Valmieras bibliotēkas organizētais profesionālais konkurss
Valmieras reģiona 6 novadu publiskajām bibliotēkām
novadpētniecības darbā “Baltijas ceļam -30”
KONKURSA NOLIKUMS
2019. gadā, atzīmējot Baltijas ceļa 30. gadadienu, Valmieras bibliotēka kā Reģiona
galvenā bibliotēka izsludina un rīko novadpētniecības konkursu “Baltijas ceļam - 30”
Burtnieku, Beverīnas, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalcas un Kocēnu novadu publiskajām
bibliotēkām. Materiālu konkursam bibliotēka sagatavo no 2019. gada 11. februāra līdz
2019. gada 31 maijam. Atspoguļojums medijos notiek līdz 31. augustam. Konkursa
rezultātu apkopojums tiek prezentēts 2019. gada 31. oktobrī.
Konkursa mērķis:
Sekmēt reģiona pašvaldību publisko bibliotēku novadpētniecības darba attīstību,
mantojuma saglabāšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu atbilstoši mūsdienu
informācijas tehnoloģiju laikmetam. Pievērst bibliotekāru uzmanību Baltijas ceļa
akcijas dalībnieku apzināšanai un intervēšanai savā pagastā, pilsētā vai vietējā kopienā.
Vienlaikus konkurss veicinātu dažādu uzziņu avotu, datu bāžu un citu informācijas
meklēšanas iespēju apgūšanu, izmantošanu un apkopošanu, kā arī sekmēt bibliotēku
publicitāti, nodrošinot savākto materiālu pieejamību lietotājiem savās bibliotēkās un
Valmieras integrētās bibliotēkas mājaslapas sadaļā “Novadpētniecība”.
Konkursa uzdevumi:
1. Bibliotēkas apzina, vāc un apkopo ziņas un materiālus par novadnieku
piedalīšanos akcijā “Baltijas ceļš”: fotoliecības, publikācijas, atmiņu
stāstījumus un pierakstus. Bibliotēka pēc izvēles intervē dalībniekus un fiksē
atmiņas audio, video vai teksta formātā.
2. Bibliotēka izveido saturiski un vizuāli vienotu resursu, kuru noformē teksta
dokumenta vai prezentācijas (Power Point) formā. Par īpaši vērtīgiem tiks
uzskatīti stāsti, kas fiksēti audio un video formātos, saglabājot tos
www.failiem.lv serverī.
3. Novada bibliotēkas var apvienoties un strādāt pie viena kopīga resursa
izveidošanas, katrai veicot savu izpētes daļu.
4. Konkursa norises laikā dažādos mēdijos pakāpeniski jāatspoguļo un
jāpopularizē izpētes rezultāti, tādējādi informējot vietējo kopienu par
novadnieku iesaistīšanos Baltijas ceļa organizēšanā un norisē.
5. Sakarā ar šī notikuma atzīmēšanu 23. augustā, izpētes rezultātu apkopojumu var
publicēt vietējos mēdijos līdz augusta beigām.
6. Popularizēt novadpētniecības krājumu un bibliotekārās aktivitātes saistībā ar
novadpētniecības darbu interneta vidē, vietējā laikrakstā un citos publicitātes
formātos.
Iesniegšanas kārtība:
1. Konkursa dalībnieki apkopoto materiālu iesniedz vērtēšanai līdz
2019. gada 31. maijam, ievietojot to www.failiem.lv un nosūtot resursa
elektronisko saiti uz e-pastu agita.lapsa@vcb.valmiera.lv, vai arī
iesniedz Valmieras bibliotēkā ar zibatmiņas vai citu datu nesēja
palīdzību.

2. Publikāciju skenētas kopijas no laikrakstu vai novada ziņu izdevumiem
un elektroniskajiem medijiem (saite uz rakstu) iesniedz līdz
6. septembrim, sūtot uz e-pastu agita.lapsa@vcb.valmiera.lv .
Vērtēšana:
Vērtēšana no 1. jūnija līdz 13. septembrim notiek attālināti pēc šādiem kritērijiem:
1. Iekļauto materiālu formātu daudzveidība un apkopojums (teksts, foto, audio
un video).
2. Papildus tiek vērtēta iegūtā materiāla atspoguļošana novada avīzē, reģionā
laikrakstā, bibliotēkas blogā, novada mājas lapā vai sociālajos tīklos.
Vērtēšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētāja- Agita Lapsa, Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas
nodaļas galvenā bibliotekāre- novadpētniecības speciāliste.
Komisijas locekļi:
1. Anita Apine- Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas galvenā
bibliotekāre,
2. Kristīne Kīne- Valmieras bibliotēkas metodiķe.
Apbalvošana:
Apbalvotas tiek bibliotēkas. To skaitu nosaka vērtēšanas komisija. Apbalvoto
bibliotēku darbinieki piedalās kultūrizpētes dienā “Valmiera pārsteidz”.

