Studentu pētniecisko darbu konkurss
„Ebreji Latvijas vēsturē”
NOLIKUMS
1. KONKURSA RĪKOTĀJI UN ATBALSTĪTĀJI
Konkursu rīko Latvijas Universitātes (LU) Jūdaikas studiju centrs.
Konkursu finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un „Dutch Jewish Humanitarian Fund”.
2. KONKURSA MĒRĶIS UN TĒMA
Konkursa mērķis ir iesaistīt jauniešus Latvijas vēstures izzināšanā un veicināt izpratni par
mazākumtautību lomu Latvijas vēsturē, pētot, popularizējot un godinot ebreju (kopienu,
organizāciju, kā arī atsevišķu personību) lomu un ieguldījumu Latvijas valsts izaugsmē. Atbilstoši
Latvijas valsts simtgades vēstījumam “ES ESMU LATVIJA”, konkurss rosina kā galveno valsts
vērtību akcentēt cilvēkus, kas ar savu darbu veidoja Latviju, nesot tās vārdu pasaulē un liekot
pamatus tās nākotnei.
Konkursa dalībnieki tiek aicināti apkopot, analizēt un interpretēt vēstures avotus un literatūru
par kādu Latvijas valsts tapšanā, attīstībā un izaugsmē nozīmīgu ebreju personību vai grupu
(kopienu, organizāciju, apvienību u.c.). Dažu iespējamo apakštēmu loks konkursa tēmas
ietvaros:
•
•
•
•
•
•
•

Ebreji sabiedriskajā, politiskajā, ekonomiskajā dzīvē;
Ebreji – kultūras un zinātnes darbinieki;
Ebreju kultūras, izglītības, sporta un labdarības iestādes, biedrības un studentu
korporācijas;
Ebreji novada iedzīvotāju sociālajā un kultūras atmiņā;
Latviešu un ebreju attiecību atainojums latviešu literatūrā;
Ebreju kultūras mantojums un tā saglabāšana;
u.c.

Sevišķi tiek atbalstīta iepriekš nepublicētu avotu izmantošana (intervijas ar Latvijas
iedzīvotājiem, arhīvu, reģionālo muzeju materiāli u.c.).
3. KONKURSA DALĪBNIEKI
Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas augstskolas vai koledžas students, kā arī ārzemju
augstskolā studējošais Latvijas iedzīvotājs, neatkarīgi no studiju programmas (tai skaitā

bakalaura, maģistra, doktora studiju, kā arī profesionālo augstākās izglītības studiju programmas
studenti).
4. KONKURSA DARBA NOFORMĒJUMS
Pētnieciskais darbs konkursam jāiesniedz datorrakstā latviešu valodā (burtu lielums – 12 pt;
virsrakstiem – 14 pt).
Darbam jāpievieno titullapa, kurā jānorāda:
• darba nosaukums;
• autora vārds, uzvārds un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts);
• augstskolas/koledžas un studiju programmas nosaukums, kurss.
Bibliogrāfiskās norādes un atsauces, kā arī piezīmes jāveido kā zemsvītras atsauces. Darba
beigās jāpievieno izmantoto avotu un literatūras saraksts. Tabulas, grafikus un attēlus iespējams
ievietot tekstā vai pielikumā; tiem jānorāda virsraksts un avots.
Kopējais darba apjoms nedrīkst pārsniegt vienu autorloksni (40’000 rakstu zīmes, ieskaitot
atstarpes).
5. KONKURSA DARBU IESNIEGŠANA
Darbi konkursam jāiesniedz līdz 2017. gada 11.novembrim, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi
jsc@latnet.lv ar norādi “Studentu konkursam” vai pa pastu (adrese: LU Jūdaikas studiju centrs,
Raiņa bulv. 19-207, Rīga, LV-1586, pasta zīmogs: 08.11.2017).
Saņemot iesniegto darbu, uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta apstiprinājuma vēstule. Ja trīs darba
dienu laikā šādu apstiprinājuma e-pastu nesaņemat, lūdzu, iesūtiet darbu atkārtoti.
6. KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
Konkursam iesniegtos darbus izvērtē un uzvarētājus nosaka konkursa vērtēšanas komisija līdz
2017. gada 12. decembrim. Konkursa rezultāti tiks paziņoti, nosūtot informāciju personīgi uz
konkursa dalībnieku norādītajām e-pasta adresēm, kā arī publicējot LU Jūdaikas studiju centra
mājaslapā.
Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvā ir LU Jūdaikas studiju centra un pieaicinātie speciālisti, tai
skaitā Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes pārstāvji. Darbi tiks vērtēti, ņemot vērā
šādus kritērijus:
•
•
•
•

ideju un izpildījuma atbilstība konkursa tēmai un izvēlētajai apakštēmai;
izvēlētā temata novitāte un pētījuma oriģinalitāte (darbam jābūt zinātniskam,
patstāvīgam pētījumam, tas nevar būt iepriekš publicēts);
izmantoto avotu un literatūras analīze un sintēze, faktu mērķtiecīga izmantošana,
prasme izdarīt pamatotus secinājumus;
darba struktūra un izpildījuma kvalitāte (satura izklāsta skaidrība, valoda, tehniskais
noformējums utt.).

7. APBALVOŠANA
Konkursa uzvarētājiem tiks pasniegti diplomi un piešķirta autoratlīdzība (autoratlīdzību fonds:
500 EUR). Labāko darbu autoriem tiks piedāvāta arī iespēja piedalīties kādā no LU Jūdaikas
studiju centra publiskajiem pasākumiem un prezentēt savu pētījumu.
Interesantākie darbi tiks publicēti LU Jūdaikas studiju centra mājaslapā.
8. PAPILDU INFORMĀCIJA PAR KONKURSU
Konkursam iesūtītie darbi paliek konkursa rīkotāju īpašumā. Piedaloties konkursā, tā autors
piekrīt, ka visas tiesības uz konkursam iesniegto darbu ir konkursa rīkotājiem, kas, norādot
autoru, drīkst bez atlīdzības publiskot un publicēt to pēc saviem ieskatiem, tai skaitā izmantot
izglītības programmu vajadzībām.
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar konkursa koordinatori Karīnu Barkani, rakstot uz
karina.barkane@lu.lv vai zvanot uz 29466657 (darbadienās no plkst. 11.00 līdz 17.00).

