
FOTOKONKURSA 

„Latgales bibliotekārs- radošuma avots” 

 

NOLIKUMS 

 

 

1. Konkursu organizē: 

Latgales Centrālā bibliotēka 

2. Konkursa mērķis:  

Interesantu, atraktīvu Latgales bibliotekāra ikdienu atspoguļojošu fotogrāfiju 

atlase, ceļojošās fotoizstādes „Latgales bibliotekārs – radošuma avots” 

sagatavošanai.  

3. Konkursa dalībnieki:  

Konkursā var piedalīties ikviens foto amatieris vai profesionālis, fiziska vai 

juridiska persona saskaņā ar šī nolikuma noteikumiem. 

4. Konkursa norise: 

Konkursa norises laiks no 2014.gada 11.jūnija līdz 2014.gada 15.augustam. 

Ceļojošās fotoizstādes „Latgales bibliotekārs – radošuma avots” atklāšana 

notiks 2014.gada 18.septembrī, Daugavpilī, Latgales reģiona publisko bibliotēku 

darbinieku konferencē „Pi gaismys olūta veļdzietīs nuoc…”.  

5. Konkursa darbu iesniegšanas kārtība: 

1.kārta: 

Foto darbi ar norādi fotokonkursam „Latgales bibliotekārs- radošuma avots” 

iesniedzami digitālā formātā attiecīgajās Latgales reģiona galvenajās bibliotēkās 

līdz 2014.gada 10.augustam: 

 

Latgales Centrālajā bibliotēkā, e-pasts: sergejs.tarleckis@lcb.lv; 

Daugavpils novadā, e-pasts: helenafirsova@inbox.lv;  

Preiļu Galvenajā bibliotēkā, e-pasts: ilona.skorodihina@preilubiblioteka.lv 

Rēzeknes centrālajā bibliotēkā, e-pasts: annaromanovska@inbox.lv  

Ludzas galvenajā bibliotēkā, e-pasts: elita@ludzasbiblio.lv ; 

Līvānu centrālajā bibliotēkā, e-pasts: laima.kozure@livanub.lv 
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Balvu centrālajā bibliotēkā, e-pasts: biblioteka@balvurcb.lv 

Krāslavas novada centrālajā bibliotēka, e-pasts: kraslbibl@apollo.lv 

 

 

2.kārta: 

Latgales reģiona galvenās bibliotēkas sava reģiona labākos foto darbus līdz š.g. 

15.augustam iesniedz Latgales Centrālajā bibliotēkā, e-pasts: 

sergejs.tarleckis@lcb.lv vai dzidra.stupane@lcb.lv  

6. Konkursa vērtēšanas komisija: 

Par konkursam iesniegto darbu atbilstību noteiktajiem izvērtēšanas kritērijiem 

lemj konkursa žūrijas komisija (tiks pieaicināti fotomākslas eksperti). 

7. Fotogrāfiju izvērtēšanas kritēriji: 

- darbu tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte; 

- oriģinalitāte objekta vai kompozīcijas izvēlē; 

- daudzveidīgs bibliotekāra darba ieskicējums; 

- labs kopskats un izpildījums.  

8. Konkursa uzvarētāji:  

Labākie darbi tiks iekļauti ceļojošajā fotoizstādē „Latgales bibliotekārs – radošuma 

avots”. Labāko darbu autori tiks atzīmēti 18.septembrī izstādes atklāšanas 

pasākumā. 

9. Konkursa nolikums:  

Konkursa nolikums tiks publicēts Latgales Centrālās bibliotēkas mājas lapā 

www.lcb.lv  un tiks izsūtīts visām Latgales reģiona bibliotēkām. 

 

10.  Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām: 

Fotogrāfijām jāraksturo šādas tēmas:  

- bibliotekāra tēls dažādās izpausmēs: darbā, atpūtā, svētkos, dabā u.c; 

- dažādu paaudžu un dažādu Latgales novadu bibliotekāru portretējumi; 

 

a. Konkursam jāiesniedz agrāk nepublicētas, kvalitatīvas fotogrāfijas; 
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b. Konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti nepārkāpjot 

autortiesības un citus normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā 

visu atbildību par darba saturu nes autors; 

c. Katrai fotogrāfijai jānorāda nosaukums, autors un 2-3 teikumu 

apraksts latviešu valodā, kas sniedz ziņas par fotogrāfijā attēloto; 

d. Fotogrāfijām jābūt ar izšķirtspēju sākot no 300 dpi un ne mazākiem 

par 6 Mpix. Malu attiecība 2:3 (lai var izgatavot lielizmēra 

fotogrāfijas); 

e. Darbus jāiesniedz elektroniski JPG, TIFF vai RAW formātā; 

f. Ar grafiskā dizaina programmām modificēti fotoattēli netiek pieņemti. 

Pieļaujama ir bilžu apstrāde - gaišums, kontrasti utt. 

 

 

Papildus informāciju par konkursa norisi iespējams saņemt pa tālruni 65476341 (kontaktpersona- 

Dzidra Stupāne) vai pa  e-pastu: dzidra.stupane@lcb.lv  
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