LATVIJAS SKOLU KONKURSA “BIBLIOTĒKA” NOLIKUMS

1. KONKURSA MĒRĶI
1.1. Popularizēt lasīšanu kā lietderīgu un attīstošu brīvā laika nodarbi.
1.2. Veicināt lasīšanu un bibliotēku apmeklēšanu jauniešu vidū.
1.3. Rosināt jauniešu iniciatīvu un veicināt viņu līdzdarbošanos skolas bibliotēku krājumu
papildināšanā.
2. KONKURSA UZDEVUMI
2.1. Lai piedalītos Latvijas skolu konkursā “Bibliotēka”, skolēnam ir jāveido foto stāsts, video
stāsts vai jāraksta eseja par kādu no tēmām:
“Man tuva grāmata manas skolas bibliotēkā”
“Pasaule bez drukātām grāmatām”
“Grāmata ar raksturu”
2.2. Foto stāsta maksimālais garums: 20 attēli. Video stāsta maksimālais garums: 10 minūtes.
Esejas maksimālais garums: 2000 vārdi.
2.3. Konkursa dalībnieki garantē, ka iesūtītais darbs ir viņu oriģināldarbs un veidots Latvijas
skolu konkursam “Bibliotēka”. Pretējā gadījumā organizatoriem ir tiesības neiesniegt
dalībnieka darbu žūrijai vērtēšanai.
3. PIETEIKŠANĀS
3.1. Dalību Latvijas skolu konkursam “Bibliotēka” piesaka skola, kura plāno iesaistīt savas
skolas skolēnus konkursā. Dalības pieteikšana konkursam notiek, aizpildot anketu saitē
https://goo.gl/forms/UzjNGqaf9v7WRYQs1 līdz 1. oktobra plkst. 23.59.
3.2. Konkursa 1. kārta norit skolā. Skolēni veido darbus, un skola izvēlas trīs labākos skolēnu
darbus, ko iesūtīt konkursa 2. kārtai.
3.3. Darbus 2. kārtai var iesniegt līdz 2018. gada 19. oktobrim plkst. 23.59, elektroniski, sūtot
uz e-pastu biblioteka@bib.eu, klātienē vai sūtot pa pastu.
Adrese: Baltic International Bank, Kalēju ielā 43, Rīga, LV-1050.
3.3. Iesniedzot darbus konkursam, obligāti jānorāda šāda informācija:
• skolas nosaukums un klase
• dalībnieka/-u vārds, uzvārds
• izglītības iestādes kontaktinformācija
3.4. Iesniedzot darbus konkursam, skola ņem vērā, ka publicitātes ietvaros, var tikt publiskoti
darbu autoru (skolēnu) personas dati (vārds, uzvārds) un darbu autoru pārstāvētās skolas
nosaukums un klase. Ar savu dalību konkursā skola uzņemas atbildību par skolēnu datu
publicēšanu šī konkursa ietvaros.
4. DALĪBNIEKI
4.1. Konkursā drīkst piedalīties 9.–12. klašu skolēni, kā arī profesionālo vidējās izglītības
programmu audzēkņi (koledžās, profesionālajās vidusskolās, arodskolās, tehnikumos u. c.).
4.2. Konkursā drīkst piedalīties individuāli skolēni vai skolēnu komandas līdz 3 cilvēkiem.

5. DARBU VĒRTĒŠANA
5.1. Iesūtītos darbus vērtēs projekta “Bibliotēka” žūrija – latviešu rakstnieki, literāti un projekta
“Bibliotēka” organizatori.
Žūrijas sastāvā ietilpst:
Nora Ikstena, latviešu rakstniece, 25 grāmatu autore
Jekaterina Kuzņecova, Baltic International Bank stratēģiskās plānošanas vadītāja
Daiga Bitēna, projekta “Bibliotēka” komunikācijas koordinatore
Andra Konste, Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas direktore
5.2. Darbi tiks izvērtēti, ņemot vērā darba radošumu un izpildījuma oriģinalitāti.
6. KONKURSA NORISES TERMIŅI
6.1. Skolas reģistrēšanās konkursam līdz 2018. gada 1. oktobra plkst. 23.59 (skatīt punktu 3.1.).
6.2. Darbu iesūtīšana konkursam līdz 19. oktobra plkst. 23.59 (skatīt punktu 3.3.).
6.3. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2018. gada 9. novembrī. Rezultāti tiks publicēti projekta
“Bibliotēka” mājas lapā http://www.manabiblioteka.lv/ un projekta sociālo tīklu proﬁlos:
Facebook, Instagram un Twitter.
6.4. Ņemot vērā saņemto darbu skaitu, organizatoriem ir tiesības pagarināt vai saīsināt
konkursa pieteikšanās posma vai darbu izvērtēšanas laiku.
7. BALVAS
7.1. Vienai skolai, kas iesūtīs labākos darbus, Baltic International Bank dāvinās iespēju
papildināt savas skolas bibliotēkas grāmatu krājumu ar 100 grāmatām. Uzvarētāji tiks paziņoti
īsi pirms Latvijas 100 gadu jubilejas.
2. Darbu autori (skolēni), kuru skolas būs starp trīs konkursa laureātiem, saņems specbalvas
no projekta “Bibliotēka” sadarbības partneriem.
7.3. Organizatoriem un žūrijai ir tiesības nepiešķirt galveno balvu nevienam darbam, ja
iesniegto darbu kvalitāte nav pietiekami augsta vai arī tie neatbilst konkursa noteikumiem.
7.4. Organizatoriem un žūrijai ir tiesības papildināt noteikto galveno balvu fondu ar
veicināšanas balvām un specbalvām, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu.
8. ORGANIZATORI
8.1. Konkursu rīko projekts “Bibliotēka”, ko iniciējusi un ﬁnansē Baltic International Bank.
8.2. Konkursa norisi atbalsta Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Latvijas Literatūras gada
balva (LaLiGaBa), Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja, grāmatnīcas “Jānis Roze”.
8.3. Visi iesniegtie darbi var tikt izmantoti (pārpublicēti, publicēti u. c.) pēc organizatoru
ieskatiem, norādot to autoru vārdus un uzvārdus un skolas nosaukumu.
8.4. Lai sazinātos ar konkursa organizatoriem, lūgums sūtīt vēstuli uz e-pasta adresi
biblioteka@bib.eu vai zvanīt +371 25629847.
Atbalsta:

