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1. MISIJA 

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts ir pētniecības 

organizācija, kas vairo humanitārās zināšanas un piedalās refleksīvas sabiedrības 

veidošanā, veicot starptautiski atzītas kvalitātes pētījumus un uzturot augstāko 

kompetenci Latvijas literatūras, nemateriālā kultūras mantojuma, teātra, mūzikas un 

kino izpētē. LFMI ir kultūras mantojuma institūcija, kas uzglabā un padara publiski 

pieejamu nacionālas un starptautiskas nozīmes nemateriālās kultūras krājumu – 

Latviešu folkloras krātuves kolekciju ar UNESCO Pasaules atmiņas reģistrā iekļauto 

Dainu skapi. LFMI veicina zināšanu pārnesi, iesaistoties daudzkāršā dialogā – ar 

nozaru profesionāļiem starptautiskajā zinātnē, ar politikas veidotājiem, kultūras un 

izglītības teorētiķiem un praktiķiem Latvijā, radošo industriju pārstāvjiem, skolēniem, 

studentiem un sabiedrību kopumā.  

2. MĒRĶI 

Misijas īstenošanai LFMI izvirza šādus mērķus: 

2.1.Uzturēt augstus pētnieciskā darba kvalitātes standartus, institūta pētniekiem 

nemitīgi papildinot zināšanas un sekojot līdzi nozaru teorētiski 

metodoloģiskajai attīstībai pasaulē, kā arī sagatavojot publikācijas ar 

pierādāmu atbilsmi starptautiskiem kvalitātes kritērijiem; 

2.2.Veicināt Latvijas humanitārās zinātnes starptautisko atpazīstamību un 

konkurētspēju, piedaloties starptautiskās zinātniskās organizācijās un tīklos, kā 

arī veicinot to izveidi; piedaloties starptautiskos forumos un  organizējot  tos; 

piedaloties starptautiskos projektos un izstrādājot tos; nodrošinot humanitāro 

zinātņu žurnāla Letonica internacionalizāciju; 

2.3.Radīt sabiedrības identitātes veidošanai, kā arī Latvijas humanitārās zinātnes 

un izglītības attīstībai būtiskus pētījumus par Latvijas literāro, folkloras, teātra 

un mūzikas mantojumu un mūsdienu kultūras procesiem, kā arī zinātniski 

interpretētus pirmavotu izdevumus, materiālu krājumus un uzziņas rīkus; 

2.4.Iesaistīties mantojuma politikā, saglabājot Latviešu folkloras krātuves 

kolekciju, nodrošinot tās ilgtspēju un plašu publisku pieejamību; attīstīt 

mantojuma pētniecību un konceptualizāciju, tostarp piedaloties UNESCO 

iniciatīvās; 

2.5.Veicināt informācijas sabiedrības, digitālās humanitārās zinātnes attīstību un 

kultūras mantojumā balstītas inovācijas, radot digitalizētus kultūras satura 

krājumus un sadarbībā ar IT jomas speciālistiem izstrādājot 

daudzfunkcionālas, tiešsaistē lietojamas datubāzes;  

2.6.Veicināt Latvijas intelektuālā potenciāla funkcionālu integrāciju un 

sadarboties: (a) pētniecisko mērķu īstenošanā – ar Latvijas Universitātes 

struktūrvienībām, Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mūzikas akadēmiju 

un citām kultūrizpētes organizācijām; (b) kultūras mantojuma jomā – ar 
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UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Latvijas Nacionālo bibliotēku un 

citām mantojuma un kultūratmiņas institūcijām; 

2.7.Uzturēt plašu dialogu ar sabiedrību, zināšanu pārnesē izmantojot daudzveidīgas 

saziņas formas un līdzekļus – zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas, 

konferences, seminārus, publiskas lekcijas un diskusijas, izstādes, konsultācijas, 

sociālos tīklus, interneta vietnes un citus informatīvos resursus. 

3. PĒTNIECĪBAS PROGRAMMA 

3.1. PĒTNIECĪBAS SPECIALIZĀCIJAS UN ESOŠĀS SITUĀCIJAS 

APRAKSTS 

3.1.1. Ziņas par nozares un pētījumu virzienu izveidošanos, to 

veidotājiem 

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LFMI) pētniecības 

specializācija ir Latvijas literatūras, teātra un mūzikas vēstures un mūsdienu procesu 

izpēte, kā arī Latvijas tradicionālās kultūras (folkloras) studijas. Tā kā institūta 

pārziņā ir Latviešu folkloras krātuve (LFK – viens no Eiropas senākajiem, 

plašākajiem un IT izmantojuma ziņā šobrīd attīstītākajiem folkloras arhīviem), tad tā 

specializācija ietver arī tādas jomas kā mantojuma un arhīva studijas, digitālās 

humanitārās zinātnes. 

Saskaņā ar OECD klasifikāciju Institūts darbojas šādās nozarēs: 6.2. Valodas 

un literatūra: Vispārējā literatūrzinātne, literatūras teorija, atsevišķās literatūras, kā 

arī: 6.4. Mākslas: folkloras pētniecība un 6.4. Mākslas: muzikoloģija, teātra zinātne, 

dramaturģija.  

Savās pārstāvētajās pētniecības nozarēs LFMI ir viena no nacionālā un 

starptautiskā kontekstā vadošajām zinātniskajām institūcijām ar izvērstu vietējās un 

starptautiskās sadarbības tīklu. Tajā ietilpst, pirmkārt, Latvijas zinātniskās un 

augstākās izglītības iestādes, kurās tiek pētīta vai mācīta Latvijas literatūra, teātra un 

mūzikas vēsture, kā arī folkloristika – LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvijas 

Kultūras akadēmija, Latvijas Mūzikas akadēmija, Liepājas Universitāte, Daugavpils 

Universitāte. Minētie sadarbības partneri izmanto arī LFMI pētniecības infrastruktūru 

– LFK arhīva pirmavotus, to digitālās kopijas un datubāzes. Otrkārt, LFMI ir 

sadarbības partneris tām starptautiskajām iestādēm, kurās attīstās baltistikas un 

Ziemeļeiropas vai Austrumeiropas pētniecība, kā Vašingtonas Universitāte Sietlā, 

Indianas Universitāte Blumingtonā, Stokholmas Universitāte un Helsinku Universitāte 

u.c.  

Būdams 1946. gadā dibinātā Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un 

literatūras institūta mantinieks, ar savu pašreizējo nosaukumu un nozaru spektru 

institūts darbojas kopš 1992. gada. Tā pētniecības nozaru un atsevišķu struktūru 

vēsture ir krietni senāka, piemēram, Latviešu folkloras krātuve dibināta jau 1924. 

gadā. LFMI institucionālā piederība kopš 2006. gada ir Latvijas Universitātes 

paspārnē, tā organizatorisko struktūru veido šādas vienības: Latviešu folkloras 

krātuve; Literatūras nodaļa un Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļa.  
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3.1.1.1. Folkloristika 

Var teikt, ka folkloristikas nozarei Latvijā pamatus lika Latviešu folkloras krātuves 

nodibināšana 1924. gadā. Lai gan šīs iestādes pamatmērķis bija nemateriālā kultūras 

mantojuma dokumentēšana un arhīva izveide, tās funkcijās ietilpa arī izpēte un 

pirmavotu pieejamības nodrošināšana starptautiskajai pētniecībai. Tādējādi LFK ir 

viena no vecākajām zinātniskajām iestādēm Latvijā, joprojām – folkloristikas centrālā 

institūcija gan pētnieciskās tradīcijas un rezultātu uzkrājuma ziņā, gan cilvēkresursu 

kapacitātes, gan pirmavotu (arhīva) pieejamības, gan IT izmantojuma ziņā. 

Sākotnēji attīstījusies filoloģijas paspārnē un līdz 20. gs. 80. gadiem saglabājot 

uz tekstu orientētas pieejas (tekstu cilme, izplatība, salīdzinoša analīze, literāro formu 

un žanru studijas), šobrīd tradicionālās kultūras izpēte Latviešu folkloras krātuvē ir 

teorētiski un metodoloģiski sazarota nozare. Tās pamatpieeja ir kontekstuāli sakņotu 

kultūras formu studijas, kas ietver: cilvēku personību un repertuāru izpēti, 

performances studijas, kopienu un identitāšu pētījumus, cilvēka un vides attiecību 

izpēti u.c. Tradicionālās mūzikas izpētē norisusi pārorientēšanās uz 

etnomuzikoloģisko pieeju, kas mūzikas parādības aplūko kultūras, sociālā, materiālā 

utt. kontekstā. 

Pētniecībā zinātnieki izmanto ne tikai folkloristikas, bet arī tādu robežzinātņu 

pieejas un metodes, kā mutvārdu vēsture, kultūras antropoloģija un kultūras studijas, 

performances teorija, naratoloģija, reliģiju pētniecība, arheoloģija, vides studijas u.c. 

Tikpat daudzveidīgi ir izpētes priekšmeti, kur ietilpst: (1) folkloras teorija un 

folkloristikas vēsture; (2) klasiskie folkloras žanri (tautasdziesmas, teikas, 

buramvārdi, tradicionālā mūzika) un mūsdienu formas: personiskie naratīvi, rakstības 

tradīcijas (atmiņu albumi, epitafijas, klinšu raksti un grafiti), vecuma, sociālo, etnisko 

un reģionālo grupu kultūra (bērni un skolēni, jaunie vecāki, zvejnieki, romi, novadu 

folklora u. c.); (3) tradicionālo priekšstatu un prakšu sistēmas (mitoloģija, 

neopagānisms, tautas reliģiozitāte, dziedniecība, ieražas un rituāli); (4) latviešu 

diasporas tradicionālā kultūra (Sibīrija); (5) mūsdienu tradīciju procesi: muzicēšana, 

stāstniecība, folkloras kustība.  

Šobrīd LFK darbībā identificējami vairāki pētniecības virzieni, kam 

piesaistītas pētnieku grupas vai ko produktīvi pārstāv atsevišķi pētnieki (nereti 

virzieni krustojas, vieniem un tiem pašiem pētniekiem vienlaikus iekļaujoties dažādos 

virzienos): 

(1) folkloras teorija un folkloristikas vēsture. Virziens ietver refleksīvu pievēršanos 

nozares pamatiem: tās vēsturei (ieskaitot politisko, ideoloģisko, epistemoloģisko, 

institucionālo, personisko u.c. nosacījumu kopumu, kas ietekmējuši nozares 

veidolu), teorētisko nostādņu un analītisko konceptu sistēmai, raugot latviešu 

pētniecību kontekstualizēt pasaules folkloristikas norisēs. Nozares vēsture lielākā 

vai mazākā mērā bijusi LFK uzmanības centrā kopš tās dibināšanas. Bet pašreizējā 

ievirzē virziens (šobrīd visplašākais) pastāv aptuveni kopš 2010. gada, kad tika 

uzsākts darbs pie latviešu folkloristikas starpkaru perioda izpētes Daces Bulas 

vadībā, kura iepriekš bija pievērsusies starptautiskās folkloristikas jaunākā posma 

izpētei. Virzienā ar savu ieguldījumu piedalījušies lielākā daļa LFK pētnieku: 

Baiba Krogzeme-Mosgorda, Toms Ķencis, Sandis Laime, Aigars Lielbārdis, Gatis 

Ozoliņš, Guntis Pakalns, Sanita Reinsone, Rita Treija, Anita Vaivade, Māra 

Vīksna; 
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(2) kultūras mantojuma izpēte, pirmavotu zinātniska interpretācija un apstrāde. 

Virziena aizsākums datējams ar LFK izveides brīdi, tā galvenais rezultāts ir 

zinātniski komentētu un interpretētu arhīva tekstu publicējumi. Šobrīd virziena 

centrā – izpētes darbs akadēmiskā Latviešu tautasdziesmu izdevuma sagatavošanā, 

kas ietver tekstualizācijas stratēģiju, zinātniskas klasifikācijas un sistematizācijas 

principu izstrādi, kā arī latviešu tautasdziesmu tradīcijas kontekstuālu izpēti (tekstu 

semantika, ieražu un rituālu konteksts). Virzienu vada Baiba Krogzeme-Mosgorda, 

zinātniskajā grupā ietilpst: Elga Melne, Beatrise Reidzāne, Una Smilgaine. 

