Latvijas baltkrievu savienība aicina pieteikties dalībai
pētniecības darbu konkursā „Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagadne“.
Daudzu gadsimtu garumā baltkrievi dzīvoja mūsdienu Latvijas teritorijā. Daugavas upei,
kura savienoja Latvijas un Baltkrievijas pilsētas, bija nozīmīga loma ekonomisko, sabiedrisko un
kultūras sakaru attīstībā. Dažādos gadsimtos latviskā kultūrtelpa ir bijusi atvērta,
bagātinājusies un savijusies ar citām kultūrām. Tātad kultūru dažādība nosaka Latvijas
unikalitāti un padara to īpašu starp citām vietām pasaulē.
Latvija ir daudznacionāla valsts un baltkrievu kultūra ir daļa no Latvijas tautas kultūrvides.
2003.gadā Latvijā nodibināta Latvijas baltkrievu savienība un šobrīd tā apvieno 14 baltkrievu
biedrības dažādās Latvijas pilsētās.
Latvijas baltkrievu savienība šajā gadā organizē pētniecības darbu konkursu „Latvijas
baltkrievi. Pagātne un tagadne“.
Konkursa mērķis - pievērst sabiedrības uzmanību baltkrievu kultūrai un vēsturei Latvijā,
baltkrievu likteņiem, kuri dzīvoja mūsu valstī, kā arī rosināt interesi par savas ģimenes vēsturei
un tradīcijām, kuras saistītas ar baltkrievu mantojumu Latvijā. Konkursā ir noteiktas trīs
nominācijās:
„Latvijas baltkrievi. Interesantas personības“
„Baltkrievu vēsture un kultūra Latvijā“
„Baltkrievu tradīcijas manā ģimenē“
Konkursa dalībnieki tiks sadalīti trīs kategorijās: 6.-8.klašu skolēni; 9.-12.klašu skolēni;
Latvijas baltkrievu savienības sastāvā esošo biedrību locekļi.
Darbus var iesniegt baltkrievu, krievu un latviešu valodā. Vērtējot darbus, žūrija ņems vērā
darba atbilstību konkursa nominācijām, apjomu, baltkrievu valodas izmantošanu, materiāla
noformējuma dažādību un kvalitāti, arhīva datu izmantošanu, papildus literatūras pielietojumu,
publikācijas presē u.t.t.
Par piedalīšanos konkursā vēlams paziņot konkursa organizatoriem līdz 2014.gada
15.aprīlim, atsūtot uz elektroniskā pasta adresi belarus@ilguciems.lv vai pa faksu 67149811
šādu informāciju:
dalībnieka vārdu un uzvārdu, dzīves vietu, tālruņa numuru un e-pasta adresi;
nominācijas nosaukumu, pētniecības darba nosaukumu;
skolēniem papildus norādīt skolas nosaukumu un klasi, pasniedzēja vārdu un uzvārdu.
dalībnieks pēc vēlēšanās var norādīt arī papildus informāciju par sevi.
Pētniecības darbus pieņems no 2014.gada maija līdz 2014.gada 15.augustam. Darbam
jābūt iesniegtam aploksnē, uz kuras jāuzraksta: Latvijas baltkrievu savienība, konkurss
„Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagadne“, Rīgā, Katlakalna ielā, 11B, LV-1073. Materiāls arī
jānosūta uz e-pasta adresi: belarus@ilguciems.lv
Pētniecības darbus žūrija vērtēs līdz 2014.gada 15.septembrim.
Konkursa laureāti saņems vērtīgas dāvanas un diplomus svinīgā pasākumā 2014.gada
septembrī.
Laureātu darbi tiks ievietoti interneta vietnē www.belorus.lv , atspoguļoti Latvijas
periodiskajā presē, un Latvijas baltkrievu avīzē „Prameņ”. Visi konkursa dalībnieki un
pasniedzēji tiks apbalvoti ar pateicības rakstu.
Pielikumā pētniecības darbu konkursa „Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagadne“ nolikums.
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