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Laiks
Notikums
30.12.2021. Novembrī un decembrī notikušas 10 meistarklases par Būtiņģes un
Sventājas valodu, tradīcijām, kultūru un personībām. Tās sagatavoja un
novadīja KHI pētniece Daiga Straupeniece sadarbībā ar biedrību
“Sventāja”, projektu “Dzīve starp robežām” atbalstīja Valsts kultūrkapitāla
fonds.
29.12.2021. Pašās gada beigās iznākusi grāmata “Kroderdienas plus” (red. Ieva Rodiņa
un Lauma Mellēna-Bartkeviča), kurā apkopoti pētījumi Oļģerta Krodera
simtgades sakarā. Tajā lasāms arī Vēsmas Lēvaldes raksts “Oļģerta Krodera
radošā rokraksta izpausmes publicistikā”.
21.12.2021. KHI kopsapulce Ziemassvētku noskaņās. Tiek pārrunāti galvenie notikumi
2021. gadā un ieceres 2022. gadam.
03.–04.12. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiek starptautiska zinātniska konference
2021.
“Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra”, ar referātiem piedalās Sigita
Ignatjeva ““Un dzīvajiem ir kauns”: kauna un vainas apziņas cēloņi un
izpausmes romānā “Varmācība””, Anda Kuduma “Ekosirdsapziņa: Regīnas
Ezeras variants”, Edgars Lāms “Žanriskās variācijas Regīnas Ezeras
daiļradē latviešu prozas attīstības kontekstā”.
30.11.2021. Noslēdzas VPP projekts “Latviešu valoda”. Rezultāti apkopoti vairākās
monogrāfijās. Kolektīvajā monogrāfijā “Latviešu lingvistiskā attieksme
(red. Ina Druviete) iekļauts Lindas Lauzes pētījums “Lingvistiskās
attieksmes izpausmes uzrunas lietojumā”. Rakstu krājumā “Latviešu
valodas apguve. XII starptautiskais baltistu kongress” 4 rakstu autore vai
līdzautore ir Dace Markus. Monogrāfijas “Valoda. Laiks. Lejaskurzeme”
autores ir Ieva Ozola un Liene Markus-Narvila. Vēl tapšanas stadijā ir
Benitas Laumanes monogrāfija par mājvārdiem un Anitas Helvigas
publikācija pētījumā par terminoloģijas attīstību.
27.11.2021. Nīgrandē notiek seminārs “Nīgrande–Janševskis–Cīrulene”, kas veltīts
Jēkabam Janševskim. Uzaicināts KHI vadošais pētnieks Edgars Lāms ar
lasījumu “Jēkabs Janševskis un viņa “Dzimtene””. Sarīkojumu atbalsta
biedrība “Mūsu vārds”.
26.11.2021. Iznācis rakstu krājuma “Vārds un tā pētīšanas aspekti” 25. numurs. Tajā
iekļauti 34 raksti, no kuriem 6 ir pašmāju jeb Liepājas Universitātes
docētāju un pētnieku – Ievas Ozolas, Diānas Laivenieces, Sigitas Ignatjevas,
Karīnas Krieviņas, Lindas Gailes, Dzintras Šulces (kopautorībā ar Danu
Tihomirovu) – sagatavoti raksti. Krājuma atbildīgās redaktores ir Gunta
Smiltniece un Linda Lauze.
25.–26.11. Notiek 26. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas
2021.
aspekti”. Pieteikti 42 referāti. No KHI pētniekiem referātus nolasa Anita
Helviga un Diāna Laiveniece “Terminu atlases metodoloģijas un prakses
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jautājumi: ieskats projekta pētījuma “Izglītības terminu skaidrojošā
tiešsaistes vārdnīca” īstenošanas sākumposmā”, Ieva Ozola “Pavēles
izteiksme Lejaskurzemes izloksnēs”, Daiga Straupeniece “Substantīvu
piedēkļu -ēl- un -ēn- lietojums Būtiņģes un Sventājas latviešu valodā”,
Karīna Krieviņa “Epitāfiju struktūra dažās Dienvidkurzemes kapsētās”,
Sigita Ignatjeva “Valoda Artura Heniņa vēsturiskajos romānos”, Dzintra
Lele-Rozentāle “Konektoru lietojums propozīciju sasaistē latviešu
zinātniskajos tekstos”, Agnese Dubova “Rekurence kā teksta saistījuma
līdzeklis latviešu zinātniskajos rakstos”. Konferences nobeigumā notiek
2021. gada valodniecības izdevumu prezentācija, kur apkopota informācija
par sešiem dažādiem izdevumiem, tostarp arī par jaunāko rakstu krājumu
“Vārds un tā pētīšanas aspekti”.