Virzienam īsākā termiņā periodiski piekļaujas reģionālās folkloras pētījumi, 

apzinot Latvijas novadu vai atsevišķu vietu kultūras mantojuma specifiku. Šim 

virzienam piederīgi šādi LFK pētnieki: Sandis Laime, Elga Melne, Guntis Pakalns, 

Sanita Reinsone, Māra Vīksna; 

(3) tradicionālo formu un kultūras žanru izpēte. Virziens pastāv kopš LFK 

dibināšanas, šobrīd aiz tā nav vienota pētnieku grupa vai projekts, bet gan tas 

summējas no atsevišķu pētnieku intereses par noteiktām kultūras formām, žanriem 

un parādībām, kā: tautasdziesmas (Beatrise Reidzāne) ticējumteikas (Sandis 

Laime), buramvārdi (Aigars Lielbārdis, Toms Ķencis), personiskie naratīvi (Sanita 

Reinsone, Dace Bula), bērnu un skolēnu folklora (Baiba Krogzeme-Mosgorda, 

Una Smilgaine), stāstniecība (Guntis Pakalns), epitāfijas (Rita Treija); 

(4) arhīva studijas, IT izmantojums arhīva darbā. Virziens cieši saistīts ar praktisko 

arhīva darba uzdevumu risināšanu, tā pētnieciskā sadaļa ietver mūsdienīga arhīva 

būtības un kultūrpolitisko mērķu konceptualizāciju, IT izmantojuma 

metodoloģisko pieeju un labāko prakšu izziņu, kultūras mantojuma virtuālās 

eksistences apjēgsmi. Šis virziens ir neatņemama LFK pastāvēšanas joma kopš 

pirmsākumiem; IT izmantojums LFK darbā aizsākās 20. gs. 90. gados, bet jaunu 

ēru tas piedzīvo nupat uzsāktā digitālā arhīva izveides procesā. Virzienu vada 

Sanita Reinsone un Rita Treija, tajā piedalās Aigars Lielbārdis, Aldis Pūtelis; 

virzienam piesaistīta IT speciālistu grupa un praktiskā darba veicēju grupa (7 

augstskolu studenti un beidzēji). 

3.1.1.2. Literatūrzinātne 

LFMI Literatūras nodaļa izveidota 2013. gadā, apvienojot agrāk institūtā pastāvējušās 

un vēsturiski izveidojušās Literatūras vēstures un Literatūras teorijas nodaļas. 

Pētnieciskā tradīcija literatūrzinātnē bijusi viena no noturīgākajām, īpašu izvērsumu 

iegūstot latviešu literatūras vēstures periodu un posmu izpētē, kas mūsdienās primāri 

saglabā savu nozīmi agrākajos pētījumos apzinātā un dokumentētā faktoloģiskā 

materiāla aspektā kā pamats literāro virzienu un žanru teorētiskai izpētei, latviešu un 

cittautu literāro sakaru pētniecībai, paplašinot latviešu rakstniecības izpratnes spektru, 

enciklopēdisku izdevumu veidošanai, atsevišķu autoru daiļrades tekstoloģiskai izpētei 

(Raiņa Kopoti raksti 30 sējumos). 

21. gadsimtā literatūrzinātnē tiek turpināti un attīstīti pētījumi latviešu 

literatūras vēstures, literatūras teorijas un salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarēs, 

izmantojot arī starpdisciplināru pieeju. Pētnieku īpašas uzmanības lokā ir 

metodoloģijas jautājumi, līdzās agrāk dominējošo vēsturiski ģenētiskās, biogrāfiskās 

un tekstoloģiskās metodes produktīvo aspektu izmantojumam plaši lietojot arī 

mūsdienu pētnieciskās pieejas – dzimtes studijas, postkoloniālo kritiku, naratoloģiju, 

psihoanalīzi u.c. Latviešu literatūras procesu, personību, virzienu un žanru pētniecība 
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tiek īstenota salīdzināmā perspektīvā, pievēršoties latviešu literatūras parādību 

aplūkojumam reģiona un Eiropas literatūras kontekstā. Nozīmīgs darbības virziens 

saistīts ar kultūru tulkošanas un migrācijas jautājumiem, līdzās latviešu rakstniecībai 

pievēršoties arī citu Latvijā vēsturiski pārstāvēto kopienu radošajai darbībai, īpaši 

vācbaltiešu literatūrai, kā arī interpretējot trimdas literatūras fenomenu.  

Par nozīmīgākajiem literatūras pētniecībā šobrīd attīstītajiem virzieniem, kam 

piesaistīts finansējums un kuru izstrādē darbojas zinātnieku grupas, uzskatāmi: 

(1) salīdzināmās literatūras un kultūru tulkošanas un transfēra studijas. Virziens ietver 

un attīsta agrākajā periodā iezīmīgo literatūras sakaru pētniecību, kuras pamatlicēja 

ir Vera Vāvere. Turpmākā periodā pētījumos būtiska nozīme bijusi latviešu 

literatūras salīdzinošai izpētei citu, totalitārisma apstākļos ideoloģisku iemeslu dēļ 

mazāk skartu (Baltijas valstu literatūras, vācu literatūra) vai latviešu rakstniecības 

attīstībā ietekmīgu reģionu (Skandināvijas literatūras) kontekstā. Izveidojot sēriju 

“Salīdzināmā literatūra. Baltijas literatūra” (sērijas zinātniskais redaktors 

Benedikts Kalnačs) uzmanība fokusēta uz konceptuāli svarīgiem kultūras 

tulkošanas un transfēra jautājumiem, kas ļāvuši no cita skatpunkta paraudzīties uz 

latviešu literatūras attīstības specifiku. Šīs pētnieciskās ievirzes kontekstā nozīmīgi 

ir arī pētījumi vācbaltiešu literatūrā (īpaši Māras Grudules devums). Pašreizējā 

posmā salīdzināmās ievirzes pētniecība literatūrzinātnē uzskatāma par dominējošo, 

ar šādu pieeju tiek īstenoti gan pētījumi LZP sadarbības projekta “Kultūru 

migrācija” apakšprojektā „Kultūru migrācija Latvijā – identitātes un impulsu 

mijiedarbes folklorā, literatūrā, mākslā un arhitektūrā skatījums” (vad. Viktors 

Hausmanis, Anita Rožkalne), gan LZP tematiskajā projektā “Literatūra kā 

pārtulkotas pašidentitātes veidošanas medijs” (vad. Kārlis Vērdiņš). Šajā pētījumu 

virzienā līdzās minētajiem pētniekiem iesaistījušies arī Maija Burima, Pauls Daija, 

Inguna Daukste-Silasproģe, Eva Eglāja-Kristsone; 

(2) literatūras teorija un metodoloģija. Literatūras teorijas un metodoloģijas pētniecībā 

agrākās publikācijas galvenokārt saistāmas ar prozas un dzejas poētikas aspektu 

apzināšanu (Harija Hirša, Ingrīdas Kiršentāles, Janīnas Kursītes, Broņislava 

Tabūna darbi). Literāro tekstu poētikas pētniecība pēdējos gados īpaši spilgti 

turpināta dzejas procesu, tendenču un individuālu autoru daiļrades pētniecībā 

(Ievas Kalniņas, Mariana Rižija, Kārļa Vērdiņa publikācijas). Pastiprināta vērība 

pievērsta mūsdienu pētniecības teorētisko skolu metodoloģijas apzināšanai un 

interpretācijai, šīs metodes izmantojot arī literāru tekstu analīzē; šeit minama 

kolektīva monogrāfija par mūsdienu literatūras teorijām, kā arī tulkotu un 

komentētu teorētisko avotu publikācijas. Pētnieku uzmanība veltīta arī atsevišķiem 

iepriekš mazāk aplūkotiem kultūras fenomeniem, kā, piemēram, 18. gs. t.s. tautas 

apgaismībai (Pauls Daija) un modernisma literatūras konceptiem (Maija Burima). 

Literatūras teorētisko aspektu aktualizācijā bez minētajiem pētniekiem izceļama arī 

Jāņa Ozoliņa un Anitas Rožkalnes zinātniskā darbība. Literatūras teorijas jautājumi 

ir ESF projekta “Kultūras kultūrā: robežvēstījumu politika un poētika”, LZP 

sadarbības un tematiskā projekta izstrādes uzmanības lokā;  

(3) literatūras sociālo aspektu analīze. Nodaļas zinātnieku pētnieciskās intereses 

pieaugošā mērā saistītas ar padziļinātu literatūras sociālā konteksta izpratni, kas 

agrākajā pētniecības posmā ideoloģisku apstākļu dēļ nereti tika skaidrots 

vienkāršoti. Mūsdienīga sociālo kontekstu interpretācija raksturo pētījumus par 

latviešu literatūras vēstures senāko posmu (Pauls Daija, Zigrīda Frīde, Māra 
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Grudule), padomju totalitārisma perioda literatūras studijas, pievēršoties cenzūras 

fenomena izpētei un Latvijas un trimdas literārajiem kontaktiem (Raimonds 

Briedis, Eva Eglāja-Kristsone), trimdas literatūras pētniecībai (Inguna Daukste-

Silasproģe, Viktors Hausmanis). Pētnieku uzmanības lokā ir arī konkrētu personību 

darba sociālais pozicionējums (Gundegas Grīnumas ieguldījums Raiņa pētniecībā), 

tāpat kā atsevišķu sabiedrības grupu literārās darbības raksturiezīmju izpēte 

dzimtes studiju u.c. aspektos (Jānis Ozoliņš, Kārlis Vērdiņš). Literatūras sociālo 

aspektu analīze ir valsts pētījumu programmas “Letonika” projekta “Kultūra un 

identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse” un ESF projekta uzmanības 

lokā; 

(4) datu bāzu veidošana un uzturēšana un zinātnisko rādītāju veidošana. Virziena 

aizsācēja ir Anita Rožkalne, kuras vadībā izveidota datu bāze “Latviešu 

rakstniecība biogrāfijās”, kas pieejamo finansiālo resursu ietvaros tiek papildināta 

un paplašināta. Nodaļas zinātnieki strādājuši arī pie latviešu romānu, latviešu 

dzejas krājumu, latviešu drāmas rādītājiem, kā arī tulkoto literāro darbu rādītājiem. 

Šajā virzienā iesaistījušies Raimonds Briedis, Inguna Daukste-Silasproģe, Viktors 

Hausmanis. 

3.1.1.3. Mākslas zinātne 

2015. gadā LFMI Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļā pārstāvētās mākslas 

zinātnes apakšnozares ir teātra vēsture un teorija, kā arī muzikoloģija. Nodaļa 

izveidojusies no kādreizējā Mākslas teorijas un vēstures sektora, kas 1968. gadā tika 

nodibināts bijušajā Valodas un literatūras institūtā. Tajā bija pārstāvēta teātra vēstures, 

tēlotājas mākslas vēstures, mūzikas vēstures un, sākot ar 1970. gadiem, arī 

kinomākslas pētniecība. 

Pirmie pētnieki bija izglītojušies Latvijas Valsts teātra institūtā, Latvijas 

Universitātes Vēstures fakultātē, Teātra institūtā Maskavā, Latvijas Valsts 

konservatorijā. Viņi ieguva zinātniskus grādus Padomju Savienības zinātniskās 

kvalifikācijas sistēmā, un zinātniskais potenciāls minētajās nozarēs sasniedza valstī 

iespējami augstāko līmeni. Ideoloģizētas zinātnes un cenzūras apstākļos tika izstrādāti 

nozīmīgi pētījumi Latvijas teātra vēsturē, monogrāfijas par teātra mākslas 

personībām. Muzikoloģijā tapa pētījumi par latviešu mūzikas kritikas un folkloristikas 

vēsturi, monogrāfijas par komponistiem. 

Kaut gan skaitliski nodaļas personāls būtiski samazinājies, augsti kvalificēta 

pētnieku piesaiste nodaļas darbam raksturīga arī 21. gadsimtā. Nodaļā saglabāta 

pētnieciskā tradīcija izvērstu un fundamentālu zinātnisku apcerējumu sagatavošanā; 

vienlaikus ievērojami paplašinājies un bagātinājies starptautisko kontaktu loks un 

pieaudzis mūsdienīgas metodoloģijas izmantojums.  

Teātra un mūzikas pētniecībā šobrīd identificējami sekojoši nozīmīgākie 

virzieni: 

(1) Latvijas teātra vēstures un aktuālo procesu pētniecība. Šis virziens saistīts ar 

modernisma ģenēzes izpratni latviešu teātrī; totalitārisma perioda teātra mākslas 

mantojuma apzināšanu; atsevišķu skatuves kolektīvu darbības padziļinātu izpēti, 

īpaši pievēršoties procesiem 20. un 21. gadsimta mijā; jaunu teātra mākslas veidu 

(postdramatiskā teātra) un formu (stāstījums teātrī) īpatnību analīzei. Pētnieku 

grupā, ko ilgstoši vadīja Guna Zeltiņa, šobrīd ietilpst: Edīte Tišheizere, Inga Sindi 

un Dita Jonīte; 
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(2) Latvijas mūzikas vēsture un aktuālais process. Pētnieku uzmanības lokā ir 

vērienīga iecere turpmāko gadu gaitā un sadarbībā ar citām pētnieciskajām 

institūcijām uzrakstīt Latvijas mūzikas vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām. 

