
Integratīvās ekspozīcijas „100 kadri Aglonas hronikā (1918-2018)”

NOLIKUMS

Ekspozīcijas organizatori: 

Aglonas BJBLPC „Strops” Aglonas novada domes projekta „Tu esi – Tu vari!” (Nr. 4-27/1)

ietvaros.

Ekspozīcijas mērķis:

Iepazīt  Aglonas  novada  kultūrvēsturi,  izveidojot  Latvijas  simtgadei  veltītu  integratīvo

ekspozīciju „100 kadri Aglonas hronikā 1918-2018”.

Ekspozīcijas uzdevumi:

 Stiprināt jauniešu valstsgribu un piederības sajūtu Aglonas novadam;

 Veicināt pašorganizējošus procesus un sadarbību;

 Izzināt Aglonas novada kultūrvēsturi;

 Veidot sabalansētu skatījumu uz pagātni, tagadni un nākotni;

 Nodrošināt sadarbību dažādu paaudžu starpā.

Dalībnieki:

Aglonas novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kā arī citi interesenti. 

Tiek aicināti piedalīties jaunieši no Aglonas novada izglītības iestādēm:

 Aglonas vidusskola 

 Aglonas internātvidusskola 

 Aglonas Katoļu ģimnāzija 

 Grāveru pamatskola 

 Priežmalas pamatskola 

 Šķeltovas pamatskola                 

Ekspozīcijas veidošanas process:

Aglonas novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem un citi interesenti tiek aicināti meklēt un

atlasīt  fotogrāfijas ar aprakstu, publikācijas, citu nozīmīgu ilustratīvo materiālu par nozīmīgām,

atpazīstamām vietām, slaveniem un uzmanības cienīgiem cilvēkiem, personībām, notikumiem

Aglonā laika periodā no 1918. līdz 2016. gadam.
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2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros
Laiks un vieta:

 Fotogrāfiju, publikāciju un citas nozīmīgas ilustratīvās informācijas meklēšana, vākšana

un iesniegšana norisināsies no 20.04. līdz 20.05.2016.

 Izvērtēšana, apkopošana un noformēšana ilgs no 23.05. -31.08.2016.

 Ekspozīcijas  prezentēšana  un  ekspozīcijas  veidošanas  dalībnieku  sumināšana  notiks

Aglonas BJBLPC „Strops” septembrī (konkrēts laiks un datums tiks precizēti).

 Katra izglītības iestāde saņems CD ar apkopoto ekspozīcijas materiālu.

Apbalvošana:

Visi jaunieši un citi interesenti, kuri aktīvi iesaistīsies ekspozīcijas veidošanā, saņems pateicības

un veicināšanas balvas.

Pieteikšanās:

Darbus  iesniegt  līdz  20.05.2016.g.  Aglonas  BJBLPC „Strops”  audzinātājai  Ingai  Gribuškai

personīgi vai sūtot uz e-pastu  inga.gribuska@inbox.lv. Darbu oriģināli  tiks atdoti  atpakaļ  to

iesniedzējiem.

Sīkāka  informācija pie  Aglonas  BJBLPC  „Strops”  audzinātājas  Ingas  Gribuškas,  tel.

26397873,  inga.gribuska@inbox.lv.

Kopīgi veltīsim savu ieguldījumu Latvijas simtgadei!

Ceram uz Jūsu atsaucību! 
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