PREIĻU NOVADA DOMES, GALĒNU KULTŪRVĒSTURES BIEDRĪBAS UN ROBERTA
MŪKA MUZEJA GALĒNOS
Dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītā jaunrades radošo darbu
konkursa “Iztēle ir realitāte” nolikums
KONKURSA IDEJAS PAMATOJUMS: Tuvojoties Roberta Mūka simtgadei Roberta Mūka
muzejs Galēnos aicina bērnus un jauniešus vecumā no 7 līdz 19 gadiem piedalīties radošo
darbu konkursā “Iztēle ir realitāte”, veicināt skolēnu domu, izjūtu un pārdzīvojumu atklāsmi
jaunrades darbos, rosinot skolēnus iepazīt Roberta Mūka dzeju un esejas, mudinot ikdienā
saskatīt neparasto un savdabīgo. Vērot, analizēt, izpētīt un izteikt pārdomas par tendencēm
mūsdienu sabiedrībā.
2023. gadā apritēs 100 gadi, kopš Roberta Mūka dzimšanas. Roberts Mūks dzimis 1923.
gada 14. janvārī, (īstajā vārdā Roberts Avens) rakstveža ģimenē Galēnu pagasta Ošupē.
Mūks studējis Vircburgas universitātē, Baltijas universitātē Pinnenburgā, Lēveles universitātē
Beļģijā un Briseles universitātes Žurnālistikas fakultātē. Roberts Mūks 1954.gadā izceļoja uz
ASV, kur Ņujorkas Fordema universitātes Teoloģijas fakultātē ieguva doktora grādu teoloģijā
un vēlāk arī doktora grādu filozofijā. Dzejnieks un domātājs strādāja par bibliotekāru koledžā
un reliģijas vēstures profesoru Aionas koledžā Ņūrošelā. Mūks bija Latvijas Rakstnieku
savienības biedrs un Latvijas Kultūras akadēmijas goda doktors.
KONKURSA TĒMA: Iztēle ir realitāte
KONKURSA MĒRĶIS:
● Skolēnu domu, izjūtu un pārdzīvojumu atklāsme jaunrades darbos.
● Rosināt skolēnus iepazīt Roberta Mūka dzeju un esejas.
● Mudināt ikdienā saskatīt neparasto un savdabīgo.
● Vērot, analizēt, izpētīt un izteikt pārdomas par tendencēm mūsdienu sabiedrībā.
KONKURSA RĪKOTĀJS: Roberta Mūka muzejs Galēnos
Kontaktpersona: Gita Palma Roberta Mūka muzeja
gitapalma@preili.lv, tālr.: 25925621

Galēnos vadītāja, e-pasts:

KONKURSA DALĪBNIEKI: Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 19 gadiem
DALĪBNIEKU UZDEVUMS: Atbilstoši tēmai uzrakstīt jebkura žanra jaunrades darbu,
izvēloties savu virsrakstu, ne garāku par divām A4 lappusēm datorrakstā.
DARBU IESNIEGŠANA: līdz 01.10.2022., norādot:
● autora vārdu un uzvārdu;
● vecumu;
● mācību iestādi;
● kontakttālruņa numuru;
● e-pasta adresi;
● darba nosaukumu;
Darbus iesniedz, sūtot uz e-pastu: rmmg@preili.lv, vai atnesot uz Roberta Mūka
muzeju Galēnos vai sūtot pa pastu, adrese: Skolas iela 11C, Galēni, Galēnu pag.,
Preiļu nov., LV-5311

DARBU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:
● atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem;
● izpildījuma oriģinalitāte;
● tehniskais izpildījums;
Skolēni tiks vērtēti piecās grupās: 1.–3. klases skolēni, 4.–5. klases skolēni, 6.–7. klases
skolēni 8.–9. klases skolēni, 10.–12. klases skolēni
KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA, LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN REZULTĀTU
PAZIŅOŠANA:
Konkursa žūrijas komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētāja: Ilga Pokšāne Preiļu Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja
Konkursa kontaktpersona un komisijas sekretāre: Gita Palma Roberta Mūka muzeja
Galēnos vadītāja, e-pasts: gitapalma@preili.lv, tālr.: 25925621
Komisijas loceklis Ilga Šuplinska latviešu literatūrzinātniece, pasniedzēja
Komisijas loceklis Angelika Juško-Štekele Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas asociētā
profesore, Dr.philol.
Komisijas loceklis Marta Binduka Galēnu kultūrvēstures biedrības biedre
Komisijas loceklis Anita Kokina Preiļu novada Galēnu bibliotēkas vadītāja
Komisijas loceklis Maruta Beča Preiļu novada Sīļukalna bibliotēkas vadītāja
Komisijas loceklis Olga Ribinicka Preiļu novada Riebiņu bibliotēkas vadītāja
Komisijas loceklis Anita Grigaloviča Jēkabpils Valsts ģimnāzijas bibliotekāre
Komisijas loceklis Ieva Zepa Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes doktorante
Komisijas loceklis Laura Mestere latviešu valodas, literatūras un kultūras lektore Pekinas
Starptautisko studiju universitātē
Konkursa žūrijas komisija sāk darbu 03.10.2022.
Žūrijas komisija pārbauda iesniegto darbu atbilstību konkursa noteikumiem un prasībām un
vērtē tos.
Konkursam iesniegto darbu vērtēšana noslēdzas un žūrijas komisija pieņem galīgo lēmumu
20.10.2022.
Darbi tiek vērtēti atbilstoši darbu vērtēšanas kritērijiem (maksimālais punktu skaits – 10). Ja
augstāko punktu skaitu saņēmuši vairāki darbi, žūrija pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu
vairākumu. Ja, lēmumu pieņemot, balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.
Konkursa rezultātus skolām, kuras pārstāv konkursa dalībnieki, elektroniski paziņo konkursa
komisijas atbildīgais sekretārs līdz 21.10.2022. Informācija par konkursa rezultātiem tiks
nopublicēta arī Roberta Mūka muzeja Galēnos Facebook kontā
Labāko darbu autori tiks uzaicināti uz apbalvošanu konkursa noslēguma pasākumā
skolēnu brīvlaikā 27.10.2022.Galēnu pamatskolā
Aicinām visas Latvijas skolas aktīvi piedalīties konkursā!
Kontaktpersona: Gita Palma Roberta Mūka muzeja Galēnos vadītāja, e-pasts:
gitapalma@preili.lv, tālr.: 25925621
NB!!! Iesūtot darbu konkursam, skolotāja /-s apliecina, ka ar audzēkņu vecākiem /
likumiskajiem pārstāvjiem ir saskaņots, ka tiks veikta audzēkņu personas datu apstrāde un
ka audzēkņu personas dati (vārds, uzvārds, klase, skola) un konkursa noslēguma pasākuma
fotogrāfijas, kurās redzams audzēknis, var tikt publicētas tīmekļa vietnēs, drukātajos
izdevumos, TV ierakstos u.tml.