Šai virzienā jau publicēts pētījums par mūziku okupācijas apstākļos Otrā pasaules 

kara gados, kā arī veikti priekšdarbi totalitārisma perioda mūzikas un Latvijas 

mūzikas senākā posma izpētē. Šajā virzienā ietilpst arī izstrādātais un publicētais 

pētījums par laikmetīgo mūziku 20. un 21.gs. mijā. Virzienu pārstāv pētnieki 

Arnolds Klotiņš un Ilze Liepiņa; 

(3) IT un elektronisko resursu papildināšana un izmantošana. Nodaļas veiktais datu un 

elektronisko resursu apkopojums ietver Latvijas mūziķu leksikona datu masīvu; kā 

arī teātra vēstures datu bāzes, kurās atspoguļota latviešu teātru iestudējumu hronika 

Latvijā un trimdā no pirmsākumiem līdz mūsdienām (šī datu daļa ir daļēji 

digitalizēta, apverot posmu kopš 20. gs. vidus). Datu apstrādē un sistematizācijā 

iesaistīti pētnieki Arnolds Klotiņš un Dita Jonīte; 

(4) pasaules dramaturģijas apguves un recepcijas analīze. Šo virzienu nodaļas darbā 

galvenokārt pārstāv Viljama Šekspīra daiļrades un tās recepcijas izpēte Latvijā 

salīdzināmā kontekstā, šajā virzienā darbojas pētniece Guna Zeltiņa. 

 

3.1.2. Zinātniskā kapacitāte 

LFMI zinātnisko kapacitāti raksturo: (1) pētniecības kvantitatīvie rezultāti; (2) 

pētījumu kvalitāte – to nozīmība nozares vai virziena attīstībā, kā arī teorētiskā un 

metodoloģiskā pamatotība, saikne ar mūsdienīgu starptautiskās domas diskursu 

attiecīgajā nozarē. 

Institūtā pārstāvētās nozares, būdamas humanitārās zinātnes, pieder pie t.s. 

nacionālajām zinātnēm, kālab būtiska daļa institūta devuma vēršas pie sabiedrības un 

ir adresēta nacionālajai auditorijai, vienlaikus cenšoties uzturēt tādus pētnieciskās 

kvalitātes standartus, kas samērojami ar starptautiskām kvalitatīvas zinātnes prasībām. 

Tomēr pēdējos gados iezīmējas tendence vietējas aprites pētījumiem līdzsvaroties ar 

starptautiskām publikācijām, ko apliecina starptautisku zinātnisku rakstu skaita 

pieaugums un dalība starptautiskos projektos. 

3.1.2.1. Folkloristika 

Nozīmīgākie pētījumu rezultāti (2010-2015) 

Latviešu folkloras krātuves zinātniskās darbības rezultativitāti minētajā periodā 

raksturo: 6 monogrāfijas, 5 zinātniski apstrādātu un komentētu pirmavotu izdevumi, 

ap 120 zinātnisku rakstu, 5 humanitāro zinātņu žurnāla Letonica speciālie 

folkloristikas numuri, 5 aizstāvēti doktordarbi, vairāk nekā 100 vietējās un 

starptautiskās konferencēs nolasītu referātu, kā arī ikgadēji LFK organizētas lokālas 

vai starptautiskas folkloristikas konferences. 

 

Galvenās publikācijas  

Monogrāfijas, rakstu krājumi 

Autors/sastādītājs Nosaukums Izdošanas dati 

Jansons Jānis Alberts, Latviešu masku gājieni Rīga: Zinātne, 2010 



11 

 

Ozoliņš Gatis (red.) 

Bula Dace Mūsdienu folkloristika. 

Paradigmas maiņa 

Rīga: Zinātne, 2011 

Lielbārdis Aigars 

(sast., red.) 

Latvieši latviešu acīm: 

Sibīrija. Timofejevka 

Rīga: LU LFMI, 2011 

Ķencis Toms A Disciplinary History of 

Latvian Mythology 

Tartu: Tartu University 

Press, 2012 

Krogzeme-Mosgorda 

Baiba 

Atmiņu albumu tradīcija 

latviešu skolēnu folklorā 

Rīga: LU LFMI, 2013 

Laime Sandis Raganu priekšstati Latvijā: 

Nakts raganas.  

Rīga: LU LFMI, 2013 

Bula Dace (sast., 

zin.red.) 

Latviešu folkloristika 

starpkaru periodā  

Rīga: LU LFMI, 2014 

 

 

 

Raksti starptautiskos izdevumos 

Autors Nosaukums Izdošanas dati 

Pakalns 

Guntis 

 Visual Jokes about 

Christmas and Santa 

Claus on the Internet –

 Why and Why Not?  

Folklore. Electronic Journal of Folklore. 

Vol. 50, 2012. P. 113 – 134 

Ķencis 

Toms 

The Latvian 

Mythological Space in 

Scholarly Time 

Archaeologia Baltica 15, 

Klaipeda:Klaipeda University, 2011,144–

157 

Ķencis 

Toms, 

Kuutma 

Kristin 

National Museums in 

Latvia  

Linköping University Electronic Press, 

Linköping: Linköpings universitet, 2011, 

497–519 

(http://www.ep.liu.se/ecp/064/021/ecp640

21.pdf) 

 

Ķencis 

Toms 

 Latvian Fever charms: 

Comparative 

Coordinates and Cases  

Oral Charms in Structural and 

Comparative Light.  

T. A. Mikhailova J. Roper, A. L. 

Toporkov, D. S. Nikolaev (Eds.) Moscow: 

Russian Academy of Sciences, 2011, 166–

172 

Ķencis 

Toms 

 Współczesna fotografia 

łotewska/ Latvian 

Contemporary 

photography 

Kvartalnik Fotografia, 35, Varšava, 2011, 

16-25. 

Lielbārdis 

Aigars 

 The Magic Performance 

on Easter in Latvia: 

Oral Charms in Structural and 

Comparative Light.  
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‘Tying Up the Hawk’.  T. A. Mikhailova J. Roper, A. L. 

Toporkov, D. S. Nikolaev (Eds.) Moscow: 

Russian Academy of Sciences, 2011, 155-

157 

Treija Rita  International 

Cooperation: Anna 

Bērzkalne 

Traditiones. No. 40/3., 2012, 157-168 

Ķencis 

Toms 

St. Peter’s Routes in 

Latvia  

Incantatio, Tartu, 2013, 100-110 

Beitāne 

Anda 

Multipart Singing in 

Latvian Traditional 

Music: Awards and 

Everyday Practice. 

Ahmedaja, Ardian (Eds.). Local and 

Global Understandings of Creativities: 

Multipart Music Making and the 

Construction of Ideas, Contexts and 

Contents. Newcastle: Cambridge Scholars 

Publishing, 2013, 314–329 

Ozoliņš 

Gatis 

The Dievturi Movement 

in Latvia as Invention of 

Tradition 

Modern Pagen and Native Faith 

Movements in Central and Eastern 

Europe. (Eds. K. Aitamurto and S. 

Simpson). Durham: Acumen, 2013, 94-

112 

Pāne Ieva Dimensions of 

Creativity in the 

Derivation, Formation 

and Modification of 

Musical Practice: the 

Cycle of Spring 

Rejoicing Songs in 

South-West Latvia. 

Ahmedaja, Ardian (Eds.). Local and 

Global Understandings of Creativities: 

Multipart Music Making and the 

Construction of Ideas, Contexts and 

Contents. Newcastle: Cambridge Scholars 

Publishing, 2013, 210-231 

Reidzāne 

Beatrise 

1944-1949 in the North 

East of Latvia: Soviet 

Myths and Reality 

Sociology Study. El Monte, CA, USA, 

David Publishing Company, Vol 3, 2014, 

Nr 6, 466-476 

Beitāne 

Anda  

Traditional Polyphony in 

the Officium 

Defunctorum in North-

Eastern Latvia 

Rusudan Tsurtsumia and Joseph Jordania 

(Eds.). Proceedings of the 6th 

International Symposium on Traditional 

Polyphony. Tbilisi: International Research 

Center for Traditional Polyphony of 

Tbilisi Vano Sarajishvili State 

Conservatoire, 2014, 238–245. 

Lielbārdis 

Aigars 

The Office of the Dead 

in Latgale. 

Barna, G., Povedak, I. (Eds.) Politics, 

Feasts, Festivals Yearbook of the SIEF 

working group on the Ritual Year. Szeged: 

Department of Ethnology and Cultural 

Anthropology, 2014, 253–264 

 

Lielbārdis Calendar customs in the Dobrinka, P., Gergova, L. (Eds.). 
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Aigars Latvian village of 

Timefeyevka in Siberia. 

Migrations. Yearbook of the SIEF working 

group on the Ritual Year. Vol. 8. Institute 

of Ethnology and Folklore Studies with 

Ethnographic Museum at the Bulgarian 

Academy of Sciences, Sofia, 2014, 216–

227 

Pakalns 

Guntis 

Trys latvių sakmių tomai 

in internete vokiskai 

Tautosakos darbai XLVII, Vilnius, 2014, 

312–315. 

 

Pakalns 

Guntis 

Arājs, Kārlis Enzyklopädie des Märchens. 

Handwörterbuch zur historischen und 

vergleichenden Erzählforshung. Hrsg. R. 

W. Brednich. De Gruyter. Berlin, Boston. 

Bd.14, Lieferung. 4. Sp. 1515. - 1517. 

Vīksna 

Māra 

Latvių Folkloro archyvui 

– 90 Latvių tautosakos 

archyvas laikams 

keičiantis. 

Tautosakos darbai. Folklore studies XLVII 

Lietuvių Litertūros ir tautosakos institutas, 

166 – 180 

Lielbārdis, 

Aigars 

The interrelationship of 

religion and magic in the 

experience of Latvians 

in Timofeyevka, Siberia. 

Folklore (Electronic Journal of Folklore), 

Tartu, Vol. 58, 2014, 105–126.  

Laime, 

Sandis 

In the Beginning, This 

Was an Empty Place... 

Place-Related Narratives 

in Timofeyevka, Siberia 

Folklore (Electronic Journal of Folklore), 

Tartu, Vol. 58, 2014, 63–76.  

Reinsone, 

Sanita 

Latgalian emigrants in 

Siberia: contradicting 

images 

Folklore (Electronic Journal of Folklore), 

Tartu, Vol. 58, 2014, 38-62. 

Reinsone, 

Sanita 

Forbidden and sublime 

forest landscapes: 

narrated experiences of 

Latvian national partisan 

women after World War 

II 

Cold War Historym, 18.02.2015. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.10

80/14682745.2014.986108#.VePpMPaqqk

o 

 

Aizstāvētie promocijas darbi 

Autors Nosaukums Aizstāvēšanas gads 

Sandis Laime Raganu tradīcija 

Ziemeļaustrumu Latvijā 

2012 

Aigars Lielbārdis Latviešu buramvārdu 

tradīcija 

2012 

Sanita Bērziņa-Reinsone Apmaldīšanās stāsti: 2012 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14682745.2014.986108#.VePpMPaqqko
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14682745.2014.986108#.VePpMPaqqko
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14682745.2014.986108#.VePpMPaqqko
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priekšstati, interpretācija, 

stāstījumu poētika 

Toms Ķencis A Disciplinary History of 

Latvian Mythology 

2012 

Rita Treija Annas Bērzkalnes darbība 

latviešu folkloristikā 

starptautisko sakaru 

kontekstā 

2013 

 

LFK kapacitāti pētījumu kvalitātes aspektā raksturo: 

(a) Atzīstama kompetence folkloristikas teorijas un metodoloģijas jautājumos, ko 

devis ilgāks darbs nozares teorijas un vēstures refleksīvās izziņas virzienā. Daces 

Bulas monogrāfijui par nozares starptautisko teorētisko virzību pēdējā pusgadsimta 

laikā atzinīgi novērtējuši ASV kolēģi; tā tiek izmantota par mācību līdzekli 

Latvijas augstskolās. Starptautiskais izdevējs Folklore Fellows Communications 

apliecinājis vēlmi angļu versijā publicēt LFK kolektīvo monogrāfiju par latviešu 

folkloras pētniecību starpkaru periodā,ii kura atklāj, kā Latvijas zinātne iekļāvās 

sava laika Eiropas folkloristikas tendencēs. Virziena dzīvotspēju garantē LFK 

jauno pētnieku iesaiste; daži no tiem – Rita Treijaiii, Toms Ķencisiv – folkloristikas 

vēsturei veltījuši arī savus doktordarbus. Virziena sekmīga attīstība rezultējusies 

pētnieciskā briedumā, kas ļāvis LFK pētniekiem rosināt starptautisku dialogu par 

folkloristikas vēstures tēmām, organizējot starptautisko konferenci Mapping 

Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic 

Thought (Rīga, 20.–24.10.2014.). Folkloristikas vēstures un teorijas pētījumu 

publicēšanai izveidota īpaša sērija “Folkloristikas bibliotēka” (līdz šim izdotas 4 

monogrāfijas). 

(b) Tradicionālo formu un kultūras žanru pētījumu starptautiskais jaunpienesums 

un nozīmība, ko apliecina ārvalstu kolēģu interese, atzinība un izdošanas 

piedāvājumi. Baibas Krogzemes-Mosgordas pētījumsv par atmiņu albumu 

funkcionēšanu skolēnu kultūrā ir starptautiski recenzētsvi, atzīmējot tā oriģinalitāti 

un būtisko pienesumu maz pētītās bērnu folkloras studijās; monogrāfijai tiek 

plānota izdošana angļu versijā. Sanda Laimes doktorpētījumsvii par raganu 

mitoloģiju ticējumteikās (belief legends) saņēmis Eiropas Zinātņu un mākslas 

akadēmijas mazo Feliksa balvu, šī pētījuma turpinājumā topošā monogrāfija angļu 

valodā tiks publicēta izdevniecības Palgrave sērijā „Historical Studies in 

Witchcraft and Magic”. 

(c) Kultūras mantojuma izpētes un pirmavotu zinātniskās interpretācijas nacionālā 

nozīmība: LFK pārziņā esošā pētnieciskā infrastruktūra – folkloras pirmavotu 

arhīvs – ir svarīga nacionālās kultūras daļa, kuras nodošana sabiedrības rīcībā 

zinātniskos, pētnieku komentētos izdevumos pieder pie humanitāras zinātnes 

misijas. Šai jomā svarīgākais LFK rezultāts ir akadēmiskais Latviešu 

tautasdziesmu izdevums (Baibas Krogzemes-Mosgordas vadībā), kurš nu 

papildinājies ar 10. sējumu, kā arī reģionālā kultūras mantojuma publicējumu sērija 

„Novadu folklora”, kuras 6 līdz šim izdotās grāmatas ir sabiedrības pieprasītas, 

atkārtoti izdotas un radoši izmantotas (teātra izrādes tapšanā), Sanitas Reinsones 
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jaunradītais mutvārdu avotu krājumsviii – padomju laika nelegālo personu naratīvi – 

ilgstoši bija 2015. gada pirktāko grāmatu sarakstā.  

(d) Progresīvu informācijas tehnoloģiju izmantojuma intensitāte, attīstot 

mūsdienīgas arhivēšanas metodoloģijas: balstoties uz iepriekšējās pieredzes 

kultūras satura digitalizācijā, 2014. gadā sadarbībā ar IT speciālistiem sākta LFK 

arhīva digitālās platformas izstrāde (www.garamantas.lv), vienlaikus aktivizējot 

starptautiski aktuālu pētnieciskās domas virzienu – kultūras satura virtuālās 

eksistences konceptualizāciju. Šai jomā paveiktais jau raisījis starptautisku 

ievērību; LFK arhīva digitālā platforma atzīta par pārņemamu labās prakses 

piemēru profesionālās organizācijas SIEF Arhīvu darba grupā (SIEF Working 

Group on Archives) un Ziemeļvalstu un Baltijas tradīciju arhīvu tīklā (Nordic and 

Baltic Tradition Archives Network), tā iekļauta ārvalstu kolēģu ziņojumos par 

sasniegumiem IT izmantošanā arhīvu darbā. 

(e) Pētnieku aktīvā dalība starptautiskajā profesionālajā diskursā: lielākā daļa 

LFK pētnieku iesaistīti nozares zinātniskās domas apritē starptautiskā līmeni – 

būdami biedri nozares nozīmīgākajās profesionālās organizācijās – ISFNR 

(International Society for Folk Narrative Research), SIEF (Société Internationale 

d’Ethnologie et de Folklore), BAAC (Baltic Audiovisual Archives Council), AFS 

(American Folklore Society), ICTM (International Council for Traditional Music), 

IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives), BAAC 

(Baltic Audiovisual Archives Council) un Nordic and Baltic Tradition Archives – 

un/vai regulāri piedaloties šo organizāciju rīkotos forumos. LFK pētnieku dalība 

starptautiskajos zinātniskajos forumos aptver vairākus aktuālus nozares pētniecības 

segmentus: 

i. folkloristikas teoriju un metodoloģijuix (American Folklore Society 

Conference, ASV, 2010; BAAC conference „Back to analogue: 

preserving audiovisual resources for digitisation and posterity” Latvija, 

2010; The 9th Conference on Baltic Studies in Europe “Transitions, 

Visions and Beyond” Zviedrija, 2011; „Time and temporality: categories, 

models and narratives” Igaunija, 2011; Liepājas Universitātes 17. 

starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas problēmas literatūras 

zinātnē. Nacionālās identitātes meklējumi Baltijas literatūrā un kultūrā: 

stabilais, mainīgais un zaudētais” Latvija, 2011; 12th conference 

„European Culture” Spānija, 2013; Honko Conference „The role of theory 

in folkloristics and comparative religion” Somija, 2013; BAAC 

conference 2014 „Safe and reusable: ideals versus real life” Latvija, 2014; 

International Conference „Why Folkloristics?” Zviedrija, 2015); 

ii. disciplīnas vēsturi (NEFA International Workshop, Igaunija, 2010; “Norte 

hääled” Igaunija, 2010; 3. Starptautiskā latgalistikas conference “Valodu 

ekoloģija Baltrijas jūras reģionā: reģionālās valodas globalizācijas 

laikmetā” Vācija, 2010; „Between East And West: Cultural and Religious 

Dialogue before, during and after the Totalitarian Rule” Latvija, 2011; 

Conference of the American Folklore Society „War. Peace. Folklore.” 

ASV, 2011; Starptautiska konference “Laiku krustceļos”, veltīta Borisa 

Infantjeva 90 gadu jubilejai, Latvija, 2011; 85th Anniversary Conference 

of the Estonian Folklore Archives „Archives and Communities” Igaunija, 

2012; „Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared 

http://www.garamantas.lv/
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Spaces in Folkloristic Thought” Latvija, 2014; „Northern Myths, Modern 

Identities: The Nationalization of Mythologies in Northern Europe 1800–

2014” Nīderlande, 2014; starptautiska zinātniska konference „G. F. 

Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā” Latvija, 

2014); 

iii. kultūras mantojuma studijas (“European national museums: Identity 

politics, the uses of the past and the European citizen” Zviedrija, 2010; 

“European national museums: Identity politics, the uses of the past and 

the European citizen” Itālija, 2011; „Bulgaria and Latvia: Problems of 

Intangible Cultural Heritage” Bulgārija, 2011; Atelier de recherche 

„Patrimoine culturel immatériel: vers le langage universel du droit?” 

Francija, 2014; 12th SIEF Congress „Utopias, Realities, Heritages. 

Ethnographies for the 21st Century” Horvātija, 2015; starptautisks 

pētniecības seminārs “Nemateriālais kultūras mantojums: nacionālās un 

subjektīvās tiesības” Latvija, 2015); 

iv. naratoloģijux (The 10th Congress of the International Society of 

Ethnology and Folklore “People Make Places: Ways of Feeling the 

World” Portugāle, 2011; Interim Conference of the International Society 

for Folk Narrative Research „Telling Identities: Individuals and 

Communities in Folk Narratives” Indija, 2011; ISFNR Belief Narrative 

Network 3rd Symposium “Belief Narrative Genres” Serbija, 2012; The 

16th Congress of the International Society for Folk Narrative Research 

„Folk Narrative in the Modern World: Unity and Diversity” Lietuva, 

2013; XVIII International Congress of Oral History „Power and 

Democracy.The Many Voices of Oral History” Spānija, 2014; Interim 

Conference of the International Society for Folk Narrative Research, 

Turcija, 2015); 

v. tradicionālo un mūsdienu folkloras formu (žanru) un fenomenu 

pētniecībuxi (ISFNR Conference “Charms, Charmers and Charming” 

Rumānija, 2010; Conference „Talking about Tradition” Igaunija, 2010; 

Sympozjum naukowe „Folklor bałtyjski: dziedzictwo kulturowe i źródło 

w badaniach mitologii” Polija, 2010; „Cities and Nationalism” 

Lielbritānija, 2010; Seminar „Pirts–Sauna Traditions in Latvia and 

Finland” Latvija, 2010; Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 

XX Zinātniskie lasījumi, Latvija, 2010; „Oral Charms in Structural and 

Comparative Light” Krievija, 2011; „Традиционные ценности 

национальной культуры” Kirgīzija, 2011; „Traditional and Literary 

Epics of the World: Textuality, Authorship, Identity, the Kalevipoeg 150” 

Igaunija, 2011; International Conference “Body : Soul : Spirits & 

Supernatural Communication” Ungārija, 2012; 8th Annual Conference of 

the SIEF Working Group on the Ritual Year „Migrations” Bulgārija, 

2012; SIEF 11th Congress “Circulation” Igaunija, 2013; International 

Symposium „Genres of Belief from Folkloristic Perspective” Indija, 2013; 

8th Annual Conference of the SIEF Working group on the Ritual Year 

„Politics, Feasts, Festivals” Ungārija, 2013; The 5th IEL (Institute of 

Ethnic Literature) „International Seminar of Epic Studies and Oral 

Tradition Research” Ķīna, 2013; Conference of Belief Narrative Network 
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of ISFNR „Nature Spirits: Continuity and Change” Gruzija, 2014; 10th 

Annual Conference of the SIEF Working group on the Ritual Year 

„Magic in Rituals and Rituals in Magic” Austrija, 2014; „Le funéraire: 

Mémoire, protocoles, monuments” Francija, 2014; 2015 World Wood 

Day Symposium „Wood and Humanity” Turcija, 2015; ISFNR 

Conference “Charms, Charmers and Charming” Ungārija, 2015);  

vi. kultūrainavas studijasxii (4th Conference on Holy Places in the Baltic Sea 

Region „Water, Borders and Boundaries” Somija, 2010; 5th Conference 

of the Natural Holy Places in the Baltic Sea Region „Locations and 

Relations of Natural Holy Places in the Baltic Sea Region” Polija, 2011; 

4th International Symposium of Finnish Oral History Network “Private 

and Public Memories” Somija, 2012; 6th Nordic–Celtic–Baltic Folklore 

Symposium “Supernatural Places” Igaunija, 2012; International 

Conference “Oral History: Dialogue with Society” Latvija, 2012; 

Starptautiskā konference „Kauguru zemnieku nemieriem 210” Latvija, 

2012; 

vii. etnomuzikoloģiju („Музыкальная культура Беларуси в соцветии 

национальных культур” Baltkrievija, 2010; Folk Music Network 

„Nordtrad” Conference „Borderlands” Latvija, 2010; 6. starptautiskā 

konference “Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais” Latvija, 

2011; 41st International Ballad Conference of the Kommission für 

Volksdichtung “Folk Song and Relationship between Cultures” Portugāle, 

2011; 19th Meeting of the ICTM (International Council for Traditional 

Music) Study Group on Historical Sources of Traditional Music, Austrija, 

2012; 2nd Symposium of the ICTM Study Group for Multipart Music, 

Albānija, 2012; 6th International Symposium on Traditional Polyphony, 

Gruzija, 2012; „Instrumentation and Instrumentalization of Sound: Local 

Multipart Music Cultures and Politics in Europe” Austrija, 2013; 3rd 

Symposium of the ICTM Study Group for Multipart Music, Ungārija, 

2013; 20th Conference of the ICTM Study Group on Historical Sources of 

Traditional Music, Portugāle, 2014; 1st Seminar of the ICTM Study 

Group on Multipart Music, Igaunija, 2014). 

3.1.2.2. Literatūrzinātne 

Nozīmīgākie pētījumu rezultāti (2010-2015) 

Minētajā periodā LFMI literatūrzinātnē publicējis 33 grāmatas latviešu un angļu 

valodā, to vidū ir 16 monogrāfijas (par atsevišķiem latviešu literatūras žanriem, 

virzieniem, tēmām, personībām; par literatūras un sabiedrības attiecībām kontekstā ar 

padomju laika vēsturi – cenzūru, kultūras sakariem ar trimdu; par posmiem senākajā 

literatūrā – 18. un 19. gadsimta literatūras vēsturi u.c.), 1 kolektīvā monogrāfija (par 

modernajām literatūras teorijām), 3 rādītāji (lugu, romānu, dzejas krājumu rādītāji), 3 

avotu izdevumi, 4 rakstu krājumi (par dzimtes studijām, nacionālisma teoriju, 

tulkošanas teoriju, 20. gadsimta dzeju), 4 teorētisku darbu tulkojumi (R. Barts, Dž. 

