“BIBLIOTĒKA” UN “BALTIC INTERNATIONAL BANK” IZSTĀDES “DZIMTAS GRĀMATA” KONKURSA
NOLIKUMS
1. KONKURSA MĒRĶI
1.1. Izveidot izstādi “Dzimtas grāmata” un 2020. gadā eksponēt to trijās Latvijas pilsētās – Rīgā, Liepājā
un Rēzeknē – un aicināt Latvijas iedzīvotājus piedalīties tās veidošanā.
1.2. Rosināt dzimtas un ģimenisko vērtību apzināšanos Latvijas sabiedrībā.
1.3. Aktualizēt literatūru un grāmatu kā fizisku un emocionālu vērtību, kas veicina ģimenisko saišu
saglabāšanu un nodošanu no paaudzes paaudzē.
1.4. Radīt interesi par grāmatu kā par vienu no dzimtas relikvijām.
1.5. Mudināt sabiedrību izzināt savu dzimtas vēsturi un stiprināt ģimeniskās attiecības.
IZSTĀDE “DZIMTA GRĀMATA”
Izstādē “Dzimtas grāmata” tiks prezentētas 12 Latvijas ģimenes un tiks eksponētas 12 šīm ģimenēm
nozīmīgas grāmatas, kā arī dzimtu stāsti. Astoņas ģimenes žūrija atlasīs no konkursam iesūtītajiem
pieteikumiem, savukārt četras ģimenes tiks atlasītas no grāmatā “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”
atspoguļotajām ģimenēm. Izstādes atklāšana paredzēta 2020. gada janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Pēcāk izstādi plānots eksponēt Liepājas latviešu biedrības namā (2020. gada februārī) un Latgales
vēstniecībā GORS (2020. gada martā).
2. KONUKRSA UZDEVUMI
2.1. Lai pieteiktu dalību “Bibliotēka” un “Baltic International Bank” rīkotajā konkursā, dalībniekam ir
jāiesūta:
• Aizpildīta pieteikuma forma, kas lejupielādējama šeit.
• Augstas kvalitātes fotogrāfija ar savai dzimtai nozīmīgu grāmatu (grāmatām nav tematiska vai
izdošanas gada ierobežojuma).
2.2. Aizpildot pieteikuma formu dalībniekam ir jāuzraksta:
• Dzimtas stāsts – minot faktus un notikumus, kurus dalībnieks vēlas izstāstīt plašākai sabiedrībai.
Minimālais vārdu skaits 500, maksimālais – 1250 vārdu.
• Grāmatas apraksts – pamatojot, kāpēc tieši šī grāmata tiek pieteikta konkursam. Minimālais
vārdu skaits 100, maksimālais – 1000 vārdu.
2.3. Iesniedzot fotogrāfijas, konkursa dalībnieks ir atbildīgs par to, lai tajās redzamie cilvēki, ja tādi
fotogrāfijās ietverti, būtu devuši atļauju fotogrāfiju publiskošanai.
2.4. Iesniedzot pieteikumu, dalībnieks apstiprina, ka visa konkursam iesniegtā informācija (fotogrāfija,
dzimtas stāsts un grāmatas apraksts) ir viņa oriģināldarbs.
3. PIETEIKŠANĀS
3.1. Dalība konkursam ir jāpiesaka līdz 2019. gada 31. jūlijam plkst. 23.59, aizpildot aptauju, kas
atrodama šeit.
3.2. Darbi (aizpildīta pieteikuma forma, dzimtas stāsts, grāmatas apraksts un grāmatas fotogrāfija)
dalībniekam jāiesniedz līdz 2019. gada 31. augusta plkst. 23.59. Darbi jāsūta uz e-pastu
biblioteka@bib.eu ar norādi “Dzimtas grāmata” vai ierakstītā vēstulē uz adresi: “Baltic International
Bank”, Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050 ar norādi “Jekaterinai Kuzņecovai, “Baltic International Bank”,
konkursam “Dzimtas grāmata””.
3.3. Pieteikuma formā dalībniekam ir obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, kontakttālruņa numurs un epasta adrese.
3.4. Iesniedzot pieteikumu, dalībnieks piekrīt, ka viņa personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo
datu aizsardzības regulu (GDPR), un var tikt publiskoti projekta “Bibliotēka” un “Baltic International

Bank” mājas lapās, sociālajos tīklos, kā arī rakstošajos un raidošajos medijos un citos publicitātes kanālos,
kas var tikt izmantoti izstādes “Dzimtas grāmata” popularizēšanai.
