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Datums Notikumi 

2019 
21.05.2019. Starptautiskajā konferencē “Digital approaches in cultural heritage: 

towards a pan-Baltic cooperation network” Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā piedalās KHI sekretāre S. Ignatjeva. 

10.–12.05.2019. Minhenē notiek Pasaules Etnomedicīnas un holistiskās medicīnas 

kongress. Jau piekto gadu Latviju šajā kongresā pārstāv 

KHI folkloras pētniece. Ieva Ančevska, saņemot uzaicinājumu no 

kongresa organizētājiem. Kongresā viņa piedalās ar referātu par 

latviešu dziedināšanas tradīciju mūsdienās un diviem ziņojumiem 

darba grupās – par tradīcijas pārmantošanu un turpināšanu, kā arī 

par vārdformulu izmantošanu tautas ārstniecībā. 

09.05.2019. Letonikas lasījumos “Literārā procesa pētījumi Kurzemē” Latvijas 

Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā piedalās KHI vadošais 

pētnieks E. Lāms ar referātiem “Miķelis Valters un latviešu 

literatūra” un “Literārais process šodienas Liepājā” un KHI pētniece 

A. Kuduma ar referātu “Vienas dzimtas literārā dzīve: Edvīns 

Eglājs, Gunta Šnipke, Jana Egle”. 

14.–15.03.2019. LiepU notiek Liepājas 25. starptautiskā zinātniskā konference 

“Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Konferencē 

ar referātiem piedalās KHI darbinieki: I. K. Ozola “Kā radīt varoni 

21. gadsimtā? Kurbads: Skyforger piemērs”, E. Lāms “Andreja 

Papārdes dzeja 20. gadsimta sākuma laikmeta un latviešu dzejas 

kontekstā”, A. Kuduma “Lokālais un globālais Guntas Šnipkes 

dzejā”, K. Krieviņa “Liriskais aspekts epitāfijās dažās 

Lejaskurzemes kapsētās”, A. Helviga “Zeigma – viens no 

neparastākajiem tropu veidiem: nosaukums, skaidrojums, piemēri”, 

V. Lēvalde “Perspektīva un naratīvs digimodernisma laikmetā”, 

I. Ančevska “Dziedinošo darbību un to veicēju apzīmējumi latviešu 

tradīcijā”. 

21.–22.02.2019. KHI pētniece A. Helviga ar referātu “Tropu skaidrojums stilistikā, 

leksikogrāfijā, literatūrzinātnē” un vadošā pētniece D. Markus kopā 

ar Santu Usāni ar referātu “Skaņa. Vārds. Saruna” piedalās Jāņa 

Endzelīna 146. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē Rīgā. 

24.01.2019. Notiek KHI kopsapulce. Darba kārtībā: KHI kopējā atskaite un 

individuālās atskaites par darbu 2018. gadā, kā arī darba plāns 

2019. gadam. 

17.01.2019. Pētniece I. Ančevska nolasa lekciju “Dabas dziedinošās vietas 

senatnē un mūsdienās” Kuldīgā, LU filiālē.  

10.01.2019. Pētniece I. Ančevska piedalās Kurzemes plānošanas reģiona rīkotajā 

semināru ciklā “Kurši. Tūrisma produkta veidošana”, seminārā 

“Daba un svētvietas – vietas, ko pieredzēt. Tūrisma piedāvājuma 

pievienotā vērtība” ar referātu “Kurzemes dabas dziedinošās vietas 
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senatnē un mūsdienās”. 

http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas_-

_Lietuvas_programma/Baltu_cels 

04.01.2019. Latvijas Zinātņu akadēmija nosaukusi 12 nozīmīgākos sasniegumus 

Latvijas zinātnē 2018. gadā, starp kuriem ir arī kolektīvā 

monogrāfija “Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un 

apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā”. Monogrāfijā publicēts KHI 

pētnieces A. Helvigas raksts “Literatūrzinātnes termina “ziņģe” 

evolūcija kopš Gotharda Frīdriha Stendera laikiem.” 
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