PLAŠĀ APVĀRŠŅA KONKURSS
JAUNAJIEM LASĪTĀJIEM:
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RAIŅA UN
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GADS

Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi
organizē radošu konkursu jaunajiem lasītājiem. Konkurss iekļauts Raiņa un Aspazijas gada
programmā “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”, un to finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija.
Aicinām bibliotēkas un skolas visā Latvijā piedalīties šajā projektā, lai, atzīmējot Raiņa un
Aspazijas 150. jubileju, aktualizētu abu rakstnieku darbus, idejas un dzīvesstāstus
mūsdienu jauno lasītāju pieredzē.
Izmantojiet iespēju ar konkursa palīdzību iesaistīt bērnus aizrautīgā lasīšanā un radošu
uzdevumu veikšanā! Tām bibliotēkām, kuras jau darbojas nacionālajā lasīšanas
veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” un kurās izveidojušās aktīvas jauno
lasītāju un viņu vecāku grupas, šī ir laba iespēja jauniem kopīgiem uzdevumiem un
pasākumiem.

KONKURSA DARBA GRUPA
Konkursa idejas un
Ilze Stikāne –
Silvija Tretjakova –
Inese Zandere –
Alīse Nīgale –
Konkursa zinātniskā

satura autores:
Latvijas Universitātes profesore, LBJLP prezidente;
LNB Bērnu literatūras centra vadītāja;
dzejniec e un redaktore, LBJLP valdes locekle
izdevēja, Starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas direktore
konsultante: Dr. Gundega Grīnuma

KONTAKTI:
Dalībnieku reģistrācija: Ilze Čilipāne
LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67716039
E-pasts: ilze.cilipane@lnb.lv
Projekta publicitāte: Alīse Nīgale
IBBY Latvijas nodaļas kopvede
Tālr.: 29158438
E-pasts: limze@lielsmazs.lv
Reģionālie konkursi: Silvija Tretjakova
LNB Bērnu literatūras centra vadītāja
Tālr.: 29492456
E-pasts: silvija.tretjakova@lnb.lv
Saziņai ar medijiem: Augusts Zilberts
LNB Sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 26472501
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv

KONKURSA MĒRĶI:

• aktualizēt Raiņa un Aspazijas darbus, idejas un dzīvesstāstus mūsdienu jauno lasītāju
pieredzē;
• personiski uzrunājot un iesaistot jaunos lasītājus kontaktā ar literatūru, veicināt bērnu
interesi par lasīšanu;
• radot plašāku publicitāti lasošajiem bērniem un lasīšanai kā sabiedrības vērtībai,
veidot pozitīvu “lasīšanas modi” – pretstatā aizspriedumam, ka “bērni mūsdienās vairs
nelasa grāmatas”.

KONKURSA UZDEVUMI:

• ar projekta ekspertu spēkiem izveidot skolām un bibliotēkām brīvi izmantojamu, gan
konkursa ietvaros, gan arī ārpus tā lietojamu radošu uzdevumu programmu, kas
palīdzētu sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem iepazīt Aspazijas un Raiņa
personības un literāro mantojumu;
• palīdzēt skolām un bibliotēkām iesaistīt bērnus Aspazijas un Raiņa darbu lasīšanā;
• dot iespēju bibliotēkām, kuras jau darbojas nacionālajā lasīšanas veicināšanas
programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” un kurās izveidojušās aktīvas jauno lasītāju un
vecāku grupas, aizpildīt nepieciešamību pēc jauniem kopīgiem uzdevumiem un
pasākumiem programmas darba starplaikā;
• pulcēt no visas Latvijas lasošus bērnus ar plašu redzesloku un emocionālu pasaules
uztveri, dodot iespēju salīdzināt savas zināšanas un dibināt savstarpējus kontaktus;
• organizēt bērnu tikšanās ar rakstniekiem u.c. radošām personībām, veidot sarunas par
izlasītajām grāmatām starp bērniem un pieaugušajiem;
• atspoguļojot konkursu un sarunas par grāmatām presē, radio un televīzijas raidījumos,
padarīt lasošos bērnus sabiedrībai redzamus, veidot pozitīvu lasoša bērna tēlu. Projekta
informatīvie sadarbības partneri nodrošina konkursa atspoguļojumu LTV u.c. medijos.
• iesaistot projekta vadīšanā LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
studentus, veidot nākamo skolotāju ieinteresētību un pieredzi darbam lasīšanas
veicināšanas kustībā.

KONKURSA GALVENĀ BALVA:

iespēja piedalīties jauno lasītāju vasaras nometnē „Plašā Apvāršņa Pilsēta”. Tā būs vienu
nedēļu ilga bezmaksas nometne Jūrmalā, kuras programmā līdztekus veselīgai atpūtai
dabā būs grāmatām veltītas spēles un konkursi, muzeju apmeklējumi, ekskursijas, radošas
nodarbības un tikšanās ar dažādu kultūras nozaru interesantām personībām.
Aizrautīgajiem lasītājiem tā dos iespēju atrast jaunus draugus ar līdzīgām interesēm.

