảo sẽ quyết định về tính 
hợp lệ của bài thi dựa trên việc giải trình này cũng như tham khảo các ý kiến 
chuyên môn. 
Bản quyền các thiết kế sẽ đồng thuộc về các đơn vị tổ chức. Các đơn vị tổ 
chức được toàn quyền sử dụng ý tưởng/thiết kế đạt giải trong việc quảng bá, 
trong các chương trình can thiệp/dự án và các ấn phẩm, xuất bản phẩm của 
Ban tổ chức. 
Các thiết kế (được giải hay không) trong cuộc thi, nếu khả thi, sẽ được hiện 
thực hóa, dùng cho các dự án của các đơn vị tổ chức. 
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CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
 Các giải thưởng cố định 
1 giải Nhất            15.000.000 VNĐ/giải 
1 giải Nhì     5.000.000 VNĐ/giải 
3 giải Khuyến khích   2.000.000 VNĐ/giải 
Tất cả bài dự thi hợp lệ sẽ được nhận giấy chứng nhận (tham gia/đạt giải) 
 Các giải thưởng phát sinh 
Ban tổ chức, Ban giám khảo dựa trên chất lượng bài dự thi cũng như các 
khoản tài trợ để có thể bổ sung thêm một số giải mà không cần báo trước. 
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN 
1. Khởi động cuộc thi                                    05/08/2019 
2. Phát động chính thức                                12/08/2019 
3. Nộp bài dự thi                                          29/09/2019 
4. Chấm bài dự thi                                        15/10/2019 
5. Triển lãm và trao giải                                01/11/2019 
 

--- HẾT --- 


