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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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zinātnieku sabiedrība pastāv, darbojas, veic domu apmaiņu neatkarīgi 
no strukturālām pārmaiņām. Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks 
izglītības un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis izteica savu cieņu un 
apbrīnu par sasniegto 20. gadskaitli, kas apliecina konferences nozīmi, 
prestižu un kvalitāti. konferences organizācijas komitejas līdzpriekš-
sēdētāja sandra grigaravičūte (Grigaravičiūtė, Lietuva), sveicot konfe-
rences 20 gadu jubilejā, pateicās Liepu par draudzību, cieņu un attie-
cību uzturēšanu starp Latviju un Lietuvu. konferences organizācijas 
komitejas līdzpriekšsēdētājs andrejs ozoliņš (zviedrija) dalījās atmiņās 
un sajūtās, kādas pārņēma, uzsākot organizēt starptautisku konferenci, 
kuras nosaukumu veido “divi smagi vārdi” – sabiedrība un kultūra. 
zviedru kolēģu viens no lielākajiem pārsteigumiem Latvijā bijis fakts, ka 
trīs paaudzes zina un kopā dzied tautas dziesmas. savu ģimeņu pieredzē 
viņi nespēja atrast nevienu dziesmu, ko zinātu visu trīs paaudžu pār-
stāvji. izsakot cerību, ka konferences darbs neapsīks, viņš aicināja uz 
tikšanos vēl pēc pieciem gadiem.

pirmais plenārsēdes referāts “kuršu kāpu iedzīvotāju kultūrvēstu-
risko sakņu avoti un dokumentālās filmas veidošana” bija veltīts starp-
tautiska projekta (Latvija, Lietuva, Vācija) starprezultātu prezentēšanai. 
projekta vadītājas – Daļas kiseļūnaites (Dalia Kiseliūnaite, Lietuva) teo-
rētisko ievadu par kuršu valodu un tradīcijām, avotu kritiku un izveido-
tajām datubāzēm papildināja režisora arvīda barīsa (Arvydas Barysas) 
dokumentālā filma “Vārdi vējā” par zviedrijā dzīvojošiem trīs kuršu cil-
mes brāļiem no nidas, kuri kuršu valodā, ko savstarpējā komunikācijā 
joprojām izmanto, kolorīti stāstīja par kuršu tradīcijām, t.sk. vārnu 
 ķeršanu.

otrs plenārsēdes lasījums bija vērsts uz dažādu valstu studentu mā-
cīšanās un komunikācijas ieradumu salīdzināšanu. tas balstīts refe-
renta – doktoranta maikla rodina (Michael A. Rodin, asV) lauka pētī-
jumos, kas veikti, strādājot asV un Latvijas augstskolās. Viņš vērtēja 
tādus kritērijus kā lekciju apmeklētība, mājasdarbu izpilde, saziņai ar 
pedagogu izmantotie rīki (skype – Latvijā, sms – asV) u.tml.

plenārsēdi noslēdza a. medvecka atskats uz konferences 20 darba 
gadu devumu pētniecībā, akadēmiskajā izglītībā un kultūrā un iepriek-
šējās konferences XiX rakstu krājuma “sabiedrība un kultūra” atvēršana 
(pagaidām gan tikai elektroniskajā versijā).

starptautiskajā konferencē sabiedrību un kultūru izziņas un jaunu 
zināšanu diskursā vērtēja zinātnieki no asV, bulgārijas, Latvijas, Lietu-
vas, polijas un zviedrijas. konferences darbs bija organizēts šādās sekci-
jās: “Vēsture”, “Filozofija”, “socioloģija”, “ekonomika un vadībzinātne”, 
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“Vides zinātne”, “starpdisciplināri pētījumi”, “pedagoģija” un “māksla/
mūzika”. 

Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta (Lu LVi) pārstāvji 
darbojās vēsturei veltītajā sekcijā, kuras darba kārtībā bija iekļauti 
 desmit referāti par dažādām Latvijas un kaimiņvalstu – Lietuvas un 
 polijas – vēstures problēmām. Hronoloģiski un tematiski daudzveidīgais 
sekcijas darbs bija organizēts divās daļās, kur pirmajā daļā bija paredzēti 
seši, bet otrajā – četri referāti. Lielvārdes muzeja pārstāve zane nemme 
referēja par kalpu algām Lielvārdes draudzē 19. gadsimta beigās, balsto-
ties uz Latvijas Valsts vēstures arhīvā pieejamajiem avotiem, viņa izvēr-
tēja gan algu saņēmēju kategorijas, gan pašu norēķināšanās veidu – pār-
tikas piešķīrumi, apģērbs, skaidra nauda un produkti, gan algu apmēru, 
norādot, ka dažādos pagastos algas proporcijas varēja atšķirties. juris 
millers (Liepu) iepazīstināja ar dzimtas vēstures padziļinātas izpētes re-
zultātā jaunatklātiem faktiem mākslinieka johana Lēberehta eginka 
(1784–1867) biogrāfijā, kas līdz šim bijuši neskaidri. izmantojot vietējo 
muižu dokumentus, referents akcentēja uzmanību uz j. L. eginka audžu-
ģimeni un uzvārda izcelsmi. 