3.5. Organizatoriem ir tiesības nepieņemt darbus, kas neatbilst izstādes pieteikuma nolikumam un
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; ir pretrunā ar vispārpieņemtajām morāles un
ētikas normām; satur jebkāda veida reklāmu.
4. DALĪBNIEKI
4.1. Konkursā drīkst piedalīties jebkurš interesents vecumā virs 18 gadiem.
5. DARBU VĒRTĒŠANA
5.1. Izvērtējot darbus, tiks ņemts vērā iesniegtā dzimtas stāsta un grāmatas apraksta radošums,
autentiskums, oriģinalitāte, kā arī grāmatas saikne ar dzimtas vēsturi un tās vērtībām, vēstījuma vērtība
mūsdienu kontekstā.
5.2. Darbu vērtēšanas komisija: mākslas vēsturniece Ramona Umblija; tulkotāja, redaktore, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības direktore Kārina Pētersone; Valsts heraldikas komisijas
priekšsēdētājs Laimonis Šēnbergs; “Baltic International Bank” galvenais akcionārs, ilggadējais latviešu
literatūras mecenāts Valērijs Belokoņs, “Baltic International Bank” stratēģiskās plānošanas pārvaldes
vadītāja Jekaterina Kuzņecova.
5.2. Astoņi dalībnieki, kuru iesūtītos darbus žūrijas komisija atzīs kā kvalitatīvākos un izstādes saturam
atbilstošākos, tiks uzaicināti piedalīties izstādes “Dzimtas grāmata” veidošanā.
7. IZSTĀDES PIETEIKUMA NORISES TERMIŅI
7.1. Darbu vērtēšana norisināsies no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 30. septembrim.
7.2. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2019. gada 1. oktobrī. Rezultāti tiks personīgi paziņoti astoņiem
žūrijas izvēlētajiem konkursa dalībniekiem un pēcāk publicēti projekta “Bibliotēka” mājas lapā
http://www.manabiblioteka.lv/ un projekta sociālo tīklu profilos; “Baltic International Bank” mājas lapā
https://www.bib.eu/ un sociālo tīklu profilos un citos komunikācijas kanālos.
7.4. Ņemot vērā saņemto darbu skaitu, organizatoriem ir tiesības pagarināt vai saīsināt konkursa
pieteikšanās posmu vai iesūtīto materiālu izvērtēšanas laiku.
8. IESŪTĪTĀS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA
8.1. Astoņi žūrijas izvēlētie konkursa dalībnieki tiks uzaicināti piedalīties projekta “Bibliotēka” un “Baltic
International Bank” organizētājā izstādē “Dzimtas grāmata”. Izstādes atklāšana paredzēta 2020. gada
janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pēcāk izstādi plānots eksponēt Liepājas latviešu biedrības namā
(2020. gada februārī) un Latgales vēstniecībā GORS (2020. gada martā).
8.2. Iesniedzot pieteikumu konkursam, dalībnieks piekrīt, ka žūrijai apstiprinot viņa dalību izstādē, par
viņu tiks izveidots video stāsts, kas tiks atspoguļots izstādē, kā arī publicēts rakstošajos un raidošajos
medijos un projekta “Bibliotēka” un “Baltic International Bank” sociālajos tīklos. Izvēlēto dalībnieku
filmēšana paredzēta no 2019. gada oktobra līdz 2019. gada decembrim.
8.3. Iesniedzot pieteikumu, dalībnieks piekrīt, ka konkursam sniegtā informācija (fotogrāfija, dzimtas
stāsts un grāmatas apraksts) var tikt publiskota projekta “Bibliotēka” un “Baltic International Bank”
mājas lapās, sociālajos tīklos, kā arī rakstošajos un raidošajos medijos un citos publicitātes kanālos, kas
var tikt izmantoti izstādes “Dzimtas grāmata” popularizēšanai. Dalībnieks piekrīt, ka organizators ir
tiesīgs veikt iesūtītās informācijas atspoguļošanu bez termiņa ierobežojuma.
9. ORGANIZATORI
9.1. Izstādi “Dzimtas grāmata” rīko un tās dalībnieku atlasi veic Latviešu literatūras mecenāta “Baltic
International Bank” iniciēts sociāls projekts “Bibliotēka”, kas radīts ar mērķi veicināt lasīšanu un
rakstniecību Latvijā.

9.2. Lai sazinātos ar konkursa organizatoriem, lūgums sūtīt vēstuli uz e-pasta adresi biblioteka@bib.eu
vai zvanīt +371 25629847.
10. CITI NOTETIKUMI
10.1. Iesniedzot pieteikumu konkursam, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar izstādes pieteikuma
nolikumu un piekrīt tā nosacījumiem.

