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Profesionālais novadpētniecības konkurss/skate Bauskas reģiona 

publiskajām bibliotēkām 

«Kultūras dzīve  ___________________ 1945. – 1990.» 
(apdzīvota vieta) 

NOLIKUMS 

 

1. KONKURSA ORGANIZĒTĀJS 

Bauskas Centrālā bibliotēka, 

Kalna iela 18, Bauska, LV-3901 

Tālrunis: 63960580 

E-pasts: biblioteka@bauskasbiblioteka.lv 

2. KONKURSA MĒRĶIS 

2.1. Sekmēt reģiona pašvaldību publisko bibliotēku novadpētniecības darba attīstību, 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu. 

2.2. Pievērst bibliotekārus sava pagasta vai ciema kultūras dzīves pētniecībai laika 

periodā no 1945. gada līdz 1990. gadam.  

2.3. Veicināt dažādu uzziņu avotu, datubāzu un citu informācijas meklēšanas iespēju 

apgūšanu, izmantošanu un iegūtās informācijas apkopošanu. 

2.4. Sekmēt bibliotēku publicitāti, nodrošinot apkopoto materiālu pieejamību 

lietotājiem savās bibliotēkās. 

 

3. DALĪBNIEKI 

Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadu publisko bibliotēku darbinieki. 

 

4. NORISES LAIKS 

No 2020. gada 20. aprīļa līdz 2020. gada 1. augustam. 

5. KONKURSA UZDEVUMI 

5.1. Apzināt, vākt un apkopot materiālus par vietējā pagasta/ciema kultūras dzīvi 

laika periodā no 1945. gada līdz 1990. gadam (foto, video, publikācijas, 

atmiņu stāstījumus, pierakstus u.c.). 

5.2. Izveidot saturiski un vizuāli vienotu materiālu, kuru noformē teksta 

dokumenta formā un ievieto A4 izmēra mapē/reģistrā. Par īpaši vērtīgiem 

tiks uzskatīti stāsti, kas fiksēti audio, video formātos, saglabājot tos 

kompaktdiskā (CD). 

5.3. Mapē iekļaut titullapu, satura rādītāju, apkopotā materiāla aprakstu uz 1 lpp. 

un  novadpētniecības materiālu apkopojumu, izdalot konkrētus kultūras 
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dzīves virzienus, piemēram, dejas, koris, ansamblis, teātris (neiekļaujot 

izglītības iestāžu kolektīvus) u.c. 

5.4. Ņemot vērā bibliotēku teritoriālo iedalījumu, bibliotekāri var apvienoties 

viena kopīga novadpētniecības materiāla veidošanā, ja konstatēts, ka tiek 

apzināti materiāli par identiskiem vietējā pagasta kultūras dzīves virzieniem 

(kolektīviem). 

 

6. DARBU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

Jāiesniedz līdz 2020. gada 1. augustam, personīgi nogādājot Bauskas Centrālajā bibliotēkā. 

 

7. DARBU IZVĒRTĒŠANA 

7.1. Konkursa darbus vērtē Bauskas Centrālās bibliotēkas izveidota žūrijas komisija 

piecu cilvēku sastāvā: 

 Baiba Šulce, Bauskas muzeja direktore; 

 Jānis Dūmiņš, Bauskas Kultūras centra direktors; 

 Rasa Logina, Dobeles novada Centrālās bibliotēkas metodiķe; 

 Gundega Kalniņa, Jelgavas pilsētas bibliotēkas informācijas nodaļas galvenā 

bibliotekāre; 

 Laimdota Ozoliņa, Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe. 

7.2. Katrs žūrijas loceklis darbus vērtē individuāli. 

7.3. Gala vērtējumu veido visu žūrijas dalībnieku kopvērtējums. 

7.4. Iesniegto darbu vērtēšanas kritēriji: 

7.4.1. iekļauto materiālu aptvērums (avotu un formātu daudzveidība) un 

kvalitāte. 

7.4.2. kopskats un izpildījums. 

 

8. KONKURSA NOSLĒGUMS 

Bauskas reģiona bibliotekāru septembra seminārā norisināsies novadpētniecības 

materiālu skate un konkursa noslēguma pasākums. 

 

Konsultācijām rakstīt uz e-pastu: santa.gudza@bauskasbiblioteka.lv vai zvanīt: tālr. 

63960581, 27194304. 
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