Apgādā “Zinātne” izdota kolektīvā monogrāfija “Edvarts Virza: ideologs,
karavīrs, dzejnieks” (red. Anda Kubuliņa, Ieva Kalniņa), kurā vienas
nodaļas autors ir KHI vadošais pētnieks Edgars Lāms “Edvarts Virza un
Jānis Akuraters: dubultportrets”.
Belgradas Mākslas universitātē (Serbijā) notiek konference “Creativity and
Innovations in Theatre, Media and Cultural Production: Visions and Values
for the Future”, kurā ar savu referātu “Immersive Theatre as a Tool to Create
Subtext: An Example of the Theater of Mutual Operations and “Territory”
Festival, Moscow” piedalās KHI vadošā pētniece Vēsma Lēvalde.
Notiek KHI zinātniskās padomes sēde (attālināti), kurā pieņemti lēmumi par
diviem jautājumiem. Apstiprināta izdošanai Ievas Ozolas un Lienes
Markus-Narvilas monogrāfija par Lejaskurzemes valodas īpatnībām, kas
izstrādāta VPP projektā “Latviešu valoda”. Nolemts atbalstīt KHI direktores
A. Helvigas priekšlikumu Liepājas pilsētas “Gada balvai zinātnē 2021”
virzīt Edgaru Lāmu par devumu O. Gūtmaņa piemiņas saglabāšanā un
Sigitu Ignatjevu par starpdisciplinaritāti promocijas darbā.
LU Humanitāro zinātņu fakultātē notiek “Dialektoloģijas lasījumi”, kur ar
savu lasījumu “Ceļš uz dialektoloģiju: pieredzes stāsts” piedalās KHI
pētniece Ieva Ozola.
Latvijas Kultūras akadēmijas starptautiskā konferencē “Kultūras
krustpunkti XV” piedalās KHI pētniece Ieva Ančevska ar referātu “Tautas
ārstniecības materiāli Liepājas Universitātes studentu folkloras vākumos:
īpašās vērtības un aktuālie atradumi”.
Plānotā konference “Piemares ļaudis un likteņi” tiek pārcelta uz 20.–
21. janvāri, cerot, ka epidemioloģiskā situācija būs uzlabojusies. Ir izdots
rakstu krājuma “Piemares ļaudis un likteņi” 4. laidiens ar 8 rakstiem, no
kuriem puse ir sagatavota KHI: Daiga Straupeniece “Sventājas bibliotēka
Lietuvā: vēsture, grāmatas un latvietība”, Anita Helviga “Matīss Vītiņš
(1795–1861) Ezerē un Purmsātos – skolotājs, rakstnieks un pirmais latviešu
žurnālists”, Vēsma Lēvalde “Valentīna Freimane un “kultūras kults”

Liepājā”, Anda Kuduma “Harijs Skuja. Dzīve un darbi”.
Turpinājumizdevuma atbildīgā redaktore ir Ieva Ozola.
02.11.2021. Notiek KHI zinātniskās padomes sēde (attālināti), kurā par KHI pētnieci
projekta “Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca” realizēšanai
tiek ievēlēta Ilze Miķelsone.
28.–30.10. Tiešsaites vebinārā “Technical and Scientific Languages in the 21st
2021.
Century” (The Baltic-German University Liaison Office, Riga) Agnese
Dubova, Baiba Egle, Dzintra Lele-Rozentāle uzstājās ar lekciju
“Multilingualismus
vs.
Monolingualismus
in
der
lettischen
Wissenschaftskommunikation im 21. Jahrhundert” (Multilingualism vs
Monolingualism in Science Communication in the 21st Century).
28.–29.10. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta
2021.
organizētajā Krišjāņa Barona zinātniskajā konferencē “Folklora un atmoda”
piedalās KHI pētniece Ieva Ančevska ar referātu “Trešās atmodas rosinātais
dzīvesveida folklorisms: tautas dziedniecības piemērs”.
21.–22.10. Viļņā Lietuviešu valodas institūtā notiek Terminoloģijas centra rīkotā
2021.
4. starptautiskā zinātniskā konference terminoloģijā “Scientific,
Administrative and Educational Dimensions of Terminology”, kurā ar
kopreferātu “Characteristics of Ideal Terminological Dictionary: Latvian
Users’ Perspective” uzstājas KHI vadošā pētniece Anita Helviga un
doktorante Elīna Peina.
