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Datums

Notikumi

19.–21.10.2016.

LiepU rektore D. Markus, KHI pētnieces D. Straupeniece un
A. Helviga un KHI sekretāre S. Ignatjeva piedalās profesora Aleksa
Girdeņa (1936–2011) 80. dzimšanas dienai veltītajā starptautiskajā
zinātniskajā konferencē “Dabartinių baltų kalbų ir tarmių
transformacijos” (“Transformations of Contemporary Baltic
Languages and Dialects”) Lietuviešu valodas institūtā Viļņā.
Notiek zinātniskais seminārs “Latviešu dziedināšanas tradīcija
mūsdienu pētījumu kontekstā”, kurā KHI pētniece Ieva Ančevska
sniedz pārskatu par galvenajām tautas dziedināšanas metodēm un
līdzekļiem, akcentējot to lietojuma veidus un apskatot tos saistībā ar
atklājumiem psihoneiroimunoloģijā, molekulārajā bioloģijā,
farmakoloģijā, psihiatrijā un psihosomatiskā.
KHI pilnsapulce. Darba kārtībā: KHI struktūras apspriešana un
apstiprināšana.
Kurzemes Dzejas dienas ietvaros Liepājas muzejā notiek kolektīvās
monogrāfijas “Kurzemes rakstnieku silueti 4” atvēršana.
Monogrāfijā lasāmi KHI darbinieku pētījumi par rakstniekiem Ēriku
Hānbergu (E. Lāms), Jāni Peteru (A. Kuduma) un Laimdotu Sēli
(S. Ignatjeva).
Notiek Dzejas dienu seminārs “Autors. Teksts. Lasītājs. Inese
Zandere un Ruta Štelmahere: starp dzeju un dzīves prozu”. Ar
savām pārdomām par šo tematu dzejā un Rutas Štelmaheres daiļradē
dalās Edgars Lāms un Anda Kuduma.
KHI Zinātniskās padomes sēde, kurā notiek pētnieku vēlēšanas. Par
KHI vadošo pētnieci valodniecības nozarē elektroniskās vārdnīcas
izstrādei ievēlēta Dite Liepa, par KHI pētnieci valodniecības nozarē
elektroniskās vārdnīcas izstrādei ievēlēta Dzintra Knohenfelde, par
KHI zinātnisko asistenti valodniecības nozarē elektroniskās
vārdnīcas izstrādei ievēlēta Ingrīda Sjomkāne. Par KHI pētnieci
valodniecības nozares latviešu diahroniskās valodniecības
apakšnozarē (dialektoloģijā) ievēlēta Ieva Ozola.
KHI pilnsapulce un Zinātniskās padomes sēde, kurā tiek apstiprināts
izdošanai kolektīvās monogrāfijas “Kurzemes rakstnieku silueti 4”
manuskripts, kā arī apspriesta LiepU stratēģija 2016.–2020. gadam.
Notiek zinātniskais seminārs “Meklējumi un atradumi Kurzemes
literatūras pētniecībā”, kurā KHI pētnieki stāsta par pētniecības
gaitu un rezultātiem, sagatavojot sērijas “Kurzemes rakstnieku
silueti” ceturto grāmatu: E. Lāms “Ekoloģiskās tendences
Ē. Hānberga darbos”, A. Kuduma “Jāņa Petera kompromisu
māksla”, S. Okuņeva “Negaidītie atklājumi M. Runguļa daiļrades
pētniecībā”, S. Ignatjeva “Valodas jaukumi un nejaukumi
Laimdotas Sēles daiļradē”.
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KHI sekretāre Sigita Ignatjeva ar referātu “Avotteksta un mērķteksta
stilistika: analīzes un sastatījuma problemātika” piedalās Latvijas
Universitātes, Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas
doktorantu zinātniskajā seminārā LU Humanitāro zinātņu fakultātē.
KHI pētniece Daiga Straupeniece ar referātu “Prepozīciju lietojuma
dinamika Sventājas izloksnē” piedalās konferencē “Baltų kalbos ir
kultūros 3” Klaipēdas Universitātē.
KHI pilnsapulce. Darba kārtībā KHI zinātnisko semināru plāna
apstiprināšana.
KHI pētniece Anita Helviga piedalās Valsts valodas komisijas,
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes, LU Latviešu
valodas institūta un Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju
fakultātes „Latviešu valodas vārdnīcas” (1923–1932, 1934–1946)
pēdējā sējuma iznākšanas septiņdesmitgadei veltītajā zinātniskajā
konferencē Latvijas Zinātņu akadēmijā. Referāts kopautorībā ar
Elīnu Peinu “Mūsdienu latviešu terminu vārdnīcu raksturīgākās
iezīmes”.
KHI Zinātniskās padomes paplašinātā sēde, kurā tiek apspriests
Jūlijas Gabranovas promocijas darbs.
LiepU notiek 22. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas
problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Konferencē ar
referātiem piedalās E. Lāms, A. Helviga, A. Kuduma, V. Lēvalde,
K. Krieviņa, S. Ignatjeva.
Iznāk zinātnisko rakstu krājums “Aktuālas problēmas literatūras un
kultūras pētniecībā 21”.
KHI direktors Edgars Lāms LiepU seminārā “Liepājas Universitātes
zinātniskā darbība, pētniecība un inovācijas: sasniegtais un
sasniedzamais” ziņo par KHI pētniecības tematiku, specializāciju un
sasniedzamajiem rezultātiem (2016–2020).
KHI sekretāre Sigita Ignatjeva ar referātu piedalās akadēmiķa Jāņa
Endzelīna 143. Dzimšanas dienas atceres starptautiskajā
zinātniskajā konferencē “Sugasvārdi un īpašvārdi valodā un
valodniecībā” Latvijas Zinātņu akadēmijā.
KHI pilnsapulce. Darba kārtībā KHI 2016. Gada darba plāna
apspriešana.
Pētniece Anda Kuduma Dzejas studijā bibliotēkā “Libris” stāsta par
Māras Zālītes personības dažādajām šķautnēm un dzejas galvenajām
tēmām..

