
Giải thưởng Truyện tranh Quốc tế lần thứ 5 

Hướng dẫn dự thi 
 

1. Mục đích 

 Phổ cập văn hóa truyện tranh ở nước ngoài 

 

2. Điều kiện tham gia 

(1)  Tác phẩm truyện tranh (dài từ 24 trang trở lên) được sáng tác ở các quốc gia 

ngoài Nhật Bản, trừ những tác phẩm đã được nhận giải thưởng truyện tranh quốc tế 

trước đây (bao gồm cả giải khuyến khích). 

(2) Những tác phẩm đã hoặc chưa được xuất bản đều có thể được gửi đến tham gia 

cuộc thi này. Tác phẩm dự thi phải được sáng tác trong vòng 3 năm trở lại đây. 

(3)  Tác phẩm dự thi được gửi đến dưới hình thức bản in (tùy theo từng trường 

hợp cụ thể yêu cầu gửi thêm bản mềm). 

(4)  Các công ty phát hành, xuất bản ở nước ngoài được nộp tác phẩm dự thi với 

sự đồng ý của tác giả truyện tranh đó. 

 

3. Cách thức tham gia 

(1)  Thời hạn nộp tác phẩm dự thi: 

 Ngày 31 tháng 8 năm 2011 (tác phẩm dự thi phải đươc gửi đến muộn nhất vào 

ngày 31 tháng 8) 

(2)  Địa chỉ nộp tác phẩm dự thi: 

   a. P.O.Box MBE 125 

     The Fifth International MANGA Award Executive Committee, 

     Tokyo Toranomon Building 1F, Toranomon 1-1-18, Minato-ku, 

     Tokyo 105-0001, JAPAN 

   b. Các Đại sứ quán Nhật Bản hoặc Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại quốc gia sở 

tại 

(3)  Số lượng cần nộp: 2 bản (tác phẩm có khả năng đoạt giải sẽ được yêu cầu nộp 

thêm bản cứng và bản mềm) 

(4)  Ngoài ra: tác phẩm dự thi cần được nộp cùng với Đơn đăng ký dự thi bằng 

Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (có mẫu đính kèm).  

 

4. Trả lại tác phẩm 

Các tác phẩm dự thi sẽ KHÔNG được gửi trả lại. Vì vậy, nếu tác phẩm chưa 

được công bố, đề nghị chỉ nộp bản sao. Các tác phẩm dự thi sẽ được trao tặng 

hoặc hủy bỏ. 

 

5. Công tác chấm giải 

  Ủy ban Xét duyệt Giải thưởng Truyện tranh Quốc tế lần thứ 5 sẽ chịu trách 

nhiệm lựa chọn ra các tác phẩm xứng đáng để trao giải.  

 

6. Giải thưởng 

   (1) 1 Giải Xuất sắc và 3 Giải Nhất sẽ được trao cho các tác phẩm xứng đáng. Giải 

xuất sắc và giải nhất sẽ được trao bằng khen và cúp kỷ niệm. Giải khuyến khích sẽ được 

trao quà tặng. 

 (2) Đại diện các tác phẩm đoạt giải xuất sắc và giải nhất sẽ được mời đến Nhật Bản 

trong 10 ngày để tham gia lễ trao giải. 

 

7. Lễ trao giải: 

Lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra tại Tokyo vào tháng 3 năm 2012  


