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Kurzemes Humanitārā institūta darbības notikumu hronika 

 
Datums Notikumi 

2007 
04.09.2007. 1. Darbinieku pilnsapulce, Zinātniskās padomes ievēlēšana 

(protokols Nr.1). 

2. Zinātniskās padomes sēde, direktora E. Lāma ievēlēšana 

(protokols Nr.1). 

09.10.2007. Zinātniskās padomes sēde (protokols Nr. 2). 

25.10.2007. KHI vadošās pētnieces Zane Gailīte un Benita Laumane, asistente 

Liene Markus-Narvila referē Letonikas II kongresa Liepājas 

sekcijas darbā. 

26.10.2007. 1.  KHI vadošais pētnieks E. Lāms, pētniece A. Kuduma   un 

asistente A. Dirnēna referē Letonikas II kongresa Liepājas sekcijā. 

2.  KHI pēcpusdiena. 

31.10.2007. KHI pētniece E. Tišheizere (Leščinska) referē Letonikas II kongresā 

Rīgā 

02.11.2007. Iznāk Kurzemes Vārda pielikums Vārds Nr.1 (1). Publikācijas: 

1) A. Kuduma „Modris Zihmanis”; 

2) A. Kuduma „Katram mums savi burvji un paši mēs būrēji (A. 

Mincenhofs)” 

3) E. Lāms „Darbu sāk KHI”; 

4) E. Lāms „Silpurenes zieda apburtā dzīve un māksla. Albertam 

Caunem – 90”. 

29.-30.11.2007. 1. KHI piedalās konferences „Vārds un tā pētīšanas aspekti” 

rīkošanā. 

2. KHI sekretāre I. Deigele piedalās seminārā „Back to Baltic 

memory: lost and found in literature 1940 – 1968”. 

12.2007. KFVC publicē pirmo pielikumu Laika lapa „LPA Vēstīs” – 

Ziemassvētku tematika. 

07.12.2007. Uzņemta Balvu skolotāju delegācija, iepazīstināšana ar KHI 

pētniecības darbu. 

10.12.2007. Tāļa Vaidara grāmatas „Maskas un prototipi” atvēršanas svētki. 

11.12.2007. 1.  Darbinieku pilnsapulce (protokols Nr. 2). 

2.  Zinātniskās padomes sēde (protokols Nr. 3).   

2008 
11.01.2008. KHI asistente L. Markus-Narvila piedalās seminārā „Elektroniskas 

vēsturiskās vārdnīcas izveide: paveiktais un problēmas”. 

22.01.2008. 1. Darbinieku pilnsapulce (protokols Nr.1). 

2. Zinātniskās padomes sēde (protokols Nr.1). 

30.01.2008. Iznāk Kurzemes Vārda pielikums Vārds Nr. 1 (2). Publikācijas: 

1) Z. Borga „Vai tiešām viss par vīriešiem?”; 

2) A. Kuduma „Liepājas prozas iznāciens 2007. gada nogalē”; 

3) E. Lāms „O. Gūtmaņa Sibīrijas stāsti un „Dzīves grāmata””. 

14.02.2008. 1. KHI asistente L. Markus-Narvila piedalās LU 66. konferences 

Letonikas un baltistikas sekcijas apakšsekcijā „Valodas sistēma un 

valodas identitāte” 

2. KHI direktors E. Lāms Literatūras gada balvai 2007 nominācijā 

„Literatūrkritika un literatūrzinātne” izvirza Tāļa Vaidara daiļdarbu 
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izdevuma „Katram sava: Stāsti” un „Katram sava: Romāni” 

pētniecisko un radošo kolektīvu (šogad šajā nominācijā balva netika 

pasniegta). 

28.02.-

07.03.2008. 

E. Tišheizeres publikācija „Liepājnieki Rīgā. Izrāde par to, kāpēc 

vīrieši raud” Kultūras Forumā.  

03.2008. Iznāk O. Gūtmaņa Rakstu 3. sējums (E.Lāma apcere „Zināt, 

atcerēties, neaizmirst…”). 

04.03.2008. KHI asistente L. Markus-Narvila piedalās Valsts valodas aģentūras 

rīkotajā seminārā „Situācijas apzināšana vārdnīcu izstrādes un 

publicēšanas jomā Latvijā”. 

06., 07.03.2008. KHI līdzdarbojas konferencē „Aktuālas problēmas literatūras 

zinātnē”. Konferencē pieteiktie KHI pētnieku referāti:  

1) Edīte Tišheizere „N. Mūrnieka režija – latviešu strēlnieku tēmas 

aizsākums padomju konjuktūras kontekstā” (nav nolasīts); 

2) Anda Kuduma „Dabas ainava Augusta Štrausa dzejā”; 

3) Gita Girņus „Sižetiski tematiskā daudzveidība latviešu kara teiku 

repertuārā”; 

4) Edgars Lāms „Teksti jeb postliteratūra (latviešu literatūras ceļi un 

neceļi 20.gs. beigās, 21.gs.)” 

14.-28.03.2008. Kultūras Forumā: 

1) E. Lāma publikācija „Ar sīksta kadiķa dabu dzīvē un literatūrā: 

A. Caunem – 90”; 

2) E. Lāma publikācija „Vai mūzām jāmirst?”; 

3) B. Laumanes publikācija „Piena vārdi”. 

28.03.2008. Prof. B. Laumane un L. Markus-Narvila piedalās Viļņas 

Universitātes Letonikas kabineta atvēršanā. 

31.03.2008. LPA Zinātnes un radošuma nedēļas ietvaros Studentu folkloras 

prakses noslēguma pasākums. 

04.04.2008. Grāmatas „Rucavā, tur Paurupē…” atvēršanas svētki Rucavā. 

04.-11.04.2008. Z. Gailītes publikācija „Par īstām vērtībām un primitīviem meliem” 

Kultūras Forumā. 

11.04.2008. Uzņemta Valmieras skolotāju delegācija, iepazīstināšana ar KHI 

pētniecības darbu; tikšanās ar Olafu Gūtmani. Cilvēku skaits – 25. 

13.04.2008. Grāmatas „Rucavā, tur Paurupē…” radošais kolektīvs (redkolēģija – 

I. Ozola, B. Laumane, G. Girņus) saņem Lielo folkloras gada balvu 

nominācijā „Zinātniskā izpēte, materiālu dokumentēšana un 

publicēšana”. 

22.04.2008. Darbinieku pilnsapulce (protokols Nr.2). 

4.06.2008. A. Kudumas publikācija „Saknes jau vējš neizplēš” Kurzemes 

Vārda pielikumā Vārds Nr 3(4) 

10.06.2008. E. Lāma publikācija „Runāšana caur puķēm” Kurzemes Vārda 

pielikumā Kultūras Pulss.  

