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Notikums
29.12.2020. VZKK iesniegts Sigitas Ignatjevas promocijas darbs „Tulkojumstilistikas
problēmu risinājumi pastišā un parodijā: Džeimsa Džoisa romāna „Uliss”
tulkojums latviešu valodā”.
18.12.2020. Tiek pasniegtas Liepājas pilsētas gada balvas zinātnē. Atbalstītas abas KHI
virzītās kandidatūras. Gada balvu starpnozaru pētniecībā saņem Ieva
Ančevska par monogrāfiju „Latviešu dziedināšanas tradīcija”. Balvu par
mūža ieguldījumu latviešu valodniecībā saņem Gunta Smiltniece.
02.12.2020. Izdevniecība „Zinātne” laidusi klajā monogrāfiju angļu valodā par Latvijas
teātri aizvadītājā desmitgadē „Contemporary Latvian Theatre. A Decade
Bookazine” (Mūsdienu Latvijas teātris. Desmitgades grāmatžurnāls).
Bokazīna rakstu autoru lokā ir teātra praktiķi, zinātnieki un augstskolu
docētāji, tostarp LiepU KHI pētniece Vēsma Lēvalde ar rakstu „Latvian
Theatre in the Digital Age” (Latvijas teātris digitālajā laikmetā).
01.12.2020. Notiek KHI zinātniskās padomes sēde (attālināti). Tajā nolemts Liepājas
pilsētas gada balvai zinātnē virzīt pētnieces Ievas Ančevskas monogrāfiju
„Latviešu dziedināšanas tradīcija” (nominācijai – starpnozaru pētniecība).
Par mūža ieguldījumu zinātnē gada balvai izvirzīt Guntu Smiltnieci.
30.11.2020. Pabeigts divu gadu projekts „Latviešu zinātnes valoda intralingvālā
aspektā”, ko LiepU realizēja sadarbībā ar Ventspils Augstskolu. Piedalījās
Diāna Laiveniece, Dzintra Šulce, Līva Vecvagare, Dana Tihomirova.
30.11.2020. Notiek mācības „Akadēmiskā godīguma ceļvedis studiju procesā un
pētniecībā”. Tiešsaistes lekcijā piedalās arī KHI pētnieki.
26.–27.11. Liepājas Universitātes 25. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Vārds
2020.
un tā pētīšanas aspekti” piedalās Anita Helviga ar referātu „Daži
problēmjautājumi stilistikas terminogrāfijā”, Karīna Krieviņa ar referātu
„Personvārdi Nīcas pagasta Verbeļu kapu piemiņas zīmju uzrakstos”,
Diāna Laiveniece ar referātu „Pirmais teikums: zinātniskā raksta
pieteikums”, Linda Lauze ar referātu „Uzrunas lietojums latviešu valodā
politkorektuma aspektā”, Ieva Ozola ar referātu „u-celma lietvārdi
Lejaskurzemes izloksnēs” un Dzintra Šulce ar referātu „Citāti
zinātniskajos tekstos un ar to lietojumu saistītie komentāri”.
23.11.2020. Valsts svētku laikā apbalvojumu „Gada liepājnieks” saņēma Zanda
Gūtmane par ieguldījumu LiepU humanitāro un mākslas zinātņu studiju un
pētniecības attīstīšanā, kā arī izdoto pētījumu „Totalitārisma traumu
izpausmes Baltijas prozā” un Linda Zulmane par iniciatīvu un personīgo
ieguldījumu Liepājas literātu darbu izdošanā 2019. gadā un literārās dzīves
veicināšanu Liepājā.
12.–13.11. Liepājas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība
2020.
un kultūra” Dace Markus kopā ar vēl pieciem līdzautoriem no projekta
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„Latviešu valoda” nolasīja referātu „Vai mazākumtautību bērni runā
latviski Latgalē?”.
Linda Lauze piedalās raidieraksta „Pieturzīmes” 24. sērija „Pārmaiņas
valodā un cilvēkos: saruna ar valodnieci prof. Lindu Lauzi” veidošanā.
Pieejams: https://anchor.fm/pieturzimes/episodes/24-Prmaias-valod-uncilvkos-saruna-ar-valodnieci-prof--Lindu-Lauzi-em9mmm
Tiešsaistē notiek HMZF un KHI darba grupas vizīte ar starptautiskās
zinātniskās darbības vērtēšanas ekspertiem. To vada HMZF dekāne Zanda
Gūtmane.
Rīgā notika izglītības iestāžu vadītāju, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas, un izglītības pārvalžu speciālistu attālināta konference
„Pirmsskolas izglītība pārmaiņu laikā”, kur referātu „Kā runā pirmsskolas
bērni Latvijā?” sniedza Dace Markus.
Liepājas koncertzāles „Lielais dzintars” piecu gadu jubilejā notiek
publiskie lasījumi „Liepājas kultūras akvarelis. Ceļš mūzikā līdz Lielajam
dzintaram”, tos sniedz Vēsma Lēvalde un Ilze Valce. Abas pētnieces
realizējušas projektu par Liepājas atskaņotājmākslas vēstures lappušu
izpēti, to pasūtīja sabiedriskais fonds „Uniting History”.
Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls nolemj apbalvot ar
Atzinības krustu Daci Marku par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā.
Šauļu Universitates starptautiskajā zinātniskā konferencē „The Region:
History, Culture, Language” Šauļos (Lietuva) Ieva Kaija Ozola piedalās ar
referātu „Suicide in Folklore and Folklore-inspired Contemporary Music:
is it Taboo or is it a Matter of Honour”.
Uzsākts divu gadu projekts Valsts pētījumu programmā „Humanitāro
zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” sadarbībā ar LU LFMI.
LiepU šo darbu koordinē Ieva Ančevska, piedalās Ieva Kaija Ozola un
studente Diāna Šlangena.
Jaunatnes radošajā mākslu simpozijā „Sirdsvārdi Latvijai” Kuldīgas
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā Edgars Lāms sniedz priekšlasījumu
„Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki”.
Notiek KHI zinātniskās padomes paplašinātā sēde, kurā tiek apspriesta
Sigitas Ignatjevas promocijas darba gatavība virzīšanai uz aizstāvēšanas
procedūru. Nolemts: pēc dažu ieteikumu veikšanas S. Ignatjevas darbu
nodot recenzentiem.
Notiek Egona Līva piemiņas balvas „Krasta ļaudis” pasniegšana. Galvenā
balva piešķirta Benitai Laumanei par grāmatu „Zvejasrīku nosaukumi
Latvijas piekrastē”.
Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā notiek seminārs „No teksta līdz
grāmatai: redaktores pieredze”, kurā ar savu pieredzi redaktores darbā
dalās Anita Helviga.
Notiek KHI kopsapulce. Ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus,
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tikšanās notiek klātienē.
2020. gada pavasarī un vasarā notika grāmatas „Latviešu dziedināšanas
tradīcija” atvēršanas svētki un semināri, autores Ievas Ančevskas tikšanās
ar lasītājiem, iepazīstinot sabiedrību ar monogrāfiju un akcentējot tradīcijā
pārmantoto praktisko zināšanu izmantojumu aktuālajā situācijā:
10. martā – Daugmalē, 13. jūnijā – Šlokenbekā, 19. jūnijā – Saldū,
27. jūnijā – Kolkā, 2. jūlijā – Kuldīgā, 4. jūlijā – Dobelē, 29. augustā –
Jūrkalnē.
Rucavā notiek Ģedimina Salmiņa un Guntas Timbras grāmatas „Ar
Rucavas vārdu – lapu pa lapai” atvēršana. Tajā piedalās Anita Helviga, kas
ir šī apjomīgā izdevuma atbildīgā redaktore.
Ieva Ančevska Vācijā starptautiskā tālākizglītības programmā
„Naturheilkunde und Ethnobotanik” novadīja semināru dienas garumā
„Lettische Heilkunde”.
Starptautiskā forumā „Vertiefung in der Naturheilkunde” Asch,
Blaubeuren (Vācija) Ieva Ančevska novadīja semināru dienas garumā
„Heilrituale in der lettischen Heilkunde”.
Dace Markus piedalījās konferencē Turcijā „6 th International Conference
on Lifelong Education and Leadership for All, ICLEL20”, kur kopā ar
Dinu Betheri un Svetlanu Ušču nolasīja referātu „Exploration of Language
Skills of Monolingual and Bilingual Pre-school Children”.
Seminārs „Tikšanās ar grāmatas „Zvejasrīku nosaukumi Latvijas
piekrastē” autori Benitu Laumani” Liepājas Universitātē. Tā ir grāmatas
atvēršana, ievērojot epidemioloģiskās situācijas dēļ noteiktos
ierobežojumus. Semināru vada Anita Helviga, grāmatas atbildīgā
redaktore. Piedalās kolēģi, Kultūras pārvaldes ļaudis, rakstnieki,
bibliotekāri.
LiepU konferencē „4th International Conference on Inovation and
Creativity (ICIC)” piedalījās Vēsma Lēvalde ar referātu „Digital
Transformation of the Theatre Experience”, Anita Helviga, Diāna
Laiveniece, Ilze Auziņa ar kopreferātu „Latvian Language Electronical
Manual – Correlation of Didactics and Technology”. EEA projektā
„brwite” Raitis Ralfs Vecmanis, Raita Rollande, Agnese Dubova un Diāna
Laiveniece nolasīja referātu „System for academic and scientific text types
and linguistic constructions in the Latvian language”.
LU notika valsts pētījumu programmas „Latviešu valoda” atskaites
konference, kurā Dace Markus sniedza atskaites ziņojumu
„8. apakšprojekts „Valodu apguve” (LATVALA 2018–2021)”.
Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences
žūrijas komisijas sastāvā darbojās Karīna Krieviņa, Anda Kuduma, Vēsma
Lēvalde, Ieva Ozola.
Liepājas Universitātes 26. starptautiskajā zinātniskajā konferencē
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„Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” no KHI tiek
piedāvāti septiņi referāti: Ievas Ančevskas „Pateicības atainojums folklorā
psiholoģiskā kontekstā”, Anitas Helvigas „Stilistiskās figūras – Nacionālās
enciklopēdijas šķirkļu izraisītie jautājumi”, Karīnas Krieviņas
„Kultūrvērtību un personību skicējumi Noras Kalnas dzejas un īsprozas
krājumā „Sliekšņi””, Andas Kudumas „Pilsēta Jāņa Hvoinska dzejā”,
Edgara Lāma „Draugos ar zinātni: Jāņa Veseļa piemērs”, Vēsmas Lēvaldes
„II pasaules kara ietekme uz izpildītājmākslu Liepājā”, Daigas
Straupenieces „Naratīvi par tradīcijām Būtiņģē un Sventājā 20. gadsimtā”.
Dace Markus LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas attālinātā
konferencē nolasa referātu „Valsts valodas apguve Latvijas pirmsskolas
izglītības iestādēs”.
Vīrusa slimības Covid 19 dēļ valstī tiek izsludināta ārkārtas situācija.
Studiju darbs un arī pētniecības darbs turpmāk notiek attālināti.
Sākas viespētnieka no Uzbekistānas Šerzodžona Čorijeva stažēšanās KHI
ar Latvijas Izglītības attīstības aģentūras stipendiju. Viņš interesējas par
baltu etnokultūru. Zinātniskās konsultantes darbu uzņēmusies Daiga
Straupeniece.
KHI un HMZF piedalās starptautiskajā grāmatu un izdevniecību izstādē
„Grāmata 2020”, kas notiek Ķīpsalas izstāžu centrā. Stendu iekārtoja
Kurzemes literātu apvienības, tostarp Latvijas Rakstnieku savienības
Liepājas nodaļa (vad. Linda Zulmane). Piedāvājumā J. Rūsiņa dzejas
izlase, B. Laumanes, B. Petres, D. Straupenieces, E. Lāma, V. Lēvaldes,
D. Markus, Z. Gūtmanes monogrāfijas, arī rakstu krājumi un kolektīvās
monogrāfijas. Izstādes laikā notiek Ievas Ančevskas grāmatas „Latviešu
dziedināšanas tradīcija” atvēršana. LiepU grāmatas piedāvā Paula Sekača
un Inese Ansule.
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā
zinātniskā konferencē „Valoda sabiedrībā” Ingēra Tomme-Jukēvica nolasa
referātu „Pirmsskolas vecuma minoritāšu bērnu latviešu valoda: ieskats
dažos pētījuma rezultātos”.
Daugavpils Universitātes XXX starptautiskajā zinātniskajā konferencē
„Zinātniskie lasījumi” piedalās Anda Kuduma ar referātu „Savējais un
svešais Harija Skujas dzejā: represētā pieredze”. Divi referāti nolasīti
projektā „Latviešu valoda”: Linda Lauze „2. personas vietniekvārdu
lietojums interneta ierakstos un komentāros” un Dzintra Šulce „Speciālās
leksikas lietojums lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes tekstos”.
Notiek KHI pilnsapulce. Katrs pētnieks atskaitās par 2019. gadā paveikto
un informē par 2020. gadā plānoto. Nolikuma projekts par pētniecības
darba rezultatīvajiem rādītājiem netiek apstiprināts.
Uzsākts četru gadu projekts (EEA Financial Mechanism Research
Cooperation Grants) „Akadēmiskā rakstīšana Baltijas valstīs: retoriskās
struktūras kultūras un valodas aspektā”, ko LiepU vada Diāna Laiveniece.

Sadarbības partneri ir Tartu Universitāte (Igaunija), Viļņas Universitāte
(Lietuva) un Bergenas Universitāte (Norvēģija).