Batlere, P. Bērks, G. Čakravorti Spivaka). Aizstāvēti divi promocijas darbi.  
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Galvenās publikācijas:  

Monogrāfijas, rakstu krājumi 

Autors/sastādītājs Nosaukums Izdošanas dati 

Raimonds Briedis Teksta cenzūras īsais 

kurss: prozas teksts un 

cenzūra padomju gados 

Latvijā.  

Rīga: LU Literatūras, 

folkloras un mākslas 

institūts, 2010.  

Kārlis Vērdiņš The social and political 

dimensions of the Latvian 

prose poem. 

Pisa: Eduzioni Plus, Pisa 

University Press, 2010.  

Viktors Hausmanis Latviešu teātris Austrālijā. Rīga: Zinātne, 2010.  

Kārlis Vērdiņš Bastarda forma: Latviešu 

dzejprozas vēsture. 

Latviešu dzejprozas 

antoloģija. 

Rīga: LU Literatūras, 

folkloras un mākslas 

institūts, 2011.  

Maija Burima Modernisma koncepti 20. 

gadsimta sākuma latviešu 

literatūrā.  

Rīga: LU Literatūras, 

folkloras un mākslas 

institūts, 2011.  

Marians Rižijs Uldis Bērziņš. Dzīve un 

laiktelpas poētika.  

Rīga: LU Literatūras, 

folkloras un mākslas 

institūts, 2011.  

Zigrīda Frīde Ienest sveci istabā. 

Latviešu literatūras 

veidošanās aspekti 19. gs. 

pirmajā pusē.  

Rīga: LU Literatūras, 

folkloras un mākslas 

institūts, 2011.  

Benedikts Kalnačs Baltijas postkoloniālā 

drāma.  

Rīga: LU Literatūras, 

folkloras un mākslas 

institūts, 2011.  

Viktors Hausmanis Veronika Janelsiņa: 

rakstos un darbos.  

Rīga: Zinātne, 2011.  

Gundega Grīnuma (Zin. 

red., komentāri) 

Rainis. Kastaņola: pa 

atmiņu pēdām otrā 

dzimtenē.  

Rīga: Atēna, 2011.  

Anita Rožkalne Lauva. Dzejniece Astrīde 

Ivaska. (The Lion: 

Poetess Astrid Ivask). 

Rīga: LU Literatūras, 

folkloras un mākslas 

institūts, 2012.  

Ieva Kalniņa, Kārlis 

Vērdiņš (Sast.) 

Mūsdienu literatūras 

teorijas.  

Rīga: LU Literatūras, 

folkloras un mākslas 

institūts, 2013.  

Ieva Kalniņa, Anda 

Kubuliņa (Sast., ievads) 

Ceļojums dzejnieku 

pasaulē. Māris Čaklais, 

Egils Plaudis.  

Rīga: LU Literatūras, 

folkloras un mākslas 

institūts, 2013.  

Pauls Daija Apgaismība un 

kultūrpārnese. Latviešu 

laicīgās literatūras 

Rīga: LU Literatūras, 

folkloras un mākslas 

institūts, 2013.  
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tapšana.  

Eva Eglāja-Kristsone Dzelzgriezēji. Latvijas un 

Rietumu trimdas 

rakstnieku kontakti.  

Rīga: LU Literatūras, 

folkloras un mākslas 

institūts, 2013.  

Deniss Hanovs, Ilze 

Jansone, Kārlis Vērdiņš 

(Sast.) 

Dzimtes konstruēšana, 1.  Ogre: Avens un partneri, 

2013.  

Deniss Hanovs, Ilze 

Jansone, Kārlis Vērdiņš 

(Sast.) 

Dzimtes konstruēšana, 2.  Rīga: LU Literatūras, 

folkloras un mākslas 

institūts, 2014. 

Viktors Hausmanis Jelgavas teātris. Rīga: Zinātne, 2014.  

Viktors Hausmanis Laimonis Siliņš un 

Sanfrancisko mazais 

teātris.  

Rīga: Zinātne, 2014.  

Inguna Daukste-

Silasproģe 

Tāla zeme, tuvi ļaudis. 

Latviešu Austrālijā: dzīve, 

literārais process, 

personības.  

Rīga: LU Literatūras, 

folkloras un mākslas 

institūts, 2014.  

Pauls Daija, Deniss 

Hanovs, Ilze Jansone 

(Sast.) 

Nācijas hronikas: Latvija 

2014 debates.  

 

Ogre: Avens un partneri, 

2014. 

Zigrīda Frīde (Tulk., 

ievads, komentāri) 

Gothards Frīdrihs 

Stenders. Latviešu 

gramatika 1783.  

Rīga: LU Literatūras, 

folkloras un mākslas 

institūts, 2015.  

 

Raksti starptautiskos izdevumos 

Autors Nosaukums Izdošanas dati 

Maija Burima History of Literature by 

Voldemārs Dambergs „The 

Twentieth Century in Latvian 

Literature” in the Context of 

Literary History Publications. 

Talvet, Jüri (ed.) 

Interlitteraria, 15/1, 2010, 

205-211. 

 

 

Benedikts 

Kalnačs 

Modernist Opening in Latvia 

and Aesthetic Tension as a 

Catalyst for Change. 

Talvet, Jüri (ed.) 

Interlitteraria, 15, 1, 2010, 

212-219. 

 

Maija Burima Memory Narrative Waves in the 

20th Century Latvian Literature. 

 

Memoirs of the 20th century: 

Nordic and Baltic 

Expierence. Comparative 

Studies Vol. III (2). 

Daugavpils: Daugavpils 

University Academic Press 

Saule, 2010, 49-60. 

Māra Grudule „.. sie empfinden nur, dass die 

leben.” – Der Lette in 

Deutschsprachige Literatur 

im Baltikum und in Sankt 
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deustchbaltischer Prosa um 

Wende vom 19. zum 20. 

Jahrhundert.  

Peterburg. Berlin: 

Dincker&Humbolt, 2010, 

107-127. 

Pauls Daija „Hӓda- ja abiraamatuke” 

rahbavalgustusliku 

ettevõtmissena Lӓti alal XVIII 

sajandil. 

Keel ja Kirjandus. 8/9, 2011, 

628-642. 

 

Raimonds 

Briedis 

Censorship and Easopic 

Language: An Analysis of 

Censorship Documents (1940-

1980). 

 

Baltic Memory. Processes of 

Modernazation in 

Lithuanian, Latvian and 

Estonian Literature of the 

Soviet Period. Ed. by E. 

Baliutytė and D. Mitaitė. 

Vilnius: Institute of 

Lithuanian Literature and 

Folklore, 2011, 15-24. 

Maija Burima Latvia and Lithuania in Latvian 

Writers` Travel Sketches of the 

1960-70s.  

 

Baltic Memory. Processes of 

Modernazation in 

Lithuanian, Latvian and 

Estonian Literature of the 

Soviet Period. Ed. by E. 

Baliutytė and D. Mitaitė. 

Vilnius: Institute of 

Lithuanian Literature and 

Folklore, 2011, 191-198. 

Pauls Daija John Bunyans Roman „Die 

Pilgerreise zur seligen Ewigkeit” 

und die Literatur der lettischen 

Brüdergemeine.  

Evangelische Brüder-Unitӓt: 

Unitas Frantrum. 65/66, 

2011, 149-162. 

 

Pauls Daija „.. dass für das Wohl der 

lettischen Nation noch sehr viel 

zu thun übrig sey”: Die 

Umarbeitung von R.Z/ Beckers 

„Noth- und Hülfsbüchlein” als 

Versuch der Volksaufklӓrung in 

Lettland im 18. Jahrhundert.” 

Die Entdeckung von Volk, 

Erziehung und Ӧkonomie im 

europӓischen Netzwerk der 

Aufklӓrung. Hg. von H. 

Schmitt, H. Bӧnong, W. 

Greiling, R. Siegert. Bremen: 

edition lumiere, 2011, 157-

178. 

Eva Eglāja-

Kristsone 

Intimacy as a Hallmark of 1970s 

Baltic Poetry. 

 

Baltic Memory. Processes of 

Modernazation in 

Lithuanian, Latvian and 

Estonian Literature of the 

Soviet Period. Ed. by E. 

Baliutytė and D. Mitaitė. 

Vilnius: Institute of 

Lithuanian Literature and 

Folklore, 2011, 145-152.  

Māra Grudule Die Gelegenheitsdichtung in 

lettischer Sprache im 17. 

Paul Fleming und das 

literarische Feld der Stadt 
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Jahrhundert.  Tallin in der frühen Neuzeit. 

Studien zum Sprach-, 

Literatur- und Kulturkontakt 

einer Region. Hg. von M. 

Tarvas. Würzburg: 

Kӧnigshausen& Neumann, 

2011, 127-142. 

Māra Grudule Holbergs Jeppe vom Berge in 

der lettischen Theatergeschichte.  

 

Baltische Literaturen in der 

Goethezeit. Hg. von H. 

Bosse, O.-H. Elias, T. 

Taterka. Würzburg: 

Kӧnigshausen&Neumann, 

2011, 303-323. 

Māra Grudule Paul Fleming auf Lettisch.  

 

Paul Fleming und das 

literarische Feld der Stadt 

Tallin in der frühen Neuzeit. 

Studien zum Sprach-, 

Literatur- und Kulturkontakt 

einer Region. Hg. von M. 

Tarvas. Würzburg: 

Kӧnigshausen& Neumann, 

2011, 55-60.  

Māra Grudule Riga in der deutschbaltischen 

Lyrik am Ende des 19. und 

Anfang 20. Jahrhunderts.  

 

Erinnerungsmetropole Riga. 

Deutschesprachige 

Literatur- und Kulturvielfalt 

im Vergleich. Hg. von M. 

Jaumann und K. Schenk. 

Würzburg: 

Kӧnigshausen&Neumann, 

2011, 209-219. 

Māra Grudule Volksaufklӓrung in Lettland.  

 

Die Entdeckung von Volk, 

Erziehung und Ӧkonomie im 

europӓischen Netzwerk der 

Aufklӓrung. Hg. von H. 

Schmitt, H. Bӧning, W. 

Greiling, R. Siegert. Bremen: 

edition lumiere, 2011, 137-

157. 

Benedikts 

Kalnačs 

Models of Critical Approriation, 

Deconstruction and Inversion: 

Undermining the Socialist 

Realist Canon.  

 

Baltic Memory. Processes of 

Modernazation in 

Lithuanian, Latvian and 

Estonian Literature of the 

Soviet Period. Ed. by E. 

Baliutytė and D. Mitaitė. 

Vilnius: Institute of 

Lithuanian Literature and 

Folklore, 2011, 25-30.  

Anita Rožkalne Borders and Limitations in Baltic Memory. Processes of 
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Latvian Fiction. 

 

Modernazation in 

Lithuanian, Latvian and 

Estonian Literature of the 

Soviet Period. Ed. by E. 

Baliutytė and D. Mitaitė. 

Vilnius: Institute of 

Lithuanian Literature and 

Folklore, 2011, 97-103.  

Kārlis Vērdiņš Prose Poems of the 1980s.  

 

Baltic Memory. Processes of 

Modernazation in 

Lithuanian, Latvian and 

Estonian Literature of the 

Soviet Period. Ed. by E. 

Baliutytė and D. Mitaitė. 

Vilnius: Institute of 

Lithuanian Literature and 

Folklore, 2011, 153-162.  

Maija Burima Representation of Latvia and 

Latvians in Contemporary 

Latvian Literature. 

Lituanistica. 4. Vol. 58. 

2012. 

 

Maija Burima The Formation of Latvian 

Literature Identity at the End of 

the Nineteenth- the Beginning of 

the Twentieth Century: 

Overlapping Vectors of 

Reception. 

Interlitteraria. 17. World 

Literature and National 

Literatures. Tartu: Tartu 

University Press, 2012, 66-

75. 

 

Maija Burima Travel Sketch Genre in Latvian 

Literature: 1940-1991.  

Totalitarism and Literary 

Discourse: 20th Century 

Expierence. Ed. by Irma 

Ratiani. Newcastle upon 

Tyne: Cambridge Scholars 

Publishing, 2012, 443-451. 

Pauls Daija „The reason for lack of culture is 

not yet the lack of mental 

abilities”: Philanthropist 

Pedagogy and Latvian Literature 

at the Turn of 18th and 19th 

Centuries. 

Humanities and Social 

Sciences Latvia. Vol. 19, 

Issue 1, 2011. 

 

Māra Grudule Wer kennt das Dunkel. Zugӓnge 

zu Getrud von den Brinckens 

Lyrik. 

 

Jahrbuch des baltischen 

Deutschtums 2013. 

Lüneburg: Carl-Schirren 

Gesellschaft, 2012, 192-204. 