Valsts emeritētā zinātniece profesore ilga apine izvērtēja Latvijas 
etno politiskā kursa pretrunas starpkaru periodā un mūsdienās, kuru cē-
loņi rodami etnopolitikas veidotāju veiktajās izvēlēs, sasteigtos un ne-
pārdomātos lēmumos. edvīns evarts (Lu LVi) referātā “ikdienas dzīves 
aspekti Latvijā otrā pasaules kara laikā: narkotiku izmantošana medi-
cīnā un narkomānija” norādīja, ka pirms otrā pasaules kara narkotiku 
lietošana Latvijā būtiski atšķīrās no mūsdienu situācijas, jo to pieeja-
mība bija ievērojami lielāka. kara laikā stingra uzskaite un kontrole 
sākās faktiski tādēļ, ka narkotiskas vielas saturošus medikamentus pa-
domju vara bija aizvedusi līdzi un 1941. gada beigās iespējas tās saņemt 
no Vācijas nebija. kontroles rezultātā atklājās daudzas problēmas narko-
tisko vielu izlietojumā. ilze boldāne-zeļenkova (Lu LVi) savā ziņojumā 
pievērsās tēmai par varas un kultūras mijiedarbību padomju okupācijas 
režīma gados, akcentējot trīs varas izmantotās metodes sadarbības “vei-
cināšanai” – represijas, kontrole un motivēšana. 

Lietuvas pārstāves sandras grigaravičūtes referāts bija veltīts lietu-
viešu un Lietuvas attēlojumam padomju krievijā laika posmā no 1918. 
līdz 1920. gadam. referente analizēja Lietuvas nacionālās padomes un 
Lietuviešu galvenās nacionālās padomes krievijā (Voroņežā un vēlāk arī 
citās pilsētās) sadarbību, kas pamatā skāra Lietuvas bēgļu jautājumus. 
1920. gadā vienošanās ar krieviju bēgļu jautājumos bija noslēgta pat ne-
pilnas divas nedēļas agrāk nekā miera līgums. Lodzas universitātes 
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( polija) pārstāvis bogušs bomanovskis (Bogusz Bomanowski) izvērtēja 
militārās teorijas centrālajā un austrumeiropā starp 1500. un 1800. 
gadu un pievērsās pārpratumiem to skaidrojumos. 

Liepu vēsturniece ārija kolosova savā priekšlasījumā analizēja reli-
ģijas pārstāvju iesaistīšanos trešās atmodas kustībā. pētniece norādīja, 
ka šajā kontekstā nozīmīgu vietu ieņēmusi kustība “atdzimšana un at-
jaunošanās”, kuras rašanās bija saistīta ar grupu “Helsinki 86”. Viens no 
grupas radītājiem bija mācītājs juris rubenis, kas kalpoja Liepājas Lu-
tera baznīcā. ā. kolosova norādīja, ka trešās atmodas laikā mācītāju 
atbalsts bija ievērojams papildu spēks tālākai jaunās demokrātijas tapša-
nai. iveta krilova (Daugavpils universitāte) dalījās ar promocijas darba 
ietvaros veiktā pētījuma rezultātiem par sektā iesaistīto sieviešu atspo-
guļojumu padomju okupācijas varas presē (1953–1964) un prokuratūras 
materiālos. Doktorantes zinātnisko interešu objekts ir sieviešu marginā-
lisma problemātika. 

sekcijas darbu noslēdza Lietuvas arheologa arvīda malonaiša 
( Arvydas Malonaitis) referāts par Lietuvas teritorijā fiksēto tradīciju 
bojāt dzelzs āmurus, kas konstatēta ar 1.–16. gadsimtu datējamā arheo-
loģiskajā materiālā.

pēc diskusiju daļas konference tika slēgta. nākamajā dienā referen-
tiem bija iespēja doties Vides zinātņu jomas izbraukuma sesijā uz Lejas-
kurzemi, bet dienas noslēgumā Liepājas viesi bija aicināti apmeklēt mu-
zeju nakts pasākumus. nolasītie referāti, pārstrādāti rakstos, tiks 
publicēti konferences krājumā.

Ilze Boldāne-Zeļenkova, Edvīns Evarts


