KONKURSS LATVIJAS PUBLISKAJĀM UN SKOLU BIBLIOTĒKĀM

BIS ALISE e-katalogs Tavā kabatā
KONKURSA NOLIKUMS
Konkursu “BIS ALISE e-katalogs Tavā kabatā” organizē Kultūras informācijas
sistēmu centrs un SIA “Tieto Latvia” ikgadējās kampaņas E-prasmju nedēļa 2015
ietvaros.
Konkursa
norises laiks
Konkursa
norises vieta
Mērķis

Dalībnieki
Uzdevumi

Konkurss sāksies pirmdien, 2015.gada 23.martā un turpināsies
līdz piektdienai, 2015.gada 27.martam
Visa Latvijas teritorija
1) Veicināt Latvijas publisko un skolu bibliotēku aktivitāti,
iesaistot bibliotēku lietotājus E-prasmju nedēļā 2015;
2) Veicināt Latvijas publisko un skolu bibliotēku lietotājus
izmantot BIS ALISE e-kataloga mobilo versiju
Latvijas publiskās un skolu bibliotēkas
1) Iesaistot bibliotēkas lietotājus, īstenot pasākumu (apmācību,
semināru, diskusiju, prezentāciju u.c.), kura laikā tiek
popularizēta BIS ALISE e-kataloga mobilā versija:
a. Pasākuma norise jāorganizē E-prasmju nedēļas 2015
ietvaros (laika periodā no 2015.gada 23. līdz 27.martam),
b. Plānotais pasākums jāreģistrē www.eprasmes.lv
Pasākumu kalendārā,
c. Jāveic vietējās sabiedrības – pasākuma mērķauditorijas –
informēšana par pasākumu ar aicinājumu tajā piedalīties,
izmantojot vietējos medijus - bibliotēkas, skolas un/vai
pašvaldības mājaslapa, laikraksts u.c.;
d. Jāveic pasākuma dalībnieku reģistrācija,
e. Pasākuma dalībniekam no mobilās ierīces jāpieslēdzas pie
bibliotēkas e-kataloga un jāveic bibliotēkas definētais
uzdevums informācijas meklēšanā un tās publiskošanā
sociālajos tīklos (Facebook, Twitter vai Draugiem.lv), ziņā
izmantojot norādes #alise un #tietolatvia (reģiona
galvenās bibliotēkas lietotājiem – pieslēgties pie visa
reģiona e-kopkataloga, vietējas nozīmes publiskajām un
skolu bibliotēkām – pie sava bibliotēkas e-kataloga).
2) Līdz 2015.gada 10.aprīlim jāiesniedz atskaite par īstenoto
pasākumu:
a. Atskaite jāsagatavo, izmantojot formu,
b. Aizpildīta atskaites forma ar pievienotām fotogrāfijām un
citiem materiāliem jāiesūta uz e-pasta adresi
info@kis.gov.lv. Sūtot atskaites e-pastu, tēmas lodziņā
jānorāda “Konkurss bibliotēkām”,
c. Atskaite ar pievienotajiem foto un materiāliem jāiesūta
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līdz 2015.gada 10.aprīlim.
Nominācijas:
a. Aktīvākā reģiona galvenā bibliotēka,
b. Aktīvākā vietējas nozīmes publiskā bibliotēka,
c. Aktīvākā skolas bibliotēka.
Balvas: iPad Air planšetdators katrā nominācijā.
Pasākumi bibliotēkās tiks vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:
a. Pasākuma atbilstība tēmai,
b. Pasākuma publicitātes nodrošināšana,
c. Pasākumā iesaistīto dalībnieku skaits,
d. Izdevumu atlases skaits no katras bibliotēkas kataloga
mobilās versijas,
e. Aktivitāte meklēšanas rezultātu un mobilā e-kataloga
popularizēšanā sociālajos tīklos.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2015.gada 17.aprīlī, tos
publicējot Kultūras informācijas sistēmu centra mājaslapā
www.kis.gov.lv, SIA “Tieto Latvia” mājaslapā www.tieto.lv un
portālā http://bis.alise.lv. Papildus tam, konkursa uzvarētāji
tiks informēti personīgi, lai vienotos par balvu saņemšanu.

Kontakti:
Kultūras informācijas sistēmu centrs
Inga Niedra
67844895, inga.niedra@kis.gov.lv

SIA “Tieto Latvia”
Sarmīte Pogule
67510983, sarmite.pogule@tieto.com