Benedikts 

Kalnačs 

Smoke and Fire: 

Autoethnographic Expression in 

Early 20th Century Latvian 

Literature. 

Otherness: Essays and 

Studies 3. 1, Winter 2012, 1-

14. 

 

Benedikts The Blaumanis Moment: Interlitteraria. 17. World 
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Kalnačs National Literature Enters the 

Stage of Art. 

 

Literature and National 

Literatures. Tartu: Tartu 

University Press, 2012, 315-

327. 

Benedikts 

Kalnačs 

The Canon of Socialist Realism: 

The Baltic Example. 

 

Totalitarism and Literary 

Discourse: 20th Century 

Expierence. Ed. by Irma 

Ratiani. Newcastle upon 

Tyne: Cambridge Scholars 

Publishing, 2012, 84-97.  

Benedikts 

Kalnačs 

The Myth of Faust in Latvian 

Literature: A Postcolonial 

Interpretation. 

 

Losada Goya, Jose Manue, 

and Marta Guirao Ochoa 

(eds.) Myth and Subversion 

in the Contemporary Novel. 

Newcastle upon Tyne: 

Cambridge Scholars 

Publishing, 2012, 397-406. 

Maija Burima, 

A. Pleša 

Daugavpils Parks from Origin to 

1918 – Landmarks of the Town 

History and Culture. 

Kačāne I. (ed.). Landscape 

and Culture. Comparative 

Studies. Vol. V (2). 

Daugavpils: DU 

akadēmiskais apgāds 

“Saule”, 2013, 19-43 

Inguna Daukste-

Silasproģe 

Australian Landscape through 

the Eyes of Latvians writers. 

Kačāne I. (ed.). Landscape 

and Culture. Comparative 

Studies. Vol. V (2). 

Daugavpils: DU 

akadēmiskais apgāds 

“Saule”, 2013, 60-75.  

Eva Eglāja-

Kristsone 

Fights against the Iron Curtain: 

Cultural Relations between 

Writers in Soviet Latvia and in 

Exile. 

Acta Humanitarica. 

Universitatis Saulensis. 

Mokslo darbai. No. 16, 

Šiauliai, 2013, 264-276. 

Māra Grudule The Dawn of Latvian Poetics 

(1697) and its Resonance in the 

19th Century Literature. 

(Re)Contextualizing Literary 

and Cultural History. The 

Representation of the Past in 

Literary and Material 

Culture. 77. Acta 

Universitatis 

Stockholmiensis 

Stockholmer Germanistische 

Forschungen. Stockholm, 

2013, 149-169. 

Viktors 

Hausmanis 

Rainis a česká kultūra. Žkušenosti a vztahy Lotyšská 

česká společnost ve 20. 

stoleti. Praga: Varia, 2013, 

135-144.  
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Benedikts 

Kalnačs 

The Aesthetics of Literary 

Transculturation: The Latvian 

Case. 

Interlitteraria 18/1. Tartu: 

Tartu University Press, 2013, 

56-62.  

Benedikts 

Kalnačs 

Die lettischen Schriftsteller in 

der sowjetischen Zeit: Strategien 

des Widerstandes aus 

postkolonialer Perspektive 

Interlitteraria 18/2. Tartu: 

Tartu University Press, 2013, 

533-544. 

Benedikts 

Kalnačs 

Transformation of Colonial 

Narratives in Postcolonial 

Drama and Theatre in the Baltics 

Zeltiņa G.with Reinsone S. 

(eds.). Text in Contemporary 

Theatre: The Baltics within 

World Experience. 

Newcastle upon Tyne: 

Cambridge Scholars 

Publishing, 2013, 114-128.  

Benedikts 

Kalnačs 

Myth, Decoloniality, and Border 

Thinking: A Postcolonial 

Perspective on Caliban.  

Goya, José Manuel Losada, 

and Antonella Lipscomb 

(eds). Mito e 

Interdisciplinariedad: Los 

mitos antiguos, medievales y 

modernos en la literatura y 

las artes contemporáneas. 

Bari: Levante Editori, 2013, 

377-386.  

Raimonds 

Briedis 

Books and ethnic communities 

in Latvia before 1914.  

  

James H. Fraser. Publishing 

and Book Deisign in Latvia, 

1919-1940. a Re-discovery. 

Rīga: Neputns, LKA, 2014, 

17-28. 

Raimonds 

Briedis 

Books and ethnic communities 

in Latvia after 1914.  

James H. Fraser. Publishing 

and Book Deisign in Latvia, 

1919-1940. a Re-discovery. 

Rīga: Neputns, LKA, 2014, 

301-306.  

Pauls Daija Rahvuse avastamine ja ilmalik 

pӧӧre Liivimaa lӓti kurjanduses 

1760. aastatel [=Discovery of 

the People anf the Secular Turn 

in Latvian Literature of Livonia 

in the 1760s] 

Acta et Commentationes 

Archivi Historici Estoniae 

Balti kirjasõna ja kultuurielu 

valgustusajastu peeglis. Ed. 

by Katre Kaju. 2014. Vol. 21 

(28), 68-79. 

 

Pauls Daija Colonial Patterns in Latvian 

Popular Enlightenment 

Literature.  

 

Interlitteraria. 2014. Vol. 19, 

Nr. 2, National Literatures 

and Comparative Literature 

Research, 356-371. 

 

Māra Grudule, 

Ojārs Lāms 

Reader in the clash of cultures: 

Experience in Eastern Latvia 

(Latgale Region).  

Reading in changing society. 

Ed. by M. Lauristin and P. 

Vihalemm. Tartu 

Universitty, 2014, 87-97. 
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Māra Grudule Tartu im lettischen Text bis zur 

zweiten Hӓlfte des 19. 

Jahrhunderts. 

 

Triangulum Germanistisches 

Jahrbuch für Estland, 

Lettland und Litauen, 2014. 

Benedikts 

Kalnačs 

20th century Baltic Drama: 

Comparative Paradigms. 

 

Interlitteraria. 19/1. National 

Literatures and Comparative 

Literary Research. Tartu: 

Tartu University Press, 2014, 

33-53. 

 

Kārlis Vērdiņš, 

Jānis Ozoliņš 

Ilze Jansone`s „Insomnia” the 

Latvian „Well of Loneliness”? 

Interlitteraria. 19/1. Tartu: 

Tartu University Press, 2014, 

202-210. 

Eva Eglāja-

Kristsone 

Exile and Liminality: 

Expierence between Cultures 

and Identities. 

Interlitteraria. 20/1. The 

Changing Baltics. Tartu: 

Tartu University Press, 2015, 

146-155.  

Kārlis Vērdiņš Queer Male (Post)Soviet 

Narrativesin Interviews by Rita 

Ruduša and Fiktion by Klāvs 

Smilgzieds. 

Interlitteraria. 20/1. The 

Changing Baltics. Tartu: 

Tartu University Press, 2015, 

228-237.  

 

Aizstāvētie promocijas darbi 

Autors Nosaukums Aizstāvēšanas gads 

Marians Rižijs „Ulda Bērziņa dzejas poētika 

(laika un telpas aspekts)” 

2011 

Pauls Daija „Tautas apgaismības idejas 

latviešu laicīgajā literatūrā 

18.gs. otrajā pusē un 19. gs. 

sākumā" 

2013 

Literatūras nodaļas kapacitāti pētījumu kvalitātes aspektā raksturo:  

(1) Pieaugoša kompetence literatūras teorijas un metodoloģijas jautājumos. 

Literatūras teorijas apakšnozares aktuālākās pētniecības tendences atspoguļotas 

kolektīvā monogrāfijāxiii, rakstu krājumos, kas veltīti dzimtes studijām, 

postkoloniālajai kritikai un naratoloģijaixiv, kā arī sērijas „Kritikas bibliotēka” 

(kopš 2013) publikācijās. Tiek sagatavota un izdota akadēmisku tulkojumu sērija 

„Theoria”xv.  

(2) Pētniecības starptautiskais jaunpienesums un nozīmība literatūrzinātnē izpaudusies 

pieaugošā publikāciju skaitā starptautiskos recenzētos izdevumos, kā arī 

publicēšanai sagatavotās monogrāfijās, kurās izmantotas aktuālas Rietumu 

zinātniskās sabiedrības metodoloģiskās pieejas. Starptautiskā konteksta nozīmes 

pieaugums saistīts gan ar teorētiski metodoloģisko pieeju modernizēšanos, gan 

pastiprināto uzmanību reģionālai literatūras pētniecībai reģiona ietvaros. Būtisku 

sadaļu publikāciju klāstā veidojuši zinātniski raksti ārzemēs, tostarp starptautiskas 

citējamības žurnālos, un Latvijā. Nozīmīgākie pētījumi publicēti starptautiskos 
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žurnālos, kas iekļauti starptautiski citējamās datu bāzēs (Journal of Baltic Studies, 

Otherness: Essays and Studies u.c.), tostarp arī žurnālos, ko izdod Igaunijas (Keel 

ja Kirjandus, Interlitteraria, Acta et Commentationes Archivi Historici Estoniae), 

Lietuvas (Acta Humanitarica Universitatis Saulensis, Lituanistica, Colloquia), 

Vācijas (Jahrbuch des baltischen Deutschtums, Unitas Fratrum), Zviedrijas (Acta 

Universitatis Stockholmiensis) u.c. universitātes vai akadēmiskie centri, ar kuru 

zinātniskajām tēmām ir saistītas nozares pētnieciskās prioritātes. Pētījumu rezultāti 

publicēti arī Latvijā iznākošos starptautiskos žurnālos (Triangulum: 

Germanistisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen, Humanities and 

Social Sciences in Latvia u.c.), kā arī žurnālos un rakstu krājumos latviešu valodā. 

Pētījumu rezultāti publicēti rakstu krājumos vai kolektīvās monogrāfijās, kas 

izdotas Brill/Rodopi, Cambridge Scholars Publishing, Tartu University Press, 

Edition Lumiere, Königshausen & Neumann, Dincker & Humblot, Levante Editori 

u.c. apgādos. 2015. gadā publicēts Tartu University Press žurnāla Interlitteraria 

numurs, kas veltīts Baltijas studijām un kurā institūta nozares pētnieki piedalās kā 

viesredaktori.xvi Par publicētajiem pētījumiem institūta zinātnieki saņēmuši arī 

starptautisku atzinību: Eiropas zinātņu un mākslu akadēmijas mazo Feliksa balvu 

(Pauls Daija), Baltijas Zinātņu akadēmiju medaļu (Benedikts Kalnačs).  

(3) Literatūras nodaļas darba nacionālā nozīmība primāri izpaužas latviešu 

rakstniecības detalizētā izpētē un mūsdienīgā interpretācijā. Īpaša uzmanība 

pētnieciskajā darbā pievērsta literatūras procesu, veidu un žanru attīstības 

izvērtējumam salīdzināmā perspektīvā. Aplūkota nacionālās rakstniecības tapšanas 

un veidošanās laika literatūraxvii, 19./20. gs. robežsituācijas un rakstniecības 

modernizēšanāsxviii, valstiskās neatkarības laika literārie un kultūras procesixix, 

politiskās varas destruktīvisms un nacionālas literatūras apdraudējums padomju 

okupācijas apstākļosxx, brīvības alkas, latviešu nacionālā mīta uzturēšana trimdāxxi 

un valstiskās neatkarības atjaunošanas cerību piepildījums, analīzi saistot ar 

vēstures/varas/ideoloģijas un literatūras attiecību pārvērtējumu un refleksiju 21. gs. 

paradigmu maiņas un globalizācijas procesu perspektīvā. Pievērsta uzmanība 

literatūras virzienu, žanru un starpformu pētījumiem, atspoguļojot literāro darbu 

tradicionālās un hibrīdās iezīmesxxii. Liela vērība veltīta literāro ikonu, spilgtāko 

kultūrpersonību, kā arī nepietiekami apgūtu, bet latviešu rakstniecības attīstībā 

nozīmīgu autoru daiļrades izpētei tradīcijas un kontinuitātes aspektāxxiii. Daļa no 

minētajiem pētījumiem veido sēriju Personība un daiļrade, savukārt citi 

iekļāvušies pētījumu sērijā Studia humanitarica, kuru pamatā ir pēdējos gados 

aizstāvēti promocijas darbi ar jaunākajām atziņām nozares metodoloģijā. Notiek 

arī literārā mantojuma un kultūrtekstu pētniecība, veidojot autoru Rakstu un tekstu 

izdevumusxxiv (tekstoloģija, darbs ar rokrakstiem, manuskriptiem, rakstnieku 

arhīviem, materiālu atlase, izpēte un komentēšana), zinātniski rakstu krājumi, 

antoloģijas u.c. Regulāri izdots humanitāro zinātņu žurnāls Letonica, kurā publicēti 

LFMI pētnieku raksti literatūrzinātnē (tostarp tematiskajos numuros, kas aptver 

LFMI projektu rezultātus). Individuālais Literatūras nodaļas darbinieku devums 

izpelnījies atzinību, saņemot Gada balvu literatūrā (Eva Eglāja-Kristsone) un Ērika 

Raistera piemiņas fonda balvu (Inguna Daukste-Silasproģe).  