17.06.2008. Darbinieku pilnsapulce (protokols Nr.3). 

27.–30.06.2008. Ekspedīcija Nīcā. Piedalās G. Girņus, B. Laumane, L. Markus-

Narvila, I. Deigele, G. Elksnīte, viesstudente no Sanktpēterburgas 

Valsts Universitātes Alla Rabinoviča un LPA Filoloģijas bakalaura 

un Latviešu valodas un literatūras un svešvalodas specialitātes 

studentes 

7.07.2008. KHI telpās tiek uzņemta Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras 
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komisija un LiepU pāsrtāvji; cilvēku  skaits – ap 15 (no KHI 

piedalās E. Lāms, L. Markus-Narvila) 

11.-18.07.2008. 

 

E. Lāma publikācija „Dzejaspuķēs – māksliniecisko ieguvumu 

vairāk nekā vājuma” Kultūras Forumā. 

15.07.2008. KHI tiek uzņemta Everita Andronova un viesstudentes no 

Sanktpēterburgas Valsts Universitātes; cilvēku skaits – 4  (no KHI 

piedalās: L. Markus-Narvila) 

25.08.2008. KHI direktora E. Lāma līdzdalība Liepājas rajona latviešu valodas 

un literatūras skolotāju metodiskās apvienības sanāksmē. 

17.-18. 09. 2008 

 

 

 

 

Konferencē „Ventspils paralēle II. Kurzemes kvadrāts” piedalās: 

1. Prof .B. Laumane „Kurzemes novada valoda”  

2. L. Markus-Narvila „Kopīgais un atšķirīgais Ziemeļkurzemes 

un Dienvidkurzemes leksikā”. 

23.09.2008. KHI direktota E. Lāma informatīvs pasākums Liepājas 10. 

vidusskolas 10. klases skolēniem 

25.09.2008. KHI direktota E. Lāma informatīvs pasākums Liepājas 10. 

vidusskolas 11. klases skolēniem 

22.10.2008. Tikšanās ar laikraksta „Helikons” radošo kolektīvu un KHI  

03.11.2008. KHI asistente L. Markus-Narvila piedalījās CLARIN projekta un 

Nacionālā korpusa seminārā. 

06.11.2008. KHI FVC īstenotā projekta „Tradicionālā kultūra Lejaskurzemē: 

pagātnes mantojums un dzīvotspēja mūsdienās”  lekciju cikla I. 

Tāles lekcija „Latviešu tradicionālā dziedāšana, tās pārmantošanas 

problēmas” 

20.11.2008. KHI FVC īstenotā projekta „Tradicionālā kultūra Lejaskurzemē: 

pagātnes mantojums un dzīvotspēja mūsdienās”  lekciju cikla I. 

Tāles lekcija „Lejaskurzemes tradicionālās dziedāšanas savdabība” 

24.11.2008. Tāļā Vaidara grāmatas „Katram sava. Proza” atvēršanas svētkos 

Ventspilī piedalās KHI direktors E. Lāms 

28.11.2008. Konferencē „Vārds un tā pētīšanas aspekti” ar referātu „Lituānismi 

Rucavas izloksnē” piedalās KHI zinātniskā asistente L. Markus-

Narvila  

04.12.2008. KHI FVC īstenotā projekta „Tradicionālā kultūra Lejaskurzemē: 

pagātnes mantojums un dzīvotspēja mūsdienās”  lekciju cikla V. 

Muktupāvela lekcija „Tradicionālie mūzikas instrumenti Kurzemē” 

11.12.2008. KHI FVC īstenotā projekta „Tradicionālā kultūra Lejaskurzemē: 

pagātnes mantojums un dzīvotspēja mūsdienās”  lekciju cikla G. 

Pakalna lekcija „Tautas stāstījumi senāk un mūsdienās. Ieskats 

Kurzemes stāstnieku tradīcijās un pieredzē.” 

 2009 
18.02.2009. Grāmatas „Kurzemes rakstnieku silueti” II atvēršanas svētku 

organizēšana un līdzdalība: 

1. Aija Jansone. 

2. Anda Kuduma. 

3. Edgars Lāms. 

05.03. – 

06.03.2009. 

KHI līdzdarbojas konferencē „Aktuālas problēmas literatūras 

zinātnē”. Konferencē pieteiktie KHI pētnieku referāti:  

1. Aija Jansone „Liriskais romantiķis A. Krūklis”. 
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2. Gita Girņus „Vēsturiskās teikas un vēstures diskurss”. 

3. Anda Kuduma „Pārejas laikmeta identitāte I. Ābeles romānos”. 

4. Edgars Lāms „Mākslinieks un varas sistēma: Tāļa Vaidara 

precedents”. 

 

26.03.2009. LiepU radošuma nedēļas ietvaros KHI FVC izlokšņu teksta krājuma 

„No Sventājas līdz Ancei” un studentu dialektoloģijas ekspedīcijas 

noslēguma pēcpusdienas organizēšana un vadīšana ar Nīcas 

Etnogrāfiskā ansambļa līdzdalību. 

23.04.2009. KHI viesojas Latvijas Zinātņu akadēmijas vadības delegācija. 

23.04.2009. Folkloras centrā „NAMĪNS” tautas mūzikas grupas „Baļķi” albuma 

„Te man tika” iznākšanas svētki 

21.05.2009. KHI zinātniskā asistente L. Markus-Narvila piedalījās LU 

Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta 

laboratorija rīkotajā praktiskajā seminārā „Ieskats runas korpusa 

vēsturē. Runas korpusa izveide”. 

26., 27., 28., 

29.06.2009 

Latviešu valodas un folkloras ekspedīcija Nīcā. 

10.09.2009. Dzejas dienu ietvaros KHI telpās norisinās pasākums „Liepājas 

literātu un studentu tikšanās ar Liepājas un Klaipēdas dzejniekiem”. 

11.09.2009. Dzejas dienu ietvaros Olafa Gūtmaņa „Raksti” 4. sējuma atvēršanas 

svētki LLBN. 

12.09.2009. Dzejas dienu ietvaros Tāļa Vaidara grāmatu sērijas „Katram 

sava…” 4. sējuma atklāšana. 

24.09.2009. KHI pētniece Anda Kuduma piedalījās Liepājas literātu un radošo 

mūziķu kluba „Helikons” rīkotajā dzejniekam Augustam Štrausam 

veltītajā piemiņas pasākumā. 

28.09.2009. Valodu dienai Eiropā veltītu pasākumu programmas ietvaros 

Ventspils galvenajā bibliotēkā ar lekciju „Kurzemnieku bagātā 

valoda Eiropas valodu kontekstā” viesojās L. Markus-Narvila un L. 

Ozola. 

