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prezentācijas. Filmu programma tika veidota atbilstoši tēmām – krīze, 
vienmērīgums, alternatīvie mājokļi, dzīvesveids, atmiņas objekti, arhi-
tektūra, migrācija un amatniecība.

kongresa ietvaros notika arī grāmatu izstāde, kurā bija iespējams 
apskatīt un iegādāties nozares speciālistu jaunākos darbus, kas izdoti 
tādās izdevniecībās kā WAXMANN, LIT VERLAG, BERHAHN, kā arī 
sieF izdevumus Ethnologia Europea un Cultural Analyses.

sieF 13. kongresa tēzes u.c. materiāli publicēti krājumā Ways of 
Dwelling. Crises, craft, creativity. 13th SIEF Congress Göttingen, Germany 
March 26th–30th 2017. sieF, 2016, tie pieejami arī organizācijas 
mājaslapā http://www.siefhome.org/congresses/sief2017/index.shtml.

nākamais sieF kongress notiks 2019. gada jūnijā spānijas pilsētā 
santjago de kompostela.

Ilze Boldāne-Zeļenkova

reĢiona izpĒtei VeLtīta konFerence šauļos*

šauļu universitātes Humanitāro pētījumu centrs 2017. gada 30. un 
31. martā rīkoja 6. starptautisko starpdisciplināro konferenci “reģions: 
vēsture, kultūra, valoda”. piedalīties bija ielūgti pārstāvji no dažādām 
pētniecības jomām un vairākām valstīm – lielākoties no Lietuvas un 
Latvijas, bet bija pārstāvētas arī azerbaidžānas, Horvātijas, krievijas, 
slovēnijas, Vācijas un zviedrijas augstskolas vai citas pētnieciskās iestā-
des. šo valstu dažādība skaidrojama ar šauļu universitātes kādreizējo 
studentu izcelsmes valstīm vai vietām, kur absolventi tagad strādā un 
veic pētījumus, kā arī ar organizatoru speciāli ielūgtiem ārzemju kolē-
ģiem – sadarbības partneriem. no Latvijas piedalījās Daugavpils uni-
versitātes, Latvijas kultūras akadēmijas, Latvijas universitātes fakultāšu 
un pētniecisko institūtu, Latvijas kara muzeja, Lu Latviešu valodas in-
stitūta un Liepājas pedagoģijas universitātes zinātnieki.

konference iesākās un noslēdzās ar plenārsēdēm, bet pa vidu darbs 
notika četrās paralēlās sekcijās, kas bija veltītas reģiona izpētei vēsturē 
un militārajā vēsturē, lingvistikā un literatūrā, kultūras un mākslu vēs-
turē, kā arī sociālajās zinātnēs. ievada plenārsēdē referēja gan Lietuvas 
pētnieki, gan viesi no Horvātijas un Latvijas. mūsu valsti šajā sadaļā 

* raksta autores piedalījās konferencē projekta “Latvijas vēsture: kultūrvēstu-
riskā vide un sociālpolitiskās norises baltijas jūras reģiona kontekstā” (Vpp 
Letonika) ietvaros.

zinātnes DzīVe



195

Latvijas vēstures institūta ŽurnāLs  ◆  2017 nr. 2 (103)

pārstāvēja ieva ose no Lu Latvijas vēstures institūta un zane šiliņa no 
Latvijas kultūras akadēmijas. ievas oses referāts bija veltīts 17. gadsimta 
un 18. gadsimta sākuma arheoloģiskajiem atradumiem – dzelzs būv-
detaļām no ziemeļlietuvai netālās zemgales divām pilīm – bauskas un 
Dobeles. tur izrakumi notikuši jau 20. gadsimta 70.–80. gados, bet 
dzelzs senlietas lielākoties vēl nebija izvērtētas. izmantojot bauskas un 
Dobeles piļu 17.–18. gadsimta inventarizāciju materiālus, bija iespējams 
parādīt rakstīto avotu nozīmīgo lomu agro jaunu laiku arheoloģiskā ma-
teriāla izpētē. savukārt Latvijas kultūras akadēmijas mācībspēks un pēt-
niece zane šiliņa pievērsās raiņa dramaturģijai.

arī noslēguma plenārsēdē bija iekļauts referāts par Latvijā veiktiem 
pētījumiem. Lietuviešu tautības pētnieces – Latvijas kultūras akadēmi-
jas rektores rūtas muktupāvelas ziņojums klātesošos iepazīstināja ar 
lauka pētījuma materiāliem, kas iegūti ekspedīcijā svētupes krastos. 
konferences darba programmā kopumā bija 48 referāti, kuru autori veic 
pētījumus vēsturē, politoloģijā, valodniecībā, literatūrzinātnē, muzeolo-
ģijā, kultūras vēsturē, etnogrāfijā, muzikoloģijā un citās starpdisciplinā-
rās jomās. Lielākoties referenti pievērsās 19.–20. gadsimta notikumu vai 
kultūras liecību izpētei, bet daži dalībnieki iepazīstināja ar saviem pētī-
jumiem par senākiem vēstures periodiem. 

