Specifikācijas pielikums Nr. 3
PERIODIKAS STĀSTU SARAKSTS
Lai daudzpusīgi raksturotu dzelzceļnieku sadzīves apstākļus, darba gaitas, ievērojamākos
notikumus Jelgavas dzelzceļa mezgla dzīvē un tā kopējo attīstību, Latvijas dzelzceļa
vēstures muzeja sociālā tīkla Facebook kontā tika publicēta rakstu sērija “Nedēļa/mēnesis
Jelgavas dzelzceļa mezgla vēsturē” (#dzīvepiesliedēm).
Rakstu sērijā publicētie stāsti vēsta par laiku no 20. gs. 20. – 90. gadiem, akcentējot
spilgtākās norises un apskatot dažāda veida periodiskos izdevumus – dzelzceļa resora
iekšējo presi, lokālo un nacionālā līmeņa periodiku. Katrā no publikācijām apskatīti tieši
spilgtākie notikumi konkrētajā laika posmā, tādējādi radot ainu par tādām dzelzceļam un
sabiedrībai kopumā būtiskām lietām kā pašas stacijas attīstība, modernizācija un
pārbūves, darba organizācija, sasniegumi un problēmas darbā un darba kolektīvos,
negodprātīga darba pienākumu pildīšana un iemesli, kas to veicina, apgādes uzņēmumu
darbība, dzīvokļu celtniecība un uzturēšana, sabiedriskā dzīve, kurā īpašu iemeslu ieņem
norises Jelgavas dzelzceļnieku klubā, sociālistiskā sacensība un apbalvojumi, kolektīva
svētku atzīmēšana un tradīcijas, sporta dzīves norises un bērniem paredzētās
organizācijas un to darbība. Katrā no rakstiem skarta vismaz daļa no šiem jautājumiem,
šajā pielikumā tie grupēti pēc atsevišķu to fragmentu atbilstības noteiktai tēmai, taču tajos
rodamā informācija izmantojama, lai raksturotu arī kādu citu no sadaļām. Tā kā rakstos
izmantoti dažāda tipa, resoru un politisko sistēmu periodiskie izdevumi, tajos rodama
konkrētā perioda politiskās nostādnes un pat režīma propaganda, tāpat jāņem vērā, ka
dzelzceļa
resora
preses
izdevumi
(“Железнодорожник
Прибалтики”,
“Железнодорожник Латвии”) paredzēti vien tajā strādājošajiem nevis sabiedrībai
kopumā, reizēm tiem ir izteikts audzinošais raksturs.
Rakstu saraksts pa tēmām
1. Kā dzelzceļnieki dzīvojuši:
1.1.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.3219946104757751
1.2.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.2843620249057007
1.3.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.2830713717014327
1.4.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.2830713717014327
1.5.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.2956391631113201
1.6.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.2905726126179752
1.7.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.2921592564593108
1.8.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.2890278994391132

2. Kā dzelzceļnieki strādājuši:
2.1.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.3673857166033307
2.2.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.3732565103495846
2.3.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.3514667708618921
2.4.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.2857590297660002
3. Kā dzelzceļnieki mīlējuši:
3.1.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.3600590793359945
3.2.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.2874025522683146
3.3.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.3442499602502399
3.4.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.3302944329791261
4. Jelgavas dzelzceļa stacija un tās apkārtne:
4.1.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.3007297522689278
4.2.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.3101687793250250
4.3.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=latvianrailwaymuseum&set
=a.3460352044050488