16.10.2009. Letonikas III kongresa LiepU darba sekcijas Kurzemes izpēte: 

Letonikas ieguvumi un perspektīvas organizēšana un līdzdalība: 

 Z. Borga „Mārtiņa Eihes radošie meklējumi Liepājas teātrī”; 

 E. Tišheizere „No N. Mūrnieka līdz M. Eihem: 20.gs.II 

puses, 21.gs. Liepājas režisoru prasības pret aktieriem”; 

 L. Markus-Narvila „No Zied¥t līdz  t¥Os jjeb dažas ar izlokšņu 

tekstu elektronisko apstrādi saistītas problēmas”; 

 A. Jansone „Alfrēda Krūkļa personības, dzīves un daiļrades 

šķautnes”; 

 E. Lāms „Nacionālie un nacionāli reģionālie aspekti 

literatūras pētniecībā” . 

30.10.2009. FVC vadītāja Gita Girņus nolasījusi referātu 2009.gada K.Barona 

konferencē „Stāstījumu folklora: teksti, procesi un tradīcijas; 

pētnieki, stāstnieki un klausītāji”  Rīgā. Referāta nosaukums „Teika 

kā folkloras naratīvs”.  

 

08.-17.11.2009 KHI pētnieces Gitas Girņus stažēšanās Sank-Pēterburgas Valsts 

Universitātē Filoloģijas un mākslu fakultātē, noklausoties lekcijas: 
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Folkloristikas vēsture un metodoloģija un Folkloras semantika un 

pragmatika pie profesores S.Adoņjevas; Folkloras tekstoloģija un 

Lauka pētījumu metodika pie docentes I.Veselovas. 

 

19.-26.11.2009. KHI zinātniskā asistente Liene Markus-Narvila apmeklēja Vīnes 

zinātņu akadēmijas Austrijas dialektu un nosaukumu leksikas 

institūtu (Institut für Österreichische Dialekt- und Namenlexika): 

piedalījās kā klausītāja starptautiskā kongresā „Wortschatz und 

Sprachkontakt im Kontext oberdeutscher Wörterbücher, 

Sprachatlanten und Sprachinseln” („Vārdu krājums un valodu 

kontakti augšvācu vārdnīcu kontekstā, valodu atlanti un valodu 

salas”) un starptautiskā seminārā „Ortsgrammatiken als 

Unterrichtsbehelf: "Laiengrammatiken" für Minderheitensprachen” 

(„Vietu gramatikas (reģionu gramatikas) kā mācību palīglīdzeklis: 

pašmācību gramatikas mazākumtautību valodām”); strādāja ar 

DINAMLEX institūtā esošajām izlokšņu vārdnīcām; veica 

praktikumu darbā ar Bavārijas izlokšņu vārdnīcas datubāzi 

(kontakstpersonā Vīnē: Mg. philol. Eweline Wandl-Vogt) 

24.11.2009. KHI pētniece Anda Kuduma piedalījās LU konferencē „Latviešu 

literatūra un reliģija” ar referātu „Bībeles motīvi Jāņa Hvoinska 

dzejā”. 

25.11.2009. Sarunā par Liepājas literātu un radošo mūziķu kluba „Helikons” 

2009.gada septembra laidiena saturiskajām un mākslinieciskajām 

kvalitātēm piedalījās KHi direktors Edgars Lāms, pētniece Anda 

Kuduma un sekretāre Liene Ozola. 

30.11.-

08.12.2009. 

KHI zinātniskā asistente Liene Markus-Narvila apmeklēja Vācu 

valodas atlanta zinātniskās pētniecības centra („Forschungszentrum 

deutscher Sprachatas”) Marburgā (Vācijā) un Marburgas 

Universitātes bibliotēkas; strādāja ar šajā institūtā un bibliotēkā 

esošajām izlokšņu vārdnīcām, pieredzes apmaiņa dialektoloģijas 

jautājumu risināšanā (kontaktpersona Marburgā: Mg. philol. 

Alexander Werth) 

11.-12.12.2009. KHI pētniece Gita Girņus apmeklēja doktorantu semināru Latvijas 

UniversitātēESF projekta „Atbalsts doktora studijām Latvijas 

Universitātē”: 

S.Ankrava „Jaunas pieejas literatūrzinātnē”, 

J.Kursīte „Teorijas un praksesproblēmas promocijas darbā: 

risinājuma veidi”, 

R.Muktupāvela „Teorija un metodoloģija folkloristikā (pasaules 

prakse)’’, 

B.Bela „Naratīvs humanitārajās zinātnēs”. 

 

 2010 
22.-23.02.2010. Referātus LULVI rīkotājā konferencē „No vārda līdz vārdnīcai” 

lasīja KHI zinātniskās asistentes: 

 L. Markus-Narvila „Neizmantotas iespējas latviešu 

dialektālajā leksikogrāfijā”; 

 G. Elksnīte „Piederības ģenitīvs substantīviskajās 

vārdkopās G. Manceļa vārdnīcā „Lettus” un tās 

pielikumos”. 
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26.02.2010. KHI direktors E. Lāms piedalījās LU 68. konferences „Humanitārās 

zinātnes. Literatūrzinātne” sekcijas „Latviešu un cittautu literatūra: 

no romantisma līdz modernismam” darbā kā vadītājs un referāta 

„Fantāzijas žanrs Friča Bārdas daiļradē” lasītājs. 

04.- 05.03.2010. Līdzdalība 16. starptautiskās zinātniskās konferences „Aktuālas 

problēmas literatūras zinātnē: vēsturiskā pieredze un aktuālie 

kultūrprocesi Baltijā” rīkošanā un norisē. Konferencē nolasīti KHI 

pētnieku referāti: 

 Anka Kuduma „Mirdzas Ķempes daiļrade Marksistiskās 

literatūrkritikas skatījumā”; 

 Gita Girņus „Etiloģiskie motīvi latviešu kara teikās”; 

 Edgars Lāms „Daži virzienu aspekti latviešu literatūras 

ainavā tūkstošgades mijas zonā”. 

01.05.2010. Liene Markus-Narvila kopā ar Rucavas etnogrāfiskās mājas 

„Zvanītāji” cilvēkiem piedalās Latvijas Etnogrāfiskā muzeja 

rīkotajās novadu dienās.  

 

09.09.2010. Dzejas dienu ietvaros KHI rīkoti pasākumi: 

 Seminārs „Autors. Teksts. Lasītājs”  

 „Studentu nakts dzejas” 

24.09.2010. KHI sekretāre/projektu administratore L. Ozola Dobelē apmeklē 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas gada 

pasākumu. 

27.-30. 09.2010. KHI vadošā pētniece B. Laumane vada Baltistu kongresa sekciju 

Onomastika un etimoloģija. Kongresu apmeklē KHI zinātniskā 

asistente L. Markus-Narvila 

 2011 
4.02.2011. L. Markus-Narvila aizstāvējusi promocijas darbu „Rucavas 

izloksnes vārdnīca: leksikogrāfiskais un leksiskais aspekts” un 

ieguvusi filoloģijas doktora grādu valodniecības zinātņu nozares 

latviešu diahroniskās valodniecības apakšnozarē. 