šauļu universitātes rīkotajā konferencē Latvijas pārstāvji nolasīja 
18 referātus, no kuriem divas trešdaļas bija saistītas ar vēsturi un polito-
loģiju. tā kā konferences darbs notika paralēlās sekcijās un katram da-
lībniekam nebija iespējams noklausīties visus referātus, šeit atzīmētas 
tikai Lu Latvijas vēstures institūta darbinieku pētījumu prezentācijas. 
jaunais vēsturnieks eduards plankājs nolasīja referātu par ziemeļrie-
tumu kurzemes vēlā dzelzs laikmeta apbedīšanas tradīcijām. savukārt 
anetes karlsones un ievas pīgoznes ziņojumu tēmas bija saistītas ar tek-
stiliju un apģērba vēsturi. anete karlsone savā referātā iepazīstināja ar 
Dienvidkurzemes 19. gadsimta apģērbā izmantotajām spilgtajām krā-
sām, kuras līdz šim pētnieki saistījuši ar ķīmiskās rūpniecības attīstību 
un anilīna krāsu ieviešanos. tomēr jaunākie pētījumi un praktiski eks-
perimenti parādījuši, ka spilgti toņi iegūstami arī no tropu joslas au-
giem, kas Latvijas teritorijā ievesti no brazīlijas gan 19. gadsimta pir-
majā pusē, gan, iespējams, arī agrāk. tos varēja iegūt arī baltijas jūras 
piekrastē, kad tie bija izskaloti no bojā gājušu kuģu kravām. savukārt 
nesen doktora grādu aizstāvējusī ieva pīgozne referēja par austrumlat-
vijas 19. gadsimta kāzu tērpiem, kā avotus savam pētījumam izmantojot 
Lu Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātu-
ves ma teriālus, johana kristofa broces un dažu citu autoru zīmējumus. 
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konferences darba valodas bija angļu, krievu un lietuviešu. sapro-
tams, ka baltu lingvistiem lietuviešu valodas izpētes specifisku prob-
lēmu apspriešanai savā sekcijā visērtāk par saziņas līdzekli ir lietot lie-
tuviešu valodu, kuru augstskolā pietiekamā līmenī ir apguvuši arī 
latviešu  valodnieki. taču lietuviski nolasītie referāti par lietuviešu kul-
tūras vēstures pētījumiem diemžēl šīs valodas nepratējiem speciāli or-
ganizētās sekcijas sēdē palika nesaprasti. tomēr kopumā var teikt, ka 
šauļu universitātes starpdisciplinārā konference deva iespēju iepazīt 
ne tikai šauri specializēto jomu, kurā strādā katrs pētnieks, bet arī pa-
lūkoties plašāk uz humanitārās jomas zinātniekus interesējošām tēmām 
un gūt jaunu pieredzi dažādu problēmu izpētes un izklāsta paņē-
mienos. 

šauļu universitātes Humanitāro pētījumu centra organizētās 6. starp-
tautiskās starpdisciplinārās konferences referātus, pārstrādātus zinātnis-
kos rakstos, plānots publicēt periodiskajā izdevumā Acta humanitarica 
universitatis Saulensis. 

Anete Karlsone, Ieva Ose 

20. starptautiskā zinātniskā konFerence 
“sabieDrība un kuLtŪra” Liepājas 

uniVersitātĒ*

2017. gada 19.–20. maijā Liepājas universitātes (Liepu) izglītības 
zinātņu institūta socioloģisko pētījumu centrs sadarbībā ar Liepājas pil-
sētas domi, Liepājas muzeju, melardalenas augstskolu (zviedrija) un 
Lietuvas izglītības zinātņu universitāti organizēja 20. starptautisko 
 zinātnisko konferenci “sabiedrība un kultūra: izziņa un jaunas zinā-
šanas”.

plenārsēdi atklāja konferences organizācijas komitejas priekšsēdētāja 
artura medvecka pateicības vārdi šī ikgadējā zinātnes notikuma ierosi-
nātājiem, rīkotājiem un dalībniekiem. Liepu rektore akadēmiķe Dace 
markus savā apsveikumā uzsvēra, ka mainās institūcijas, politika, bet 

*   e. evarts piedalījās konferencē projekta “Lat vijas vēsture: kultūr-
vēsturiskā vide un sociālpolitiskās norises baltijas jūras reģiona kontekstā” 
(Vpp Letonika) ietvaros. i. boldāne-zeļenkova piedalījās konferencē Latvijas 
zinātnes padomes sadarbības granta nr. 660/2014 “kultūru migrācija Lat-
vijā – iedzī votāju grupu etnokultūras izpausmju izmaiņas un ideoloģisko 
strāvojumu saskarsmes skatījums” ietvaros. 
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