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Bērnu zīmējumu konkursa 

“Mans mīļākais varonis zviedru bērnu literatūrā”  

NOLIKUMS 

1. Konkursa mērķi un uzdevumi 

 Paplašināt skolēnu zināšanas par zviedru bērnu rakstnieku daiļradi. 

 Rosināt interesi par zviedru bērnu literatūru un kultūru. 

 Veicināt zviedru grāmatu lasīšanu. 

 Atbalstīt radošo pašizpausmi. 

2. Konkursa rīkotāji  

Latgales Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Zviedrijas Karalistes vēstniecību Latvijā. 

3. Konkursa dalībnieki 

Konkursā aicināti piedalīties Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu 4.-5. klašu skolēni. 

4. Konkursa norises laiks 

2018. gada 7.-20. maijs. 

5. Konkursa noteikumi 

Konkursa darbi par tēmu “Mans mīļākais varonis zviedru bērnu literatūrā” veicami brīvā tehnikā, 

A4 formātā, tematiski saistāmi ar zīmējuma autora izvēlēta zviedru bērnu literatūras darba 

motīviem. Kopā ar darbu ir jāiesniedz arī dalībnieka anketa, kurā jānorāda autora vārds, uzvārds, 

mācību iestāde, klase un vecāku tālruņa numurs. Anketu var lejupielādēt šeit. 

6. Konkursa darbu iesniegšana 

Konkursa darbus var iesniegt Latgales Centrālajā bibliotēkā vai jebkurā no tās filiālēm: 

 Latgales Centrālajā bibliotēkā (LCB) Rīgas ielā 22a, tālr. 65476345; 

 Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” Mihoelsa ielā 58, tālr. 65421750; 

 Ceriņu bibliotēkā Lauska ielā 16, tālr. 65430660; 

 Gaismas bibliotēkā Gaismas ielā 9, tālr. 65455648; 

 Jaunbūves bibliotēkā 18. novembra ielā 161, tālr. 65438173; 

http://www.lcb.lv/userfiles/files/Zviedru_bernu_zim_anketa.pdf
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 Pārdaugavas bibliotēkā Komunālā ielā 2, tālr. 65423339; 

 Piekrastes bibliotēkā Aveņu ielā 40, tālr. 65430311. 

7. Konkursa darbu eksponēšana 

Visi konkursam iesniegtie darbi tiks iekļauti virtuālā izstādē, kura būs skatāma LCB mājaslapā 

www.lcb.lv no 6. līdz 19. jūnijam. LCB ir tiesības publicēt konkursa darbus, norādot autora 

vārdu, uzvārdu, mācību iestādi un klasi. 

8. Vērtēšana 

Konkursa darbus vērtēs žūrija:  

Inga Gedžūne, LCB sabiedrisko attiecību speciāliste; 

Jana Konopecka, LCB sabiedrisko attiecību speciāliste; 

Inese Vaivare, LCB Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja.  

 

Darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

 Idejas oriģinalitāte 

 Atbilstība tēmai 

 Tehniskais izpildījums 

9. Apbalvošana 

Tiks apbalvoti 20 labāko darbu autori un 1 lielās balvas ieguvējs. Rīkotāji sazināsies ar 

uzvarētājiem pa pieteikuma anketā norādīto tālruni. Apbalvošana notiks 2018. gada 6. jūnijā 

plkst. 12.00 Latgales Centrālajā bibliotēkā (Rīgas ielā 22a) izstādes par bērnu literatūru Zviedrijā 

“Kur bērnam augt” atklāšanas pasākumā, piedaloties Zviedrijas Karalistes vēstniecības Latvijā 

pārstāvjiem. Balvas nodrošinās Zviedrijas Karalistes vēstniecība Latvijā. Apbalvošanas 

ceremonijā tiek aicināti piedalīties visi konkursa dalībnieki. Pēc apbalvošanas vēstniecība 

piedāvās konkursa dalībniekiem multfilmas seansu par Karlsonu un zviedru saldumus.  

10. Papildinformācija 

Konkursa apbalvošanas pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti, un fotogrāfijas var tikt 

izmantotas pasākuma publicitātei LCB mājaslapā, sociālajos tīklos un citos plašsaziņas līdzekļos. 

Sīkāku informāciju par konkursu var saņemt pie LCB sabiedrisko attiecību speciālistes Janas 

Konopeckas (tālr. 65476345, e-pasts: jana.konopecka@lcb.lv). 
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