8.02.2011. KHI direktors Edgars Lāms piedalījās LAT-LIT sadarbības 

programmas 4. uzsaukuma informatīvajā seminārā Saldū. 

3.-04.2011. Līdzdalība 17. starptautiskās zinātniskās konferences „Aktuālas 

problēmas literatūras zinātnē” – Nacionālās identitātes meklējumi 

Baltijas literatūrā un kultūrā: stabilais, mainīgais un zaudētais 

rīkošanā un norisē. Konferencē nolasīti KHI pētnieku referāti: 

 Anda Kuduma „Sievišķās subjektivitātes izpausmes 

jaunākajā latviešu prozā” 

 Edgars Lāms „Nacionālās identitātes problemātika latviešu 

rakstnieku estētiskajās koncepcijās dažādos kultūrperiodos”; 

 

11.03.2011. LiepU radošuma nedēļas ietvaros organizēti studentu dzejas un 

īsprozas krājuma „Taureņu desants” atvēršanas svētki. 

17.03.2011. KHI zinātniskā asistente L. Makus-Narvila piedalās LAT-LIT 

sadarbības programmas 4. uzsaukuma informatīvajā seminārā 

Saldū.  

19.03.2011. KHI pētniece L. Markus-Narvila vadījusi Kurzemes reģiona 

skolēnu zinātniskās konferences lasījumu valodniecības sekciju. 
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Organizēšanā piedalījusies arī KHI pētniece A. Kuduma.  

21. – 30. 

04.2011. 

KHI pētniecei E. Tišheizerei laboratorijas „Alternative Look” 

vadīšana un dalība žūrijā Novgorodas Starptautiskajā teātra 

festivālā „Kingfestival” 

14.05.2011. KHI zinātniskā asistente A. Jansone piedalījusies Alfrēda Krūkļa 

90. dzimšanas dienas atceres sarīkojumā  "...un mežābele maijā 

zied…", Krotē. 

20.05.2011. B. Laumanes grāmatas „Kāja un mārkāja: vārda lietojuma lauks” 

atvēršanas svētki un G. Elksnīte promocijas darba „Nominālās 

vārdkopas Georga Manceļa tekstos” aizstāvēšana filoloģijas doktora 

grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares latviešu diahroniskās 

valodniecības apakšnozarē. 

13.06. 2011.  KHI sekretāre aizstāvējusi maģistra darbu „A. Nesaules romāns 

„Sieviete dzintarā” un G. Repšes romānu cikls „Smagais metāls” 

20. gs. beigu un 21. gs. sākuma latviešu sieviešu autobiogrāfiskās 

prozas kontekstā”.  

13. – 15. 

06.2011 

KHI pētniece E. Tišheizere ar referātu „The modelling of national 

identity in Latvian drama and theatre (1990–2010)” piedalījusies 

konferencē “9th Conference on Baltic Studies in Europe)” 

Stokholmā, Sēderternas Universitātē. 

08.09.2011. Dzejas dienu ietvaros KHI rīkoti pasākumi: 

 Seminārs „Autors. Teksts. Lasītājs”  

 „Studentu nakts dzejas” 

Ar referātu „Māra Čaklā dzeja mūzikā” uzstājies KHI direktors E. 

Lāms. 

16.09.2011.  KHI pētniece L. Markus-Narvila piedalās Sanktpēterburgas 

Universitātes rīkotajā konferencē ar referātu „Spilgtākās Rucavas 

izloksnes morfoloģiskās īpatnības K. Barona Dainu skapja 

materiālos un to paralēles vēlāku laiku izlokšņu pierakstos” 

07.10.2011. KHI pētniece L. Markus-Narvila koordinējusi semināru „Latviešu 

valoda digitālajā vidē: izlokšņu materiāli un to apstrāde” Liepājas 

Universitātē, kurā ar lasījumiem uzstājusies G. Elksnīte „Latviešu 

valodas seno tekstu korpusa izmantojums vārdkopu pētniecībā” un 

I. Ozola un L. Markus-Narvila prezentēja ziņojumu „Izlokšņu 

materiālu apstrāde Liepājas Universitātē: paveiktais un 

perspektīva”. Pasākumu vadīja KHI sekretāre L. Ozola. 

20.10.2011. KHI organizēts Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3. un 

Letonikas 4. kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” 

kongresa sekcija „Novadnieciskās identitātes meklējumi Kurzemē”, 

kurā ar ziņojumiem uzstājās: 

 Benita Laumane „Jūra: latviešu, lietuviešu un kašubu 

etnolingvistiskās paralēles”; 

 Edīte Tišheizere „Nacionālās pašapziņas maiņa rokoperas 

„Kaupēn, mans mīļais!” atspoguļojumā 1999. un 2011. 

gadā”; 

 Aija Jansone „Voldemārs Caune – bibliotekārs entuziasts un 

lasīšanas kultūras veicinātājs Liepājas periodā”; 

 Anda Kuduma „Poētiskās laiktelpas formējošie elementi 

Liepājas dzejnieču dzejā”; 

 Edgars Lāms “Kurzeme Māra Čaklā dzejā”. 
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25.10.2011 KHI pētniece E. Tišheizere ar referātu „Latviskās identitātes zīmes 

Viestura Meikšāna režijā” piedalījusies konferencē„Teātris kā 

identitātes kods” .   

17.11.2011.  KHI pētniece L. Markus-Narvila saņēmusi Liepājas pilsētas domes 

gada balvu zinātnē par aktuālu jaunā zinātnieka promocijas pētījumu 

un tā rezultātu popularizēšanu Kurzemes reģionā. KHI vadošā 

pētniece B. Laumane saņēmusi balvu par izciliem pētījumiem un 

mūža ieguldījumu zinātnē. 

1.-2.12.2011.  Līdzdalība konferences „Vārds un tā pētīšanas aspekti” 16 

organizēšanā.  

02.12.2011. 

 

KHI direktors E. Lāms ar referātu „Identitātes aspekti „Ērika Kūļa 

daiļradē” uzstājies Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā.  

 2012 
  

21.03.2012.  Semināru „Lauku pētījumu pieredze Liepājas Universitātē: 

dialektoloģijas un folkloras ekspedīcijas” vada G. Girņus.  

04.06.2012.  KHI viesojas skolotāju delegācija B. Lāmas vadībā.  

12.-

13.09.2012. 

Dzejas dienu ietvaros KHI rīkoti pasākumi: 

 Seminārs „Autors. Teksts. Lasītājs”. Š. g. tēma – 

„Mākslinieku biedrošanās: tradīcijas, mīti un šodiena”.  

 „Studentu nakts dzejas”, tēma – „Es pilsētā. Pilsēta manī”. 

Vadošais pētnieks E. Lāms uzstājies ar referātu par tēmu 

„Mākslinieku biedrošanās aktivitātes Latvijā 20.gs. 20.–30. gados”. 

Ar referātu „21. gadsimta sākuma Liepājas literārā elpa: radošās 

inspirācijas, domubiedru meklējumi” uzstājusies KHI pētniece 

A. Kuduma.  

21.09.2012. KHI projektu administratore D. Straupeniece aizstāv promocijas 

darbu „Sventājas latviešu valoda: statika un dinamika” un iegūst 

doktores grādu. 

 

18.10.2012. 

 

 

KHI piecu gadu darbībai veltītais pasākums „Caur Kurzemi kā caur 

sidraba birzi” un stāstījumu krājuma „Bija tāds gadījums” atvēršana 

 

 

29.11.2012. 

 

 

KHI projektu administratore Daiga Straupeniece uzstājas ar referātu 

17. starptautiskās zinātniskās konferences „Vārds un tā pētīšanas 

aspekti” plenārsēdē par tematu „Latviešu valodas diasporas 

dzīvotspēja un ietekmes Lietuvas pierobežā: Sventājas izloksne.” 

 

 

 

2013 
24.01.2013. KHI pētniece L. Markus-Narvila uzstājas ar referātu „Dunikas 

izloksnes leksika Mīlenbaha-Endzelīna Latviešu valodas vārdnīcā” 

Daugavpils Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

„Zinātniskie lasījumi, XXIII” 
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20.02.2013. Grāmatas „Literārā Kurzeme”, kā arī rakstu krājuma 

„Novadnieciskās identitātes meklējumi Kurzemē” (Letonikas 

kongresa rakstu krājums) atvēršanas svētki. 

14.–16.03.2013. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes, Latvijas 

Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta, Liepājas 

Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta un Latvijas 

Kultūras akadēmijas rīkotā konference Rīgā un Valmierā „Rūdolfs 

Blaumanis un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā” (Proza, 

drāma un teātris tekstā un kontekstā). 

21.–22.03.2013. 

 

Starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas problēmas literatūras 

zinātnē, 19”. Ar referātiem piedalās KHI pētnieki E. Lāms, 

A. Kuduma, G. Girņus.   

 

18.04.2013. 

 

HMZF un KHI zinātniski metodiskais seminārs, kurā aktualizēti 2 

jautājumi: B. Kalnačs runā par tēmu „Baltijas literatūra: izpēte un 

perspektīvas” un Zanda Borga, KHI zinātniskā asistente, pievēršas 

tematam „Liepājas teātra repertuārs: vēlamais un iespējamais”.  

 

25.04.2013. HMZF un KHI zinātniskais seminārs„Naratīvi mūsdienu folklorā: 

pilsētas teikas Liepājā”. Vada – Gita Girņus; seminārā piedalās arī 

studiju programmas „Baltu filoloģija un kultūra” 3. kursa studentes 

Kitija Pinkovska, Ieva Ozola, Līva Pāvila un Ieva Bore.  

09.05.2013. 

 

Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta erudīcijas 

spēles „Kurzemīte” atklāšanas svētki. 

Spēles veidotāji: Līga Vasara, Gita Girņus, Zanda Borga, 

Liene Markus-Narvila, Liene Ozola, mākslinieks – Imants Liepiņš. 

 

28.05.2013. Zinātniskais seminārs „Literārā procesa aktualitātes Latvijā un 

Kurzemē”. Piedalās: 

Anda Kuduma „Jaunākie sasniegumi latviešu literatūrā”; 

Edgars Lāms „Raivo Bitenieka dzeja”; 

Aija Jansone „Aktualitātes grāmatu izdevniecībā un pieprasījumā 

Liepājas bibliotēkās”. 

06.06.2013. KHI vadošās pētnieces Benitas Laumanes grāmatas „Jūra latviešu 

valodā un folklorā” atklāšanas pasākums Liepājas muzejā.  

27.–29.08.2013. Notiek KHI zinātniskā ekspedīcija uz Bārtu. 

Ekspedīciju organizējusi G. Girņus, piedalās B. Laumane, 

D. Straupeniece un studenti.  

01.09.2013. Sākas jaunais KHI pētnieku ievēlēšanas posms (2013–2019), KHI ir 

divi vadošie pētnieki – B. Laumane, E. Lāms –, četras pētnieces – 

E. Tišheizere, A. Kuduma, G. Girņus, D. Straupeniece –, divas 

zinātniskās asistentes – K. Krieviņa, I. Ozola.  

12.09.2013. Dzejas dienu ietvaros notiek KHI rīkoties seminārs 

„Autors.Teksts.Lasītājs”, kura šī gada tēma – „Dzejnieks un 

sabiedrība: komunikācijas iespējas un problēmas”. Piedalās KHI 

vadošais pētnieks E. Lāms ar ziņojumu „Lokālās identitātes aspekti 

dzejā” (saistībā ar dzejnieci Annu Rancāni) un pētniece A. Kuduma 

ar ziņojumu „Dzejas izaicinājums: kā atgūt lasītāju” (saistībā ar 

dzejnieku Kārli Vērdiņu). 
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25.09.2013. Notiek zinātnisko struktūrvienību izvērtēšana, KHI kopā ar HMZF 

uzņem starptautiskos zinātniskos ekspertus, prezentējot savu 

darbību.  

KHI prezentē E. Lāms. 

Prezentāciju sagatavojušas G. Flaksa, I. Ozola. 

27.09.2013. Notiek pirmā meistarklase „Vārdu došanas tradīcijas senatnē un 

mūsdienās” Kurzemes Kultūras programmas atbalstītajā projekta 

„Latviešu godi Lejaskurzemē – krustabu tradīcijas no senatnes līdz 

mūsdienām”. Meistarklases vadītāja – KHI vadošā pētniece Dr. 

habil. philol. Benita Laumane. Meistarklasē piedalījās arī Nīcas 

etnogrāfiskā ansambļa dalībnieces. 

23.10.2013. 

 

Letonikas 5. kongresa pasākumu ietvaros Kurzemes Humanitārajā 

institūtā notiek daiļlasīšanas konkurss skolēniem „Lejaskurzemes 

literatūra”. Konkursu vada – Daiga Straupeniece; žūrijā – 

Maija Kalniņa, Kaspars Kārkliņš un Sandra Okuņeva. 

Piedalās skolēni no Liepājas, Grobiņas un Sikšņiem. 

24.–25.10.2013. Letonikas 5. kongresa ietvaros notiek Liepājas konference 

„Piemares ļaudis un likteņi”. Ar referātiem uzstājas arī KHI pētnieki 

un VPP zinātniskās grupas locekļi: 

 E. Lāms – Olafa Gūtmaņa manuskriptus caurlūkojot 

 A. Kuduma – Mirdzas Ķempes Kurzemes bataljons: 

personības un likteņi 

 E. Tišheizere – Dž. Dž. Džilindžera iestudējumi Liepājas 

teātrī: no stilizācijas līdz naturālismam – psiholoģiskās 

skolas variācijas 

 D. Straupeniece – Naratīvie teksti un Sventājas latviešu 

identitāte 

 B. Laumane – Poētismi latviešu jūras zvejnieku valodā 

 G. Girņus – Teicējs 20./21. gs. mijā: lauka pētījumu 

pieredze Liepājas Universitātē 

 K. Krieviņa – Olafa Gūtmaņa dzeja leksikogrāfiskā aspektā 

 Aija Jansone – Alfrēda Krūkļa proza daiļrades kontekstā 

 

Organizatoriskajā grupā no KHI: D. Straupeniece, I. Ozola, 

G. Flaksa, K. Krieviņa 

 

30.10.2013. KHI zinātniskā asistente Ieva Ozola apmeklē Letonikas kongresa 

pasākumus Rīgā. 

06.11.2013. Notiek valodnieces Maigones Beitiņas bēres. Apmeklē arī KHI 

darbinieki – E. Lāms un B. Laumane. 

07.11.2013. Notiek KHI projekta „Latviešu godi Lejaskurzemē – krustabu 

tradīcijas no senatnes līdz mūsdienām” 2. meistarklase „Krustabu 

tērpi senatnē un mūsdienās”. Meistarklasi vada Liepājas muzeja 

Kultūrvēstures nodaļas vadītāja Uļjana Gintnere; piedalās arī 

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra Vaduguns bērnu folkloras kopa 

„Ķocis”. 

11.11.2013. LiepU notiek pārsertifikācijas audits, KHI uzņem auditori Rasmu 

Ūdri.   

14.11.2013. KHI apmeklē LiepU svinīgo sanāksmi par godu valsts svētkiem. 

Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas dienu apbalvots ar 
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atzinības rakstu tiek KHI vad. pētn. E. Lāms par aktīvu darbību 

Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas darbībā un neizsīkstošu 

enerģiju Kurzemes kultūras un literatūras popularizēšanā; pateicība 

izteikta KHI pētn. un proj. administr. D. Straupeniecei par 

daudzveidīgāk aktivitātēm un rezultatīvu zinātnisko, 

populārzinātnisko un organizatorisko darbību.  

21.11.2013. Notiek KHI projekta „Latviešu godi Lejaskurzemē – krustabu 

tradīcijas no senatnes līdz mūsdienām” 3. meistarklase „Krustabu 

tradīcijas senatnē un mūsdienās”, kuras vadītāja KHI pētniece 

D. Straupeniece. Piedalās arī Bārtas etnogrāfiskais ansamblis (vad. 

Gunta Klievēna) 

21.11.2013. KHI pētniece Anda Kuduma saņem Liepājas Domes zinātnes gada 

balvu par gada pētniecības aktivitātēm. 

Zinātnes gada balvu par mūža ieguldījumu saņem KHI Zinātniskās 

padomes loceklis prof. Aldis Kļaviņš.  

28.–29.11.2013. Notiek 18. starptautiskā zinātniskā konference valodniecībā „Vārds 

un tā pētīšanas aspekti”.  

Konferences organizatoriskajā komitejā KHI projektu 

administratore D. Straupeniece. 

29.11.2013. KHI vad. pētn. E. Lāms uzstājas Kurzemes bibliotekāru konferencē 

„Stipras bibliotēkas – stabila sabiedrība” ar referātu „Aktualitātes 

Kurzemes literatūras arēnā”. 

29.–30.11.2013.  KHI zinātniskā asistente Karīna Krieviņa referē LU konferencē 

„Literatūra un reliģija” (Temats - „Svētceļnieka meklējumi H. 

Heses novelē „Sidharta” un O. Gūtmaņa atmiņu apcerēs „No 

klaidoņa par svētceļnieku”) 

05.12.2013. KHI tikšanās ar rakstnieku Rimantu Ziedoni. 

13.12.2013. Notiek KHI projekta „Latviešu godi Lejaskurzemē – krustabu 

tradīcijas no senatnes līdz mūsdienām” 4. meistarklase „Krustabu 

mielasts senatnē un mūsdienās”, kuras vadītāja tradicionālās 

kultūras entuziaste Sandra Aigare. Piedalās arī Rucavas sievas. 

2014 
02.01.2014. Latvijas Zinātņu akadēmija, apkopojot iesniegtos universitāšu, 

zinātnisko institūtu un pētniecības centru priekšlikumus, nosaukusi 

pašus nozīmīgākos Latvijas zinātnes sasniegumus 2013. gadā. Par 

vienu no četriem aizvadītā gada teorētisko pētījumu sasniegumiem 

atzīta Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta vadošās 

pētnieces Dr.habil.philol. Benitas Laumanes monogrāfija „Jūra 

latviešu valodā un folklorā: etnolingvistiskais aspekts.” Laureātu 

sumināšana notiks 8. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā. 

http://www.apollo.lv/zinas/liepu-humanitaro-zinatnu-veiktais-

petijums-gust-atzinibu/629970 

16.01.2014. Folkloras centrā „Namīns” notiek KHI projekta „Latviešu godi 

Lejaskurzemē – krustabu tradīcijas no senatnes līdz mūsdienām” 

5. meistarklase „Krustabu dziesmas un danči senatnē un 

mūsdienās”, kuras vadītāja Ināra Kalnarāja.  

I. Kalnarāja  kopā ar folkloras kopas „Atštaukas” dalībniecēm 

izdziedās krustabu dziesmas, atainojot tajās visu krustabu rituālu. 

20.02.2014. Notiek KHI projekta „Latviešu godi Lejaskurzemē – krustabu 
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tradīcijas no senatnes līdz mūsdienām” 6. meistarklase „Krustabas 

latviešu literatūrā: vārddevība”, kuras vadītājs KHI vadošais 

pētnieks Edgars Lāms. 

Krustabu dziesmas dzied Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis ar 

vadītāju Solveigu Pētersoni. 

27.02.2014. Notiek KHI zinātniskais seminārs „Izlokšņu vārdnīcu izveides 

problēmas un perspektīvas latviešu valodniecībā”, kura laikā 

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētniece 

Liene Markus-Narvila prezentē izdevumu „Rucavas izloksnes 

vārdnīca: prospekts”, kā arī nolasa ziņojumu par latviešu dialektālo 

leksikogrāfiju no pirmsākumiem līdz 21. gadsimta sākumam un 

dialektālās leksikogrāfijas aktualitātēm.  

06.03.2014. KHI pētniece Daiga Straupeniece piedalās skolēnu zinātnisko darbu 

lasījumu pilsētā vērtēšanas komisijā.  

22.03.2014. KHI pētniece Anda Kuduma un KHI sekretāre Gunta Flaksa 

piedalās Kurzemes reģiona 5. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konferences vērtēšanas komisijā  

26.03.2014. Notiek KHI pētnieces Edītes Tišheizeres grāmatas atvēršanas 

pasākums Liepājas teātrī. 

27.–28.03.2014. Notiek konference „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 20”, 

kurā ar referātiem piedalās arī KHI pētnieki: E. Lāms, 

D. Straupeniece, G. Girņus, A. Kuduma, E. Tišheizere, K. Krieviņa. 

24. 04. 2014. KHI pētniece G. Girņus piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē 

„Autors. Teksts. Laikmets” ar referātu „Liepāja klasiskās un 

mūsdienu folkloras naratīvos”. (Rēzeknē) 

29.04.2014. Notiek KHI zinātniskais seminārs „Kurzemes kultūras 

enciklopēdiskā vārdnīca: padarītais un problēmas”. Seminārā 

piedalās – A. Kuduma, E. Lāms, A. Jansone, S. Ignatjeva, 

S. Okuņeva, Z. Borga.  

15.05.2014. KHI vad. pētn. E. Lāms piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē 

„Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam: 

JAUNROMANTISMS LATVIEŠU UN CITTAUTU 

LITERATŪRĀ” ar referātu „Jaunromantisma īpatnības 

Jāņa Akuratera prozā”. 

22.05.2014. Notiek KHI zinātniskais seminārs „Folkloras teicējs 20./21. gs. 

mijas lauka pētījumos”. Semināru organizē un vada G. Girņus un 

I. Ozola. 

26.11.2014. Notiek projekta „Latviešu godi Lejaskurzemē – vedību tradīcijas no 

senatnes līdz mūsdienām” 2. meistarklase „Līgavas pūrs senatnē un 

mūsdienās”, kurā Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis (vad. Solveiga 

Pētersone) iepazīstina ar pūra darināšanas un apdāvināšanas 

tradīcijām. 

27.-28.11.2014. Notiek 19. starptautiskā zinātniskā konference valodniecībā „Vārds 

un tā pētīšanas aspekti”. Konferences organizatoriskajā komitejā 

darbojas un ar referātiem konferencē piedalās KHI pētniece 

D. Straupeniece un sekretāre S. Ignatjeva. 

05.12.2014. KHI zinātniskā asistente K. Krieviņa apmeklē Latvijas Universitātes 

Humanitāro zinātņu fakultātes konferenci „Literatūra un reliģija. 

Grēku plūdu mīts reliģijā un kultūrā”. 

10.12.2014. Notiek KHI zinātniskais seminārs „Aktualitātes latviešu literatūrā 
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un kultūrpētniecībā”. Seminārā ar ziņojumiem piedalās A. Kuduma 

(„Vēstures atspoguļojums latviešu jaunākajā prozā”), E. Lāms 

(„Biogrāfiskais romāns latviešu jaunākajā literatūrā”), K. Krieviņa 

(„Kapusvētku tradīciju aspekti latviešu kultūrā un pētniecībā”). 

11.12.2014. Notiek projekta „Latviešu godi Lejaskurzemē – vedību tradīcijas no 

senatnes līdz mūsdienām” 3. meistarklase „Mičošanas rituāls 

senatnē un mūsdienās”, kurā Bārtas etnogrāfiskais ansamblis (vad. 

Gunta Klievēna) rāda līgavas ģērbšanas un pušķošanas, kā arī 

mičošanas rituālu, dzied līgavas vedamo dziesmu, pie galda 

dziedamās un panāksnieku apdziedāšanās dziesmas. 

2015 
22.01.2015. KHI vadošā pētniece Benita Laumane piedalās Annas Dagdas 

simtgades konferencē Latvijas Universitātes Akadēmiskajā 

bibliotēkā ar referātu „Vēja un jūras konotācijas A. Dagdas 

„Līdzībās””. 

29.01.2015. Notiek KHI pilnsapulce, kurā izvērtē KHI darbību 2014. gadā un 

apstiprina darba plānu 2015. gadam. 

09.02.2015. Notiek KHI Zinātnes padomes sēde, kurā vadošās pētnieces 

B. Laumanes monogrāfija “Vēju un vētru grāmata” tiek apstiprināta 

izdošanai. 

24.02.2015. KHI sekretāre S. Ignatjeva apmeklē LU Latviešu valodas institūta 

rīkoto akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres 

starptautisko zinātnisko konferenci „Letonika un kultūru migrācija”. 

25.02.2015. Projekta „Latviešu godi Lejaskurzemē – vedību tradīcijas no 

senatnes līdz mūsdienām” 4. meistarklase „Kāzas latviešu 

literatūrā”. Par kāzu tradīciju daudzveidīgo atspoguļojumu latviešu 

literatūrā stāsta KHI direktors un vadošais pētnieks E. Lāms, kāzu 

dziesmas dzied Nīcas etnogrāfiskais ansamblis. 

12.–13.03.2015. KHI sekretāre S. Ignatjeva piedalās 3. starptautiskajā jauno lingvistu 

konferencē „Via Scientiarum” Ventspils Augstskolā ar referātu 

„Dublinas 20. gadsimta sākuma slenga atveidojums Dž. Džoisa 

romāna „Uliss” tulkojumā”. 

19.–20.03.2015. Notiek Liepājas 21. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas 

problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. KHI ir viens no 

konferences organizatoriem. Konferencē ar referātiem piedalās KHI 

darbinieki: 

- E. Lāms „Raiņa atmiņas un iespaidi par „otro dzimteni”: 

„Kastaņola””, 

- E. Tišheizere „Raiņa metamorfozes – „Indulis un Ārija” 

Liepājas teātrī, „Raiņa sapņi” Nacionālajā teātrī”, 

- A. Kuduma „Vēstures interpretācijas problemātika jaunākajā 

latviešu prozā”, 

- G. Girņus „21. gs. teicējs lauka pētījumā un viņa personīgās 

pieredzes stāsti: Bārtas piemērs”, 

- K. Krieviņa „Dzintara ceļa meklējumi Olafa Gūtmaņa 

dzejā”, 

- S. Ignatjeva „Laiktelpas un vēstījuma īpatnības Laimdotas 

Sēles vēsturiskajos romānos”. 

24.03.2015. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes studentu zinātniskajā 
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konferencē ar referātu „Laimas Muktupāvelas romāns–rāga „Cilpa” 

fantāzijas literatūras kontekstā” piedalās KHI zin. asist. I. Ozola. 
26.–27.03.2015. KHI zina. asist. K. Krieviņa piedalās J. Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas rīkotajā 2. starptautiskajā starpdisciplinārajā zinātniskajā 

konferencē „Mūzikas pētījumi Latvijā” ar referātu „Kurzemnieka 

Olafa Gūtmaņa atklāsmes mūzikas pasaulē”. 