18.10.2021. Kauņā Vītauta Dižā Universitātē notiek valodniecības speciālistu tikšanās,
kurā ar referātu “Latvian Language Research in Liepaja University: Child
Language” piedalās KHI vadošā pētniece Dace Markus.
13.–15.10. Rīgā notiek XIII Starptautiskais baltistu kongress “Baltu valodas laikā un
2021.
telpā”. No KHI pētniekiem tajā ar referātiem piedalījās Anita Helviga
“Latviešu valodniecības un literatūrzinātnes terminoloģijas saskares
punkti”, Linda Lauze “Personu identificēšana un uzrunas lietojums latviešu
valodā”, Ieva Ozola “Johana Langija vārdnīcas manuskripta loma
Lejaskurzemes izlokšņu dinamikas izpētē”. Dace Markus kā autore un
līdzautore piedalījās četros referātos: D. Markus, D. Bethere, M. Jakušina,
V. Krasovska, K. Markus, A. Tauriņa, A. Valtere, T. Zīriņa “Pirmsskolēnu
latviešu valodas apguves rezultāti Latvijā: Kurzemē, Rīgā un Latgalē”,
D. Markus, V. Kaļiņina “Dzimtās un otrās valodas prasme pirmsskolas
vecumā: vārdu krājums”, D. Markus “Bērnu latviešu valodas attīstība
artikulācijas, normu un lingvistiskās vides šķēršļu joslā”, Dz. Bond,
V. Stockmal, D. Markus “A note on native and non-native accentedness
judgements”. Projekta “Akadēmiskā rakstīšana Baltijas valstīs: retoriskās
struktūras kultūras un valodas aspektā” komanda Agnese Dubova, Baiba
Egle, Helena Lemendik, Djuddah Leijen, Anna Ruskan, Greta Maslauskienė
piedalījās ar kopreferātu “Contrastive perspective of authorial references in
academic texts in Estonian, Latvian, and Lithuanian”.
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Tallinā notiek starptautiska konference “National languages in higher
education and research”, kurā piedalās projekta “Akadēmiskā rakstīšana
Baltijas valstīs: retoriskās struktūras kultūras un valodas aspektā” komanda
ar diviem referātiem: A. Djuddah, J. Leijen, H. Hint, N. Groom,
Ch. Johansson, D. Laiveniece, J. Šinkūnienė “Academic writing in the
Baltic States: Introducing the Bwrite project” un A. Dubova, B. Egle,
Dz. Lele-Rozentāle “Multilingualism vs Monolingualism in Science
Communication in the 21st Century”.
Liepājas Latviešu biedrības namā notiek Edgara Lāma monogrāfijas
“Kurzemes iekopšana. Olafa Gūtmaņa dzīves un mākslas ceļos” atvēršanas
svētki. Priekšlasījumu sniedz autors. Dzeju lasa Ivonda un Ēriks Vilsoni.
Sarīkojumā piedalās O. Gūtmaņa dēls Dāvis Gūtmanis, pilsētas Kultūras
pārvaldes darbinieki un Liepājas Universitātes kolēģi.
Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas rīkotajā 6. starptautiskajā
jauno lingvistu konferencē “VIA SCIENTIARUM” piedalās Karīna
Krieviņa ar referātu “Eifēmisms dusēt dažu Liepājas un apkārtnes kapu
epigrāfiskajos tekstos”.
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta rīkotajā
13. starptautiskā Baltijas literatūrzinātnieku konferencē “Shifting Literary
Culture Since Stagnation in the Brezhnev Era: The Baltic Paradigm
kopreferātu “Reception and Translations of Western Modernist Literature
in the Brezhnev Era” nolasīja Zanda Gūtmane un Sigita Ignatjeva.
Varšavas Universitātē notiek starptautiska zinātniskā konference Baltijas
Studijās “Forms of Freedom – Literature. Culture. Language”. Tajā ar
referātu piedalās Sigita Ignatjeva “Freedom and Exile in Language: Latvian
Writer and Translator Dzintars Sodums”, Anda Kuduma “Balss atgūšana:
triju represētu latviešu dzejnieku likteņi”, Edgars Lāms “Brīvības koncepts
Jāņa Akuratera un Kārļa Skalbes pasaules uzskatos un mākslā”.
Anitai Helvigai notiek atklātā lekcija “Latviešu literatūrzinātnes
terminoloģijas aktuālie procesi”, kuras pamatauditorija ir bakalaura studiju
programmas “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 4. kursa studenti.
Lekcija tiek rīkota, pretendējot uz asociētās profesores amatu Humanitāro
un mākslas zinātņu fakultātē.
KHI kopsapulce jaunā studiju gada sākumā izskatīja trīs jautājumus.
Nolemts apstiprināt KHI vadošā pētnieka amatā Anitu Helvigu
(valodniecības un literatūrzinātnes nozares lietišķās valodniecības
(terminoloģijas) apakšnozarē) un Vēsmu Lēvaldi (mūzikas, vizuālās
mākslas un arhitektūras nozares teātra un kino vēstures teorijas (reģionālās
tradīcijas un procesi) apakšnozarē). Notika pārskats par projektiem, kuri tiek
realizēti un iesniegti no KHI. Tika analizēta KHI darba plāna realizēšanas
gaita 2021. gadā.
Baltijas valstu konferencē “#kroderdienas”, kas veltīta režisora Oļģerta
Krodera simtgadei, ar diviem referātiem piedalās Vēsma Lēvalde, viens no
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tiem ir “Kroders – publicists”, otrs kopautorībā ar Ievu Rodiņu “The
Creative Heritage of Latvian Theatre Director Oļģerts Kroders and Its
Symbolic Continuation – Theatre”.
Austrijā TEM Akademie (Akademie für Traditionelle Europäische
Medizin) notiek starptautisks tālākizglītības seminārs, kurā KHI pētniece
Ieva Ančevska piedalās ar vieslekciju “Die alte lettische Volksheilkunde:
Geschichte, Hintergründe, heutiger Gebrauch”.
Starptautiskā etnobotānikas seminārā “Naturheilkunde und Ethnobotanik”
Vācijā Ieva Ančevska sniedz vieslekciju “Wort und Wurz in der lettischen
Heilkunde. Weitergabe der Tradition”.
KHI pētniece Ieva Ančevska piedalās starptautiskā tālākizglītības seminārā
“Ausbildung in Naturheilkunde und Ethnobotanik” Vācijā ar vieslekciju
“Gesundheitsprävention in lettischer Heiltradition. Traditionsbewahrung
heute”.
HMZF izlaidums. Bakalaura grādu iegūst Elza Ozola, KHI zinātniskā
asistente projektā “Latviešu valoda”. Viņa beigusi studiju programmu
“Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija”. Bakalaura darbs “Jaunvārdu
problemātika latviešu valodā: teorētiskie, leksikogrāfiskie un lingvistiskās
attieksmes aspekti”, kas novērtēts ar 10 ballēm, ir svarīgs pētījums projekta
kontekstā un kopā ar zinātniskās vadītājas Anitas Helvigas veikumu tiks
iekļauts VPP projekta darba atskaitē un monogrāfijā.
KHI kopsapulce notiek Nīcas novada “Vērbeļniekos”. Svaigā gaisā
pārrunāti svarīgākie jautājumi pirms atvaļinājumu laika.
Sigita Ignatjeva nolasa lekciju ““Ulisa” tulkojumstilistika latviešu valodā”
Blūma dienas pasākumā “Slepenais modernisms un Džeimss Džoiss Latvijā
pirms Atmodas”. Blūma dienu Latvijā organizē Atis Lejiņš (Latvijas un
Īrijas parlamentu sadarbības grupa), Īrijas vēstniecība Latvijā, Īrijas
Kultūras centrs, Īrijas–Latvijas Tirdzniecības kamera, Latvijas Universitāte.
Iznācis LU Latviešu valodas institūta žurnāla “Linguistica Lettica”
28. numurs, kurā ir publicēti divi Daces Markus raksti: kopā ar Dzintru
Bondu un Lindu Šokiju “Rhythm in Latvian songs and poems: past and
present” (Ritms latviešu dziesmās un dzejā: agrāk un tagad), kopā ar Dinu
Betheri, Kārli Marku, Tiju Zīriņu, Alisi Valteri un Martu Jakušinu
“Pirmsskolas vecuma mazākumtautību bērnu runas ieraksti Latgalē: norise,
rezultāti, secinājumi”. Turklāt sadaļā “Apsveicam!” lasāms Annas Vulānes
raksts par pašu pētnieci Daci Marku “No Malēnijas puķu pļavām līdz
akadēmiķei”, kas ir veltījums D. Markui 70. gadu jubilejā.
