Valmieras bibliotēkas organizētais profesionālais konkurss
Valmieras reģiona 6 novadu publiskajām bibliotēkām
novadpētniecības darbā
“Teātra spēlēšanas tradīcija manā pagastā”
KONKURSA NOLIKUMS
2018. gadā, atzīmējot 200. gadadienu, kopš Dikļu muižā “Zundas” rijā uzvesta pirmā
teātra izrāde latviešu valodā (Fr.Šillers “Laupītāji”, iestudē J.Peitāns, 1818.g.),
Valmieras bibliotēka kā Reģiona galvenā bibliotēka izsludina un rīko novadpētniecības
konkursu. Vērtētas tiek visas novadu publiskās vietējas nozīmes bibliotēkas laika
posmā no 2018. gada 1. februāra līdz 2018. gada 30. septembrim.
Konkursa mērķis:
Sekmēt reģiona pašvaldību publisko bibliotēku novadpētniecības darba attīstību,
mantojuma saglabāšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu atbilstoši mūsdienu
informācijas tehnoloģiju laikmetam. Pievērst bibliotekārus teātra spēlēšanas vēsturei
pagastā, dažādu uzziņu avotu, datu bāžu un citu informācijas meklēšanas iespēju
apgūšanai, izmantošanai un apkopošanai, kā arī sekmēt bibliotēku publicitāti,
nodrošinot savākto materiālu pieejamību lietotājiem Valmieras integrētās bibliotēkas
novadpētniecības mājas lapā.
Konkursa uzdevumi:
1. Apzināt, vākt un apkopot materiālus par teātra spēlēšanas tradīcijām,
amatierteātru un teātra pulciņu darbību pagastā (apkaimē) dažādos laika
periodos, tai skaitā fotoliecības, publikācijas, intervijas un atmiņu pierakstus.
Gadījumā, ja materiālu klāsts bagātīgs, konkursa dalībnieki izpētei var
izvēlēties noteiktu laika periodu vai atsevišķa dramatiskā kolektīva darbību
pagastā.
2. Izveidot saturiski un vizuāli vienotu resursu, kas noformējams kā virtuālā
izstāde slaidrādes formātā.
3. Novada bibliotēkas var apvienoties un strādāt pie viena kopīga resursa
izveidošanas, katrai veicot savu izpētes daļu.
4. Konkursa norises laikā dažādos mēdijos pakāpeniski atspoguļot un popularizēt
savas izpētes rezultātus, tādējādi informējot vietējo kopienu par amatierteātru
darbību pagastos un novados.
5. Pēc vajadzības apmācīt bibliotēkas apmeklētājus meklēt informāciju par novadu
un novadniekiem elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datu bāzē.

6. Popularizēt novadpētniecības krājumu un bibliotekārās aktivitātes saistībā ar
novadpētniecības darbu interneta vidē, vietējā laikrakstā un citos publicitātes
formātos.
Iesniegšanas kārtība:
1. Konkursa dalībnieki izveidoto resursu iesniedz vērtēšanai līdz 2018.
gada 30. septembrim, ievietojot to 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. Klāt pievienojamas publikāciju skenētas kopijas no laikrakstu vai
novada ziņu izdevumiem un elektroniskiem medijiem (saite uz rakstu).
Vērtēšana :
Vērtēšana notiek attālināti pēc šādiem kritērijiem:
3. Tēmas hronoloģiskais aptvērums, iekļauto materiālu atlase.
4. Iekļauto materiālu formātu daudzveidība (teksts, foto, audiovizuālais)
5. Papildus tiks vērtēta apkopotā materiāla atspoguļošana novada avīzē,
reģiona laikrakstā, bibliotēkas blogā, novada mājas lapā vai sociālajos
tīklos.
Apbalvošana:
Apbalvotas tiek bibliotēkas. To skaitu nosaka vērtēšanas komisija. Apbalvotās
bibliotēkas darbinieki dodas kultūrizpētes braucienā uz Rīgu.