(4) Pieaugošu nozīmi Literatūras nodaļas darbā ieguvis informācijas tehnoloģiju 

pielietojums, aktualizējot institūta izveidoto literatūras datu bāzu (personību, 

darbu, tulkojumu) materiālu, kā arī izmantojot šo bāzu piedāvātās meklēšanas 
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iespējas. Sērijā Personālijas, termini, avoti sagatavoti vairāki bibliogrāfiski 

rādītājixxv. 

(5) Īstenota aktīva dalība starptautiskajā profesionālajā diskursā (konferences, 

pētnieciskie tīkli, projektu pieteikumi u.tml.). Literatūras nodaļā organizējusi 

nozīmīgas un pētījumu virzieniem atbilstošas starptautiskas konferences un 

seminārus (10. Starptautiskā Baltijas literatūrzinātnieku konference The Changing 

Baltics un Pirmā pasaules kara kultūras reprezentācijām veltīta konference 2014. 

gadā, starptautisks seminārs Colonial Encounters in Europe: New Approaches to 

the Internal European Colonial Experience un starptautiska konference Queer 

Narratives in European Cultures 2015. gadā u. c.); sagatavojusi HERA un Horizon 

2020 projektu tīklu pieteikumus. Zinātnieki regulāri piedalījušies starptautiskās 

konferencēs, starp kurām kā nozīmīgākās minamas konferences, kas veltītas: 

(a) mūsdienīgu teorētisko diskursu izstrādei (The 9th International Conference 

of Baltic Literary Scholars “From Past to Present: Transformations of Memory in 

Contemporary Culture” Igaunija, 2011; World Literature and National Literatures, 

Igaunija, 2011; The 23rd Conference of Association for the Advancement of Baltic 

Studies "The Global Baltics: The Next Twenty Years", ASV, 2012; 10. Baltijas studiju 

konference Eiropā "Cultures, Crises, Consolidations in the Baltic World”, Igaunija, 

2013; 10th International Conference of the Estonian Association of Comparative 

Literature “National Literatures and Comparative Literary Research” Igaunija, 

2013; 10th International Conference Society for Emblem Studies, Vācija, 2014; 

Inaugural European Conference on Cultural Studies “Borderlands of Becoming, 

Belonging and Sharing” Lielbritānija, 2014; The 3rd International Interdisciplinary 

Scientific Conference “Harmony of Tradition and Modernity”, Lietuva, 2014),  

(b) postkoloniālisma teorētiskajām diskusijām (Still Postsocialism? Cultural 

Memory and Social Transformations, Krievija, 2013; Das Baltikum als gelehrtes und 

literarisches Konstrukt: von einer Kolonialwahrnehmung zu einem nationalen 

Diskurs, Francija, 2013; European Postcolonialisms: Temporalities and Theories, 

Nīderlande, 2014; Postcolonialism and East-Central European Literatures, Slovākija, 

2014; The Tropics of Resistance: Languages, Genres, Rhetoric, Polija, 2015),  

(c) dzimtes un seksualitātes studijām (Queer People VI. Art and Lives: Studies 

in the History and Representation of Sexualities, Lielbritānija, 2012; 3rd Global 

Conference Femininities & Masculinities, Čehija, 2013; MiddleWOmen: Networking 

and cultural mediation with and between women, Beļģija, 2015). 

(d) Latvijas un Vācijas kultūras apmaiņai un Baltijas reģiona studijām (Die 

Rezeption deutschbaltischer Literatur im 20. Jahrhundert, Vācija, 2013; Städtisches 

Leben im Baltikum im 19. Jahrhundert, Lineburga, Vācija, 2014; Riga – eine 

Vielvölkerstadt vom 19. bis zum 21. Jahrhundert, Sankelmarka, Vācija, 2014; 

Baltischdeutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19.Jhh. Medien–Institutionen-

Akteure, Heidelberga, Vācija, 2014) 

(e) jauniem konceptiem literatūrzinātnē (Satire and Grotesque in Post/Modern 

Central and Eastern European Literature, Lietuva, 2011; Myth and Subversion in the 

Contemporary Novel, Spānija, 2011; Myth and Interdisciplinarity, Spānija, 2012; 

Literary History Solidarity, Memory and Identity, Polija, 2012; SCHRIFTsteller und 

DIKTATuren, Igaunija, 2012; The Historicity of Literary Narration: The Case of the 

European Historical Novel, Slovēnija, 2014; 
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(f) transkulturācijai un kultūru tulkošanai (Words and Worlds: 

Transculturation, Translation, Identity, Somija, 2011; Transculturation and 

Aesthetics, Norvēģija, 2012; Translating small literatures to the global market, 

Bulgārija, 2013; Indigenous Ideas and Foreign Influences – Interactions among Oral 

and Literary, Latin and Vernacular Cultures in Medieval and Early Modern Northern 

Europe, Somija, 2013).  

3.1.2.3. Mākslas zinātnes 

Nozīmīgākie pētījumu rezultāti (2010-2015) 

Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļas darba rezultativitāti šajā laikā raksturo 6 

monogrāfijas, ap 40 zinātnisku rakstu, ap 30 starptautiskās un vietējas nozīmes 

konferencēs nolasītu referātu. Aizstāvēts viens promocijas darbs. 

 

Galvenās publikācijas (2010-2015) 

 

Monogrāfijas, rakstu krājumi 
 

Autors/Sastādītājs Nosaukums Publicēšanas dati 

Guna Zeltiņa (Sast.) Latviešu teātris no 

pirmsākumiem līdz 

mūsdienām. 

Rīga: LU Literatūras, folkloras un 

mākslas institūts, 2010. 

Arnolds Klotiņš (Red.) Mūzika okupācijā: 

Latvijas mūzikas 

dzīve un jaunrade 

1940-19 (Latvijas 

mūzikas vēsture 20. 

gadsimtā). 

Rīga: LU Literatūras, folkloras un 

mākslas institūts, 2011. 

 

 

 

Guna Zeltiņa (Sast.) Theatre in Latvia. 

 

Rīga: LU Literatūras, folkloras un 

mākslas institūts, 2012. 

 

Arnolds Klotiņš No zobena dziesma: 

Roberts Zuika un viņa 

vīru koris karā, gūstā 

un trimdā. 

 

Rīga: Zinātne, 2013.  

Guna Zeltiņa, Sanita 

Reinsone 

(Sast./zin.red.) 

Text in Contemporary 

Theatre: The Baltics 

within the World 

Experience. 

Cambridge: Cambridge Scholars 

Publishing, 2013.  

 

 

Baiba Kalna Teātris totalitārisma 

laika mākslas 

kontekstā (1940-

1945). 

 

Rīga: LU Literatūras, folkloras un 

mākslas institūts, 2014. 

(elektroniskā publikācija) 

(http://www.lfmi.lu.lv/files/KALNA_12_10_14pdf) 
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Ilze Liepiņa-Šarkovska 

(Sast./zin. red.) 

Latviešu mūzikas 

kods: versijas par 

mūziku gadsimtu 

mijā.  

 

Rīga: Musica Baltica, 2014. 

 

Raksti starptautiskos izdevumos 
 

Autors Nosaukums Izdošanas dati 

Ilze Liepiņa-

Šarkovska 

Latvian Women Composers: 

Gender Identity and Research 

Perspective.  

 

42nd Baltic Musicology 

Conference Music and 

Identities: Baltic Sea 

Region in the 21st 

Century and New 

Approaches to Music 

Analysis. Rīga: J. Vītola 

Latvijas Mūzikas 

akadēmija, 29.10. 2010. 

Baiba Kalna Latvian Drama and Theatre 

during World War II. 

 

Interlitteraria 16, Vol. 2, 

Tartu: Tartu University 

Press, 2011, 391-404. 

Guna Zeltiņa, Lilija 

Dzene 

The Daile (Arts) Theatre. Guna Zeltiņa (Sast.) 

Theatre in Latvia. Rīga: 

LU Literatūras, folkloras 

un mākslas institūts, 2012, 

54-73. 

Edīte Tišheizere The Liepaja Theatre. Guna Zeltiņa (Sast.) 

Theatre in Latvia. Rīga: 

LU Literatūras, folkloras 

un mākslas institūts, 2012, 

89-105. 

Guna Zeltiņa The Daugavpils Theatre. Guna Zeltiņa (Sast.) 

Theatre in Latvia. Rīga: 

LU Literatūras, folkloras 

un mākslas institūts, 2012, 

106-121. 

Baiba Kalna The Riga Russian Theatre. Guna Zeltiņa (Sast.) 

Theatre in Latvia. Rīga: 

LU Literatūras, folkloras 

un mākslas institūts, 2012, 

122-138. 

Guna Zeltiņa The Youth Theatre. Guna Zeltiņa (Sast.) 

Theatre in Latvia. Rīga: 

LU Literatūras, folkloras 

un mākslas institūts, 2012, 
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139-155. 

Guna Zeltiņa The New Riga Theatre. Guna Zeltiņa (Sast.) 

Theatre in Latvia. Rīga: 

LU Literatūras, folkloras 

un mākslas institūts, 2012, 

156-178. 

Baiba Kalna The Independent Theatres. Guna Zeltiņa (Sast.) 

Theatre in Latvia. Rīga: 

LU Literatūras, folkloras 

un mākslas institūts, 2012, 

179-190. 

Viktors Hausmanis Latvian Theatre in Exile. Guna Zeltiņa (Sast.) 

Theatre in Latvia. Rīga: 

LU Literatūras, folkloras 

un mākslas institūts, 2012, 

202-212. 

Arnolds Klotiņš Jāzeps Vītols as a 

Fundamentalist and 

Universalist of Music. 

Music in Latvia. Rīga: 

Latvian Music 

Information Centre, 2013, 

3-15.  

Ilze Liepiņa-

Šarkovska 

Andris Dzenītis’s Opera 

Dauka: The Interpretation of 

Text in Contemporary Opera. 

Zeltiņa G. with Reinsone 

S. (eds.). Text in 

Contemporary Theatre: 

The Baltics within the 

World Experience, 

Cambridge: Cambridge 

Scholars Publishing, 2013, 

69-76. 

Ilze Liepiņa-

Šarkovska 

Folklore Interpretations in the 

Latest Latvian Music in a 

Mono - and Multi -Ethnic 

Perspective 

Vilnius: Lithuanian 

Academy of Music and 

Theatre, 2013, 47. 

Arnolds Klotiņš Music in occupied Latvia. 

 

Musikgeschichte in 

Mittel- und Osteuropa: 

Mitteilung der 

internationalen 

Arbeitsgemeinschaft an 

der Universitӓt Leipzig, 

Heft 14, Gudrun Schrӧder 

Verlag, Leipzig, 2014, 

177-230. 
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Aizstāvētie promocijas darbi 

Autors Nosaukums Aizstāvēšanas gads 

Inga Sindi Dzīvesstāsts teātrī: stāstīšanas motīvi un 

stratēģijas.  

2014 

 

Nodaļas kapacitāti pētījumu kvalitātes aspektā raksturo:  

(1) augsts kompetences līmenis pētniecības teorijas un metodoloģijas aspektos, kas 

saistāms ar ilglaicīgām iestrādēm teātra un mūzikas pētniecībā. Pārskata periodā 

īpaši atzīmējama pievēršanās aktuālu teorētisku jautājumu izpētei teātra zinātnē. 

Gunas Zeltiņas vadībā starptautisku pētnieku grupa sagatavojusi kolektīvu 

monogrāfiju par teksta lomu mūsdienu postdramatiskajā teātrī, teorētisko diskursu 

bagātinot ar Latvijas un citu reģiona valstu teātra procesu analīzi.xxvi Savukārt Inga 

Sindi 2014. gadā aizstāvējusi promocijas darbu “Dzīvesstāsts teātrī: stāstīšanas 

motīvi un stratēģijas”, uz tā pamata sagatavojot monogrāfiju publicēšanai vācu 

valodāxxvii. Pētījumā autore pievērsusies gan latviešu, gan pasaules teātra praksei, 

aplūkojot aptuveni piecdesmit gadus ilgu laika posmu, kurā aktualizējies mūsdienu 

teātrī nozīmīgais stāstīšanas fenomens. Mūzikas pētniecībā teorētiskā pieeja cieši 

saistīta ar mūzikas semiotikas principu izmantojumu. 