Vītauta Dižā universitātē (Kauņā) notiek starptautiskā zinātniskā
konference “Sustainable Multilingualism”, kurā ar kopreferātu “Language
policy implementation in Latvian pre-school: Latvian language skills of
minority children” uzstājas projekta “Latviešu valodas apguve” komanda
Dace Markus, Dina Bethere, Kārlis Markus, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa.

02.06.2021. Rīgā notiek CLARIN (Vienota valodas resursu un tehnoloģiju
infrastruktūra) rīkotā konference “Latviešu valodas digitālie resursi un rīki
izglītībai”, kurā piedalās Agnese Dubova un Diāna Laiveniece ar referātu
“Datubāze “Zinātnes valoda” – palīgs pētniecisko tekstu veidošanā”.
25.05.2021. VPP projekta “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība”
(vad. Ieva Ančevska) darba grupa aicina visus interesentus iesaistīties
“Folkloras materiālu atšifrēšanas talkā”. Projekta laikā tiek apstrādāti un
digitalizēti Liepājas Universitātes studentu savāktie materiāli
(27 kolekcijas,
24753 vienības),
kas
būs
pieejami
vietnē
www.garamantas.lv. Talcinieki tiek rosināti materiālu pārrakstīšanai.
21.05.2021. KHI zinātniskās padomes paplašinātajā sēdē pieņemti vairāki svarīgi
lēmumi. Aplūkotas recenzijas Edgara Lāma monogrāfijai par Olafu
Gūtmani, pieņemts lēmums apstiprināt to izdošanai. Baltijas asamblejas
balvai tiks pieteikta Zandas Gūtmanes monogrāfija “Totalitārisma traumu
izpausmes Baltijas prozā” (2019). Zinātnisko rakstu krājumam “Aktuālas
problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” atbildīgā redaktora amatu, ko
līdz šim pildīja Edgars Lāms, turpmāk uzticēts veikt Anitai Helvigai, turklāt
šis krājums kopā ar žurnālu “Scriptus Manet” tiek virzīts iekļaušanai
datubāzēs Web of Science un Scopus. Pētniecēm Vēsmai Lēvaldei un Anitai
Helvigai rudenī beidzas ievēlēšanas termiņš, tiek pieņemts lēmums sludināt
abos gadījumos vadošo pētnieku vietas, rosinot abām kļūt par LZP
ekspertēm.
14.05.2021. XVIII starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Valodu apguve: problēmas
un perspektīva” pieteikti 36 referāti. Vienu no tiem (kopautorībā ar Annu
Vulāni) nolasa KHI vadošā pētniece Dace Markus “Runas un rakstu kultūras
apguve augstskolā: teorija un prakse”.
30.04.2021. Norisinās Eiropas Zinātnieku nakts par tēmu “Zinātnes sasniegumi
nākotnei”. Tā pārcelta no 2020. gada rudens un notiek attālināti. KHI un
HMZF piedāvā lasīt digitālo grāmatu “Pasaku lāde”, noklausīties pētījumu
par Liepājas mūzikas vēsturi, iepazīties ar datubāzi “Zinātnes valoda”, vērot
studentu veidotās īsfilmas.
24.03.2021. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiek Zinātnisko rakstu krājuma (Nr. 6 /
XXVI) “Latviešu terminoloģija simts gados” atvēršana. Tajā apkopoti raksti
pēc Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas konferencē
nolasītajiem referātiem. LNB krājumā atrodams arī Anitas Helvigas raksts
“Par kādu folkloristikas terminu resursu laikmeta un nozares kontekstā”.
24.03.2021. KHI pētniece Sigita Ignatjeva aizstāv (attālināti) promocijas darbu
“Tulkojumstilistikas problēmu risinājumi pastišā un parodijā: Džeimsa
Džoisa romāna “Uliss” tulkojums latviešu valodā”. Promocijas darba
vadītājs ir Ventspils Augstskolas profesors Jānis Sīlis. Recenzenti –
Benedikts Kalnačs, Andrejs Veisbergs, Maija Burima. Līdz šim
S. Ignatjevai ir jau divi bakalaura grādi un trīs maģistra grādi.

19.03.2021. Konferencē “Subject: Creativity” (tiešsaistē) piedalās literatūrzinātniece
Zanda Gūtmane ar referātu “Kad laiks izgāzies no eņģēm”.
18.–19.03. Profesora Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference
2021.
“Gramatika un valodas apguve”, pārcelta no 2020. gada, notiek attālināti.
Tajā no KHI un HMZF ar referātiem piedalās Karīna Krieviņa “Dažas
gramatisko parādību lietojuma nianses Noras Kalnas poētiskajā rokrakstā”,
Daiga Straupeniece “Sventājas dziesmu teksti: tradicionāls izloksnes
fonētisko un morfoloģisko īpatnību apguves materiāls”, Ieva Ozola
“Lokāmie tagadnes aktīvie divdabji Lejaskurzemes izloksnēs”, Diāna
Laiveniece un Linda Lauze “Gramatikas mācību satura variācijas
pamatizglītības posmā: latviešu valodas standartu analīze (1992–2018)”.
17.03.2021. Prāgā notiek CBU starptautiskā konference “Innovations in Science and
Education”, kurā ar kopreferātu “Possibility of Determining Argumentation
in Social Science Articles: The Case of Latvian” piedalās projekta
“Akadēmiskā rakstīšana Baltijas valstīs” komanda Dzintra Lele-Rozentāle,
Diāna Laiveniece, Agnese Dubova, Baiba Egle.
10.–11.03. Notiek 27. starptautiskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un
2021.
kultūras pētniecībā”. Programmā ir 62 referāti no Latvijas un Lietuvas
pētniekiem. No KHI un HMZF savus referātus pieteikuši Vēsma Lēvalde,
Karīna Krieviņa, Ieva Ančevska, Edgars Lāms, Anda Kuduma, Paula
Sekača, Zanda Gūtmane un Linda Zulmane. Pirmā diena noslēdzas ar
semināru un diskusiju “Humanitāro zinātņu digitālo resursu plašāka
izmantojuma iespējas” (vad. Valts Ernštreits, Sanita Reinsone), bet otrā – ar
diskusiju “Teātris tekstā: robežu pārstatīšana” (vad. Atis Rozentāls). Viss
notiek attālināti.
09.03.2021. Iznācis jaunākais zinātnisko rakstu krājums “Aktuālas problēmas literatūras
un kultūras pētniecībā”, kas ir šī turpinājumizdevuma 26. laidiens. Pavisam
52 raksti sakārtoti divos sējumos. No KHI un HMZF publicējušies Edgars
Lāms, Anda Kuduma, Vēsma Lēvalde, Ieva Ančevska, Zanda Gūtmane,
Benedikts Kalnačs, Juris Kastiņš.
12.02.2021. Latvijas Universitātes rīkotajā konferencē “Valoda un literatūra izglītības
kontekstā” no KHI piedalās Dace Markus (kopā ar Dinu Betheri) ar referātu
“Mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasme pirmsskolā: runas
ierakstu un vecāku aptaujas rezultāti” un Ieva Ozola (kopā ar Lieni MarkuNarvilu) ar referātu “Reģionālistikas pētījumu potenciāls skolotāju
izglītībā”, bet no HMZF – Linda Zulmane ar referātu “Dzīves rakstība.
Andrieva Niedras bērnības atmiņas”.
04.02.2021. Attālinātā formātā notiek KHI kopsapulce, kurā galvenie jautājumi ir
pārskats par 2020. gada darbības rezultātiem un 2021. gada plāna
apstiprināšana. Pētnieku darbība tiek vērtēta 3 gadu kontekstā, kas ļauj
secināt, ka aktivitāte ir manāmi pieaugusi. Tas skaidrojams ar vairāku
projektu darbību. KHI pētnieki piedalījušies 11 dažādās starptautiskās
zinātniskās konferencēs, kā arī 3 valsts mēroga konferencēs. Starptautiskās

zinātniskās darbības izvērtēšanā (2013–2018) humanitāro un mākslas
zinātņu joma saņēmusi 3 punktus, kas atbilst labam pētniecības līmenim.
03.02.2021. 2020. gada beigās pabeigtajā projektā „Latviešu zinātnes valoda
intralingvālā aspektā” (Ventspils Augstskola un Liepājas Universitāte) tika
izstrādāta datubāze “Zinātnes valoda” (www.zinatnesvaloda.lv), kas kalpo
zinātnisko darbu rakstītājiem kā labs palīgs teorētiskajos un praktiskajos
jautājumos. Tagad šī datubāze uzņemta CLARIN (Common Language
Resources and Technology Infrastructure = Vienota valodas resursu un
tehnoloģiju infrastruktūra) repozitorijā, kas ļauj Eiropas zinātniekiem un
studentiem tai ērtāk piekļūt un izmantot to.