PLAŠĀ APVĀRŠŅA KONKURSA NORISE
Konkurss norisinās 3 kārtās un 3 vecuma grupās:
• lokālie konkursi, reģionālie konkursi, fināls;
• 1.- 4., 5.- 7., 8.- 9. klašu grupās.

1. kārta
Notiek konkursi vietējās bibliotēkās un skolās. Dalībnieku reģistrācija notiek elektroniski:
http://ej.uz/Apvarsnis_konkurss .
1. kārtas konkursi jāsarīko 2015. gada martā.
1. kārtas konkursu vērtē bibliotekāri un skolotāji, izmantojot projekta darba grupas
sagatavotos konkursa uzdevumus, materiālus un vērtēšanas kritērijus (uzdevumus un
diplomus dalībnieki saņem elektroniskā formātā; izdrukas jāizgatavo pašiem).
Dalībnieki saņem projekta suvenīrus (atbilstoši pieteiktajam dalībnieku skaitam).
Projekta darba grupa iepazīstas ar radošo uzdevumu rezultātiem, lai atrastu un uzaicinātu
interesanti domājošus bērnus līdzdalībai diskusijās, intervijās u.c.
Lūdzam katru skolu un bibliotēku, kas īstenojusi 1. kārtas konkursu, sazināties ar
konkursa koordinatori, lai reģistrētu uzvarētājus dalībai reģionālajos konkursos!
Lūdzam atsūtīt uz LNB Bērnu literatūras centru interesantākos rakstiskos darbus! Tas
nepieciešams konkursa publicitātes veidošanai – citēšanai informatīvos rakstos par
konkursa norisi u.c.
Adrese:
Plašā Apvāršņa konkurss
Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3 (709.kab.), Rīga LV 1423
e-pasta adrese: berni@lnb.lv (ar norādi: Plašā Apvāršņa konkurss)

2. kārta
Notiek novadu reģionālie konkursi, kuriem bibliotēkas un skolas izvirza savus uzvarētājus.
Reģionālie konkursi plānoti 2015. gada aprīlī:
• Rīgas un Pierīgas reģionālais konkurss Salaspilī – 7.aprīlī;
• Latgales reģionālais konkurss Balvos – 10.aprīlī;
• Zemgales reģionālais konkurss Bauskā – 14.aprīlī;
• Kurzemes reģionālais konkurss Talsos – 23.aprīlī;
• Vidzemes reģionālais konkurss Cēsīs – 29.aprīlī.
Reģionālajā kārtā konkursu vērtē LBJLP pārstāvji, rakstnieki u.c. radošas personības.
Dalībnieki saņem programmas projekta suvenīrus un grāmatu balvas. Notiek žūrijas
tikšanās ar lasītājiem, literāri un muzikāli priekšnesumi, ko organizē Plašā Apvāršņa
konkursa darba grupa.

Fināls
Notiek 2015. gada maijā. Finālā tiek noskaidroti uzvarētāji, kas 2015.gada augustā
pavadīs nedēļu Jūrmalā radošā vasaras nometnē “Plašā Apvāršņa pilsēta”.

KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI
Konkursa saturs
Konkursam ir trīs dominantes:
• zināšanas un lasīšanas pieredze,
• personiska attieksme pret grāmatu,
• spēja radoši interpretēt izlasīto.
Vērtēšanas kritēriji:
• satura atbilstība dotajam uzdevumam;
• personisks viedoklis par izlasīto un patstāvīga doma;
• valodas un stila kvalitāte.

Uzdevumi
Pirmo uzdevumu dalībnieks izvēlas no diviem variantiem.
Šajā konkursā tiek vērtēts katrs dalībnieks individuāli, bet karogus var veidot arī
komandas – labi veikts komandas kopējais uzdevums dod punktus katram komandas
dalībniekam.

1.-4. klase
1. Izlasi Raiņa dzejoļus par lellīti Lolīti. Uzraksti par savas lelles piedzīvojumiem.
Teksta apjoms: līdz 250 vārdu.
vai
Izvēlies kādu Raiņa vai Aspazijas dzejoli un uzzīmē
to bilžu grāmatiņā vai komiksā.
2. Izveido Aspazijas karogu un Raiņa karogu, pastāsti par tajos attēloto.

5.-7. klase
1.Uzraksti pārdomas par, tavuprāt, interesantu tēlu Raiņa vai Aspazijas dzejā.
Teksta apjoms: ne mazāk kā 450 vārdu.
vai
Izvēlies kādu Raiņa vai Aspazijas dzejoli
un izveido no tā scenāriju animācijas filmai. Ja iespējams, īsteno to pats vai kopā ar
draugiem savā skolā vai bibliotēkā.
2. Izveido Aspazijas karogu un Raiņa karogu, komentē tajos attēloto.

8.-9. klase
1.Uzraksti pārdomas par, tavuprāt, aizraujošāko ideju Raiņa vai Aspazijas darbos.
Teksta apjoms: ne mazāk kā 600 vārdu
vai
Izvērtē kopīgo un atšķirīgo Raiņa lugā
„Zelta zirgs” un animācijas filmā „Zelta zirgs”.
2. Izveido Aspazijas karogu un Raiņa karogu, komentē tajos attēloto.

MĒS PATEICAMIES
JUMS PAR INTERESI
UN ATSAUCĪBU!
LAI VEICAS!