27.03.2015. KHI zinātniskā asistente I. Ozola un sekretāre S. Ignatjeva piedalās 

Kurzemes reģiona 6. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konferences vērtēšanas komisijā. 

01.04.2015. Notiek KHI pilnsapulce, kurā tiek apspriesta LiepU zinātniskās 

darbības stratēģija 2015. – 2020. gadam. 

21.04.2015. KHI seminārs „Teicēja dzīvesstāsts kā izpētes objekts folkloristikā”. 

Pētniece G. Girņus un zinātniskā asistente I. Ozola iepazīstina ar 

šādām tēmām: 

- faktori, kas rosinājuši dzīvesstāstu dokumentēšanu un izpēti 

folkloristikā, 

- dzīvesstāsti un personiskās pieredzes stāsti teicēju Virildas 

Puļķes un Austras Strelēvicas izpildījumā, 

- kara un bēgļu gaitu pieredze Bārtas teicēju stāstījumos. 

07.05.2015. Notiek KHI pilnsapulce, kurā KHI darbinieki izvirza divus 

kandidātus LiepU rektora amatam: prof. E. Lāmu un prof. 

D. Laivenieci. 

15.05.2015. KHI un HMZF seminārs “Literatūrzinātnes pētījumi Liepājas 

Universitātē: aktuālas problēmas”, kurā piedalās KHI pētnieki 

E. Lāms un A. Kuduma. 

03.07.2015. KHI darbinieki ciemojas pie kolēģes B. Laumanes viņas mājās 

Sabiles novada Ružēnos. 

27.08.2015. KHI Zinātnes padomes sēde, kurā notiek KHI pētnieku vēlēšanas. 

Par KHI pētnieci valodniecības zinātņu nozares lietišķās 

valodniecības apakšnozarē ievēlēta Dr. philol. A. Helviga, par 

pētnieci mākslas zinātņu nozares teātra teorijas un vēstures 

apakšnozarē ievēlēta Mg. philol. V. Lēvalde. 

09.09.2015. Dzejas dienu seminārs “Autors. Teksts. Lasītājs. Rainis mūsdienu 

lasītāja skatījumā”, kurā ar ziņojumiem uzstājas KHI pētnieki 

A. Kuduma un E. Lāms. 

R. Dobrovenska autorvakars, ko vada E. Lāms. 

11.09.2015. KHI darbinieki piedalās Letonikas 6. kongresa sekcijā “Kultūra un 

identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse” Rīgā, Latvijas 

Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. KHI direktora E. Lāma 

referāta tēma – “Friča Bārdas un Raiņa neklātienes dialogi”, 

pētnieces A. Kudumas referāts – “Jānis Peters – dzejnieks un 

politiķis. Laikmeta konteksti”.  

15.–16.09.2015. Notiek Liepājas Universitātes, Liepājas muzeja un Liepājas 

Centrālās zinātniskās bibliotēkas rīkotā Letonikas 6. Kongresa 

Liepājas konference “Piemares ļaudis un likteņi”. Ar referātiem 

piedalās KHI darbinieki E. Lāms, A. Kuduma, D. Straupeniece, 

K. Krieviņa, I. Ozola un S. Ignatjeva. 

15.09.2015. Bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis” notiek pirmā dzejas studija 

“Tūkstošveidis Rainis un viņa mīklas” projekta “Dzejas atspulgi 

Liepājas ritmos” ietvaros, kurā ar priekšlasījumu uzstājas KHI 
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direktors E. Lāms. Projektu realizē biedrība “Sventāja”, atbalsta 

KHI un Liepājas Kultūras pārvalde. 

16.09.2015. KHI vadošās pētnieces B. Laumanes monogrāfijas “Vēju un vētru 

grāmata” atvēršana Liepājas muzejā. B. Laumanes referāts 

“Piemares tematika J. Langija vārdnīcā”. 

18.–19.09.2015. KHI sekretāre S. Ignatjeva ar referātu “Stylistic analysis of source 

text and target textas an instrument for the quality assesment of 

translation (example of Latvian translation of Ulysses by James 

Joyce)” piedalās 6. starptautiskajā Māstrihtas–Lodzas konferencē 

“Translation and Meaning” Lodzā, Polijā. 

22.–23.09.2015. KHI sekretāre S. Ignatjeva piedalās 1. starptautiskajā konferencē 

“Comparative Studies of Language and Culture – Tradition and 

Innovation” Poznaņā, Polijā ar referātu “How to translate a parody: 

some problematic aspects in translation of Ulysses by James Joyce”. 

25.09.2015. KHI direktors E. Lāms piedalās Zinātnieku nakts pasākumos ar 

priekšlasījumu “Gaisma Raiņa dzejā”. 

08.10.2015. Notiek KHI pilnsapulce. Darba kārtībā: konferences “Piemares 

ļaudis un likteņi” aktivitāšu izvērtējums, starptautisko zinātnisko 

konferenču pieredze un 2016. gada KHI iespieddarbu plāna projekta 

sagatavošana. 

27.10.2015. KHI pētniece V. Lēvalde ar referātu “Williams Shakespeare’s 

tragedy Hamlet in Oļģerts Kroders stage versions: the text and its 

interpretation” piedalās starptautiskajā konferencē “Old Masters in 

New Interpretations” Varmijas–Mazūrijas reģionālajā universitātē 

Olštinā, Polijā. 

04.–05.11.2015. Daugavpils Universitātē notiek starptautiskais starpdisciplinārais 

kongress “Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150”, kurā ar referātu 

“Ceļā uz literatūrzinātnes termina skaidrojumu: Raiņa divieši” 

piedalās KHI pētniece A. Helviga. 

12.11.2015. Notiek zinātniskās grupas sapulce par kolektīvās monogrāfijas 

“Bārta laiku lokos” izstrādi. Piedalās B. Laumane, I. Ozola, 

G. Girņus, K. Krieviņa, A. Helviga, E. Lāms. 
13.11.2015. KHI pētniece V. Lēvalde piedalās Latvijas Kultūras akadēmijas 

Zinātniski pētnieciskā centra rīkotajā konferencē “Kultūras 

krustpunkti 2015” ar referātu “Teksts teātrī 20. un 21. gadsimtā”. 

03.–04.12.2015. KHI darbinieki Benita Laumane, Karīna Krieviņa, Anita Helviga un 

Sigita Ignatjeva ar referātiem piedalās 20. starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē “Vārds un tā pētīšanas aspekti” LiepU. 

17.12.2015. KHI pilnsapulce. Darba kārtībā: 2015. gada pētniecības darba 

individuālās atskaites un to apspriešana, KHI 2015. gada darba 

rezultāti. 

 

 

 


