Pētniecisko darbu „Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagadne”
konkursa nolikums.
Konkursa organizētāji: Latvijas baltkrievu savienība sadarbībā ar Maksima Tanka
Baltkrievijas Valsts pedagoģisko universitāti.
2018.gadā konkurss notiks 5.reizi un tā rezultāti – iepriekšējos gados sagatavoti 59
pētnieciskie darbi. Šis nav tikai konkursa jubilejas gads, šis ir Latvijas Republikas simtgades
gads un Latvijas baltkrievu savienības 15.gadadienas gads.
Latvijā dzīvo gandrīz 70 tūkstoši baltkrievu, vairākums no viņiem Rīgā, Rīgas rajonā un
Latgalē. 2003.gadā tika nodibināta Latvijas baltkrievu savienība un šobrīd tā apvieno 15
biedrības dažādās Latvijas pilsētās.
1994.gadā Rīgā tika nodibināta Rīgas Baltkrievu pamatskola, kura tagad nosaukta Jankas
Kupalas vārdā. Jau 24 gadus tiek izdota Latvijas baltkrievu avīze „Prameņ”, ir izdotas
vairākas grāmatas, piemēram, „Latvija un Baltkrievija: divu kultūru dialogs”, „Baltkrievulatviešu un latviešu-baltkrievu vārdnīca”, kā arī izdoti Latvijā dzīvojošo baltkrievu dzejoļu
krājumi u.c. grāmatas. Uzņemta filma par Latvijas baltkrievu vēsturi un dzīvi. Vienu reizi
mēnesī Latvijas Radio 4 ēterā izskan raidījums par baltkrievu dzīvi un darbību Latvijā.
Pētniecības darbos mēs piedāvājam Jums izpētīt baltkrievu vēsturi Latvijā un mūsdienās,
izzināt baltkrievu kultūru, valodu, tradīcijas, kuras pāriet no paaudzes paaudzē. Pievērst
uzmanību piemiņas vietām Latvijas kartē un notikumiem, kuri ir saistīti ar baltkrievu
mantojumu. Atcerēties un izcelt tos baltkrievus, kuru sasniegumi un likteņi ir interesanti mūsu
laikmeta cilvēkiem.
Konkursa mērķis:
· Sabiedrības uzmanības piesaistīšana baltkrievu kultūrai un vēsturei, baltkrievu
likteņiem, kuri dzīvoja un dzīvo daudznacionālajā Latvijā un divu kaimiņvalstu Latvijas un
Baltkrievijas sadarbībai;
· Uzmanības un intereses piesaistīšana savas ģimenes vēsturei un tradīcijām, paaudžu
savstarpējās cieņas nostiprināšana;
· Veicināt jaunatnes iesaistīšanos pētniecisko darbu veikšanā.
Konkursa dalībnieku kategorijas:
· 7.-9. klašu skolēni
· 10.-12. klašu skolēni
· Latvijas baltkrievu savienības sastāvā esošo biedrību locekļi, citu sabiedrisko un
pētniecisko organizāciju pārstāvji.
· Lai paplašinātu pētnieciskā materiāla apjomu, dalībai projektā tiks pieaicināti arī
zinātnieki, vēsturnieki, Latvijas un Baltkrievijas muzeju un citu zinātniski pētniecisko iestāžu
pārstāvji.
Konkursa nominācijas:
Nominācija „Latvijas baltkrievi. Interesantas personības”
Pētniecības darbos paredzēta konkrēta cilvēka likteņa apraksts un izpēte, viņa sasniegumi un
ieguldījums kultūrā, ekonomikā, izglītībā, medicīnā un citās darbības sfērās, kuras pelnījušas
atzinību un ir piemiņas vērti.
Interesanta ir baltkrievu kustības un baltkrievu kultūras attīstība Latvijā laika periodā no
Latvijas Republikas dibināšanas 1918.gadā līdz mūsdienām.
Pētījuma pamatā ir jābūt ziņām, kuras iegūtas intervijas laikā ar pētījuma varoni (ja tas ir
iespējams), vai arī no pētījuma varonim tuvo cilvēku stāstiem un atmiņām. Ir atbalstāma
arhīva materiālu, vēsturisko dokumentu, t.sk., publikāciju presē un fotogrāfiju izmantošana.
Nominācija „Baltkrievu vēsture un kultūra Latvijā”
Pētniecības darbos paredzēta baltkrievu kultūras un izglītības biedrību darbības izpēte
Latvijas teritorijā, vēsturisko un ģeogrāfisko objektu izpēte, interesantu faktu un notikumu
izpēte, kuri saistīti ar baltkrieviem un viņu darbību Latvijā, baltkrievu mantojuma izpēte
Latvijā.
