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Konkursu „Atklāj monētu noslēpumus Lursoft laikrakstu bibliotēkā!” organizē SIA „Lursoft” un publisko bibliotēku

attīstības  projekts  „Trešais  tēva  dēls”  sadarbībā  ar  Latvijas  Banku  ikgadējās  iniciatīvas  „Monētu  dienas

bibliotēkās”  ietvaros.  Konkurss  norit  vienlaikus  ar  Latvijas  Bankas  organizēto  balsojumu  par  Latvijas  „Gada

monētu 2013”.

Konkursa norises laiks, vieta un formāts

Konkurss sāksies otrdien, 2014.gada 11.martā un turpināsies līdz pirmdienai, 2014.gada 31.martam (plkst. 24:00).  
Konkurss norisināsies virtuālajā vidē – Lursoft laikrakstu bibliotēkā www.news.lv.

Dalība spēlē

Konkursā var piedalīties ikviens interesents, kas apmeklē kādu no vairāk kā 800 Latvijas publiskajām bibliotēkām un
kuram ir pieejama Lursoft laikrakstu bibliotēka portālā NEWS.lv. Šis portāls lasītājiem piedāvā publikācijas no vairāk
kā 70 dažādiem laikrakstiem. Portāls ik dienas tiek papildināts ar vairākiem simtiem jaunu rakstu gan no Latvijas
centrālajām, gan reģionālajām avīzēm. Tajā iespējams meklēt rakstus līdz pat 20 gadus senā arhīvā, kā arī veikt citas
darbības, piemēram, uzzināt, kādi pasākumi notiek kādā no novadiem vai Latvijā kopumā.
Lai  piedalītos konkursā,  dalībniekiem ir  jāapmeklē portāla  www.news.lv sadaļa KONKURSS un, sekojot norādēm,
jāreģistrējas. Reģistrējoties ir jānorāda reāla e-pasta adrese (e-pasta adreses netiks publiskotas), dalībnieka vārds un
uzvārds, bibliotēka, kuras pakalpojumus dalībnieks izmanto, un vecuma grupa. 
Konkursa balvas savā starpā izcīnīs tie konkursa dalībnieki, kas būs pareizi atbildējuši uz konkursa jautājumiem un
reģistrējoties norādījuši savu bibliotēku. 

Spēles gaita

Konkursā ir 15 jautājumi, kuriem katram sniegti 3 atbilžu varianti. Konkursa dalībniekam jāatzīmē pareizais atbildes
variants. Pareizo atbildi iespējams atrast, izmantojot laikrakstu bibliotēkas jeb portāla NEWS.lv meklēšanas funkciju.
Jautājumiem  ir  dažāda  grūtības  pakāpe,  tāpēc  citas  atbildes  būs  iespējams  atrast  vieglāk,  citas  sarežģītāk.  To
meklēšanai izmantot  informācijas meklēšanas logu „Meklēt” vai  funkciju „Izvērstā meklēšana”. Kad dalībnieks būs
pabeidzis darbu un atbildes iesūtījis, uz viņa e-pastu tiks nosūtīts automātisks apstiprinājums, ka atbildes saņemtas.
 
Uzvarētāji

Individuālie dalībnieki
Izlozes  veidā  tiks  noteikti  septiņi  konkursa  uzvarētāji.  Izlozē  piedalīsies  tie  konkursa  dalībnieki,  kas  būs  pareizi
atbildējuši uz visiem 15 konkursa jautājumiem un norādījuši savu bibliotēku.  
Bibliotēku konkurss
Konkursā tiks noteiktas deviņas aktīvākās bibliotēkas, t.i., tās bibliotēkas, kuras iegūs augstāko dalības reitingu. Šo
reitingu aprēķinās, spēles dalībnieku skaitu no konkrētās bibliotēkas dalot ar bibliotēkā reģistrēto lietotāju skaitu.
Uzvarēs  tās  bibliotēkas,  kurām  būs  visaugstākais  reitings  vienā  no  grupām:  pagastu  bibliotēkas,  mazpilsētu
bibliotēkas, reģionālās bibliotēkas. Katrā grupā noteiks trīs aktīvākās bibliotēkas.

Balvas

Balvu fondā individuālajiem dalībniekiem ir septiņas Latvijas Bankas 2013. gada kolekcijas monētas. Izlozes veidā tiks
noteikts, kuru no septiņām jubilejas vai piemiņas monētām katrs uzvarētājs iegūs. Šīs balvas uzvarētājiem pa pastu
nosūtīs Latvijas Banka. Pirms tam organizatori sazināsies ar uzvarētāju, rakstot uz viņa norādīto e-pasta adresi.
SIA Lursoft dāvanu fondā ir deviņi kārumu grozi, ar kuriem apbalvos publiskās bibliotēkas. 
Konkursa uzvarētājus paziņos un bibliotēku balvas pasniegs Latvijas Bibliotekāru biedrības 11. kongresā, kas notiks
2014.gada 29.-30.aprīlī. 

Papildu informācija par konkursu: 
67844300, info@news.lv 
67844885, 3td@3td.lv 

                                                                              

Rīgā, 2014.gada 10.martā