(2) gan teātra, gan mūzikas pētniecībā atzīmējams starptautiskais jaunpienesums un 

nozīmība, ko atklāj gan jau minētie pētījumi teātra zinātnē, gan pastāvīga un 

kompetenta starptautiskās zinātniskās auditorijas iepazīstināšana ar veikto pētījumu 

rezultātiem saistībā ar Latvijas mūzikas un teātra procesiem. Piemēram, 

atzīmējamas Arnolda Klotiņa publikācijas Leipcigas Universitātes Starptautiskās 

darba grupas krājumā Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa (14. un 16. 

laidienā), raksti par Rīgu kā Eiropas mūzikas pilsētu Latvijas un Vācijas kultūras 

sakaru kontekstā, latviešu kora dziedāšanas fenomenu, Ilzes Liepiņas veiktā 

latviešu komponistu devuma analīze dzimtes studiju aspektā u.c.  

(3) pētniecības nacionālā nozīmība izpaudusies būtisku, fundamentālu pētījumu 

sagatavošanā par Latvijas kultūrvēsturē nozīmīgiem mūzikas un teātra procesiem. 

Kā īpaši svarīgs atzīmējams Arnolda Klotiņa vadītās pētnieku grupas kopdarbs – 

pētījums par mūziku Latvijā okupācijas apstākļos Otrā pasaules kara gadosxxviii, 

kuru Latvijas Zinātņu akadēmija atzinusi par vienu no nozīmīgākajiem 

sasniegumiem Latvijas zinātnē 2011. gadā. Svarīgs ieguldījums laikmetīgo 

mūzikas procesu izpētē ir Ilzes Šarkovskas-Liepiņas vadībā sagatavotais krājums, 

kurā izvērtētas mūsdienu mūzikas tendences Latvijāxxix. Vairākos apjomīgos 

pētījumos ticis analizēts 20. gadsimta pēdējās trešdaļas Latvijas teātra mākslas 

aktuālais process, dokumentējot zināšanas par mūsdienu skatuves mākslas 

tendencēm teorētiskā perspektīvā. Būtisks darbības segments bijis saistīts ar 

antoloģisku mūzikas izdevumu sagatavošanu (tekstoloģija, darbs ar rokrakstiem, 

komentēšana). 

(4) pieaugošajā informācijas tehnoloģiju izmantojuma intensitātē īpaši 

atzīmējamas izveidotās un tālākas attīstības un pilnveides procesā esošās datu 

bāzes – Latvijas mūziķu leksikons un Latvijas teātru hronika.  

(5) pētnieku dalība starptautiskajā profesionālajā diskursā izpaudusies 

starptautisko kontaktu veicināšanā, iesaistoties starptautiskos projektos un 
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pētnieciska tīkla izveidē Centrāleiropas avangarda teātra procesu analīzē; 

organizējot un plānojot nozīmīgus teātra un mūzikas procesiem veltītus 

pasākumus, piemēram, konferenci par tekstu mūsdienu teātrī Rīgā; piedaloties 

starptautiskās konferencēs Latvijā un ārzemēs par jautājumiem, kas saistīti ar 

nozīmīgākajiem nodaļā veiktās izpētes virzieniem:  

(a) teorētisku jautājumu iztirzājumu (LU Vēstures un filozofijas fakultātes 

zinātniskā konference Jāzeps Vītols Latvijas ideju vēstures un mūzikas estētikas telpā 

Rīgā, 2013; JVLMA sarīkojumā Jāzepa Vītola 150. atceres gada atklāšana, Rīgā, 

2013; Rīgas Latviešu biedrības un Kultūras ministrijas konferencē Jānis Cimze – 

kultūrnācijas veidotājs, Rīgā, 2014);  

(b) kultūras apmaiņas problemātiku (Krišjāņa Barona konference 2011 

“Tradīcija un robežas”, Rīgā, 2011; Conference of the Association for the 

Advancement of Baltic Studies “The Global Baltics: The Next Twenty Years”, 

Chicago, 2012; starptautiska konference Jāzeps Vītols: personība, daiļrade, konteksts, 

Rīgā, 2013; starptautiska konference Sociocultural Crossings and Broders: Musical 

Microhistories, Vilnius, 2013);  

(c) dzimtes studijām (starptautiska konference Dzimums, literārā konvencija 

un jaunrade, Rīgā, 2011);  

(d) Latvijas un Vācijas kultūras sakariem (starptautiska konference Musikstadt 

Riga in europäischen Kontekst. Deutsch-lettische Wechselbeziehungen im 19. und 20. 

Jahrhundert, Rīgā, 2014). 

3.1.3. Finansēšanas avoti 

3.1.3.1. Pašreizējie pētnieciskie projekti, to vadītāji, finansējuma 

avoti, atslēgas vārdi  

LFMI darbinieki iesaistīti vairāku Latvijas un starptautiski finansētu ilgtermiņa 

zinātnisko projektu realizācijā. Institūta pētnieciskajā darbībā tiek īstenoti gan 

starpnozaru, gan atsevišķu nozaru projekti. Institūtam kopīgi projekti tiek īstenoti ar 

Eiropas Sociālā fonda (ESF), Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 

(IZM) finansētās valsts programmas un Latvijas Zinātnes padomes (LZP) sadarbības 

projektu finansējumu; savukārt nozaru projektu finansējumu veido LZP tematisko 

projektu un IZM mērķfinansējums.  

Starpnozaru projekti 

(1) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/042 

„Kultūras kultūrā: robežvēstījumu politika un poētika” (aktivitāte 1.1.1.2. 

„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”, 2013–2015, vad. Benedikts Kalnačs). Projekta 

mērķis – jaunas starptautiskas un starpdisciplināras pētnieku grupas izveide. Tā 

pētnieciskais nolūks radīt padziļinātu izpratni par kultūras daudzkāršību 

(multiplicity) un tās izzināšanai piemērotu teorētiski metodoloģisko bāzi. Projekta 

konceptuālais kodols ir fakts, ka kultūra aizvien eksistē daudzskaitlī, un tas ir 

kultūrpolitiski kritisks projekts, kas piedāvā pētniecisku pamatojumu tām 

mūsdienu kultūras iniciatīvām, kas veidojas kā opozīcija globalizācijas procesu, 

varas attiecību vai ekonomisku apstākļu diktētai sociokulturālās īstenības 

singularizācijas tendencei. Projekts būtiski papildina Latvijas sociālo un 

humanitāro zinātņu interpretatīvo kapacitāti, radot zināšanas, kas izmantojamas 
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kultūrpolitikā (tostarp UNESCO Konvencijas par kultūras izpausmju 

daudzveidības aizsardzību un veicināšanu īstenošanā). Projekta rezultāti ietver 

zinātniskas publikācijas – monogrāfijas un rakstus (galvenokārt SCI žurnālos) 

formā. Tā ietvaros īstenota dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs, kā arī 

konferenču organizēšana. Atslēgas vārdi: kultūru daudzkāršība, robeždomāšana, 

identitātes, kultūrpolitika.  

(2) Valsts pētījumu programmas „Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, 

vērtības” projekts Nr. 4 „Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un 

mūsdienu prakse” (2014–2017, vad. Benedikts Kalnačs.) Sadarbības partneri: 

Latvijas Zinātņu akadēmija, LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Daugavpils 

Universitāte, Liepājas Universitāte u.c. Projekta uzdevumi: (a) pētīt Latvijas 

kultūras parādības kā sabiedrības identitāšu izpausmju formas tiklab vēsturiskā, kā 

arī mūsdienu aspektā; (b) apzināt personību lomu kultūridentitāšu veidošanās 

procesos; (c) pētīt mākslas veidu vēsturi Latvijā; (d) pētīt un publiskot kultūras 

mantojuma pirmavotus (tostarp Latviešu tautasdziesmu akadēmiskā izdevuma 11.–

12. sējumu „Kāzas” grāmatas un digitālajā formātā). Atslēgvārdi: kultūra un 

identitātes, latviešu literatūras, mūzikas un teātra vēsture, latviešu tautasdziesmas, 

letonikas avoti, mantojuma loma tagadnes kultūrā, mūsdienu literatūras un mākslas 

procesi, reģionālais un Eiropas konteksts.  

(3) Latvijas Zinātnes padomes pētnieciskās sadarbības projekts „Kultūru migrācija” 

(2014–2017, Nr. 660/2014, vad. Viktors Hausmanis.) Apakšprojekts „Kultūru 

migrācija Latvijā – identitātes un impulsu mijiedarbes folklorā, literatūrā, 

mākslā un arhitektūrā skatījums”, (vad. Anita Rožkalne). Sadarbības partneri: 

LU Filozofijas un socioloģijas institūts, LU Latviešu valodas institūts, LU Latvijas 

vēstures institūts. Projekta mērķis ir sniegt jaunu, starptautiski nozīmīgu, valsts 

politikā un izglītības sistēmā izmantojamu starpdisciplināru skatījumu uz kultūru 

migrāciju Latvijā, tverot to Skandināvijas, Krievijas, Austrumeiropas, 

Rietumeiropas un arī globālā kontekstā. Projekta ietvaros paredzētajās 

konferencēs, rakstu publikācijās un noslēdzošajā kolektīvajā monogrāfijā Latvija: 

kultūru migrācija tiks radīts jauns skatījums uz Latvijas teritorijā dzīvojošo etnisko 

grupu spēju uzņemt un radoši ietvert savā kultūrā citu kultūru pieredzi, tiks 

sniegtas atziņas par mazākumtautu kā kultūras starpnieku lomu un Latvijas kā 

nelielas valsts pienesumu pasaules kultūrā. Atslēgas vārdi: kultūru migrācija, 

kultūru apmaiņa, kultūru adaptācija, tulkošanas studijas, literatūras, folkloras un 

mākslas žanru, tēlu un motīvu migrācija pasaules kultūrā.  

Nozaru projekti 

(1) LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 

„Krišjāņa Barona Dainu skapis” (2015–2017, vad. Rita Treija). Programmas 

mērķis ir nodrošināt galvenā LFMI pētnieciskās infrastruktūras objekta – LFK 

arhīva – attīstību; tās uzdevumos ietilpst: IT platformas izstrāde un LFK digitālā 

arhīva izveide; arhīva materiālu apstrāde, atjaunošana un publiskošana, kā arī 

atsevišķu kolekciju izpēte, publicējot pētījumu rezultātus LFK sērijā Novadu 

folklora un 2015. g. aizsāktajā sērijā LFK krājums. Atslēgvārdi: nemateriālais 

kultūras mantojums, Dainu skapis, LFK krājums, LFK kolekciju izpēte, LFK 

arhīva digitalizācija.  
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(2) Latvijas Zinātnes padomes tematiskais projekts „Folkloristikas 

institucionalizācija Latvijā: nozares intelektuālā vēsture Eiropas kontekstā” 

(2013–2016, Nr. 332/2012, vad. Dace Bula). Projekta mērķis ir kontekstualizēt 

latviešu folkloristiku plašākā Eiropas zinātnes intelektuālo un institucionālo 

procesu kopainā starpkaru periodā. Tā uzmanības centrā šādi jautājumi: kā un cik 

lielā mērā Baltijas (šaurāk – Latvijas) folkloristi bija iesaistīti starptautiskajā 

profesionālajā apmaiņā? Kādas starptautiskas koncepcijas un izpētes paraugi guva 

rezonansi Latvijas pētniecībā? Kā tie iekļāvās vietējā pētniecības tradīcijā? Kādi 

vietējie politiskie, ideoloģiskie, sociālie un kultūras apstākļi noteica folkloras 

pētniecības veidolu Latvijā? Projekta rezultāti ietver kolektīvo monogrāfiju 

Latviešu folkloristika starpkaru periodā (sast. un zin. red. Dace Bula) angļu 

valodā, bilingvālu LFK arhīva foto dokumentu izdevumu Folkloras vākšanas 

vēsture fotogrāfijās (sast. Aigars Lielbārdis, Rīga: LFMI, 2014) LFK 90. 

gadskārtai veltītu starptautisku folkloristikas konferenci Mapping Disciplinary 

History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought 

organizēšanu (Rīga, 20.–24.10.2014.) ar tai sekojošu rakstu krājumu un virkni 

starptautisku publikāciju. Atslēgvārdi: folkloristikas vēsture un teorija, starpkaru 

periods, refleksīvā historiogrāfija, personības latviešu folkloristikā. 

(3) Latvijas Zinātnes padomes tematiskais projekts “Literatūra kā pārtulkotas 

pašidentitātes veidošanas medijs” (2013–2016, vad. Kārlis Vērdiņš). Projekts 

paredz atklāt cēloņus un formas saistībai starp politiskiem un sabiedriskiem 

pavērsieniem un literatūras procesu 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literatūrā, 

pievēršoties literatūras nozīmei nācijas veidošanā un sabiedrības eