Konkursa «Tehnodzeja»
NOLIKUMS
1. Konkursa mērėis:
o radīt iespēju izpaust jauniešu talantu, prasmes un iemaĦas dzejas
rakstīšanā un tehniskajā jaunradē;
o veidot platformu jauniem, atraktīviem inženierzinātĦu un mākslas
kopprojektiem;
o veicināt inženierzinātĦu komunikāciju.
2. Konkursa rīkotāji:
o Latgales Studentu centrs;
o Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko un sabiedrisko attiecību
departaments.
3. Darbu izvērtēšana
o Iesniegtos dzejoĜus un tehniskās jaunrades darbus izvērtē organizatoru
izveidota žūrija.
4. Konkursa dalībnieki
o jaunieši vecumā līdz 35 gadiem (skolēni, studenti, jaunie zinātnieki u. c.)
5. Radošo darbu forma:
o dzejolis (vismaz 5 dzejoĜi datordrukā elektroniskā formātā);
o studentu galda lampas dizains un tehniskais risinājums (galda lampas
fotogrāfija elektroniskā formātā un nepieciešamības gadījumā – īss
tehniskā risinājuma apraksts; galda lampai jābūt pieslēdzamai parastai
220 V rozetei).
6. Radošo darbu tematika
o pēc autora izvēles, par pamatu Ħemot moto: «Tehnodzeja»
7. Konkursa vērtēšanas kritēriji:
o saistīta valoda (dzejā);
o aktualitāte (dzejā un tehniskajā jaunradē);
o oriăinalitāte (dzejā un tehniskajā jaunradē).
8. Konkursa norise:
o konkursa dalībnieki sagatavo vienu vai abas radošo darbu formas (dzeju ai
oriăinālu galda lampu, vai abas);
o konkursa darbus (dzeju datordrukā vai galda lampas fotogrāfiju
elektroniskā formātā un nepieciešamības gadījumā – īsu tehniskā
risinājuma aprakstu) iesūta organizatoriem līdz 2009. gada
10. septembrim uz e-pastu: infocentrs@rtu.lv;
o e-pasta vēstulē norāda autora vārdu, uzvārdu vai pseidonīmu, e-pasta
adresi un tālruĦa numuru;
o organizatoru izveidota žūrija atlasa labākos konkursam iesūtītos darbus;
o visi konkursa dalībnieki tiek uzaicināti uz «Tehnodzejas» noslēguma
pasākumu 15. septembrī Rīgas Tehniskajā universitātē;
o labāko dzejas darbu autori tiek uzaicināti klātienē uzstāties ar dzejas
lasījumiem «Tehnodzejas» noslēguma pasākumā 15. septembrī Rīgas
Tehniskajā universitātē;
o labāko galda lampu konstruētāji tiek uzaicināti ar savu darbu piedalīties
Rīgas Tehniskajā universitātē 15. septembrī notiekošajā izstādē
«Tehnodzeja»;
o Konkursa noslēguma pasākums notiks 2009. gada Dzejas dienu laikā
Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgā, KaĜėu ielā 1, pagrabstāvā –
izstādes «Leonardo ăēnijs» telpās (2009. gada 15. septembrī
plkst. 18).