Nominācija „Baltkrievu tradīcijas mūsu ģimenē”
Pētniecības darbos paredzēts, aprakstīt un analizēt ģimenes tradīcijas, kuras ir saistītas ar
baltkrievu vēsturi un kultūru, baltkrievu valodu un tradīcijām, folkloru, nacionālo virtuvi un
tautas amatniecību, kurās atspoguļota saikne starp paaudzēm un kultūras mantojuma
saglabāšana.

Nominācija “Latvija un Baltkrievija – viena otrai pretīm”
Pētniecības darbos paredzēts izpētīt Latvijas un Baltkrievijas savstarpējās attiecības vēstures
kontekstā, kā arī sadarbību dažādās darbības sfērās, pieredzes apmaiņu un kopējos projektus
mūsdienās.
Darbu noformēšanas prasības.
Darbus var iesniegt baltkrievu, krievu un latviešu valodā.
Darbam jābūt rakstītam elektroniski, bez kļūdām, burtu izmērs 14.
Darbā izmantotajiem ilustratīvajiem materiāliem (fotogrāfijām, dokumentu kopijām un citiem)
ir jābūt ar nosaukumiem.
Darba nobeigumā jānorāda izmantotās literatūras saraksts un citi iegūtās informācijas avoti.
Pētniecības darba apjoms, ilustrēto lappušu un pielikumu daudzums nav ierobežots.
Pētnieciskā darba titullapas noformēšanas prasības:
· konkursa nosaukums „Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagadne”;
· nominācijas nosaukums;
· pētnieciskā darba nosaukums;
· dalībnieka pilns vārds, uzvārds, dzīves vieta, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
· baltkrievu biedrības, citas sabiedriskās organizācijas vai iestādes nosaukums;
· skolēniem - skolas nosaukums un klase, pasniedzēja pilns vārds, uzvārds, mobilā tālruņa
numurs un e-pasta adrese;
· dalībnieks pēc vēlēšanās var norādīt arī papildus informāciju par sevi
Darbu iesniegšanas termiņš
Pētniecības darbus nepieciešams iesūtīt elektroniski līdz 2018.gada 31.oktobrim uz e-pastu:
belarus@ilguciems.lv ar atzīmi “KONKURSS „Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagadne”.
Vērtēšana
Pētniecības darbi tiks vērtēti līdz 2018.gada 20.novembrim.
Vērtējot darbus, žūrija ņems vērā darba atbilstību konkursa nominācijām, apjomu, to cik
pētniecības darbs ir padziļināts un kāda būs pētniecības darba vērtība Latvijas baltkrievu
kopienas vēsturei, materiāla noformējumu dažādību un kvalitāti, baltkrievu valodas
izmantošanu, ilustratīvā materiāla un arhīva datu izmantošanu, papildus literatūras,
publikāciju presē un cita pielietojumu
Konkursa noslēguma svinīgajā pasākumā 2018.gada 24.novembrī Rīgā konkursa laureāti un
dalībnieki tiks apbalvoti ar diplomiem un piemiņas dāvanām.
Konkursa žūrija:
· Aleksandrs Žuks, Maksima Tanka Baltkrievijas Valsts pedagoģiskās universitātes
rektors, pedagoģisko zinātņu doktors, profesors;
· Aleksandrs Kasovičs, Maksima Tanka Baltkrievijas Valsts pedagoģiskās universitātes
Vēstures fakultātes dekāns, vēstures zinātņu kandidāts, docents;
· Valentīna Piskunova, Latvijas baltkrievu savienības priekšsēdētāja;
· Jeļena Mickeviča, pedagoģe, Latvijas baltkrievu savienības valdes locekle;
· Ina Olesova, Latvijas baltkrievu avīzes „Prameņ” žurnāliste, Jelgava;
· Tatjana Bučele, filoloģe, Daugavpils kultūras izglītojošās biedrības „Uzdim” locekle;
· Ludmila Steca, pedagoģe, Rēzeknes baltkrievu biedrības „Suzorje” vadītāja;
Dalībnieku darbi tiks ievietoti interneta vietnē www.belorus.lv un konkursa rezultāti
atspoguļoti Latvijas baltkrievu avīzē „Prameņ”.
Konkursa vadītāja:
Jeļena Lazareva,
Latvijas baltkrievu savienības valdes locekle,
Rīga, 2018.gada 09. aprīlī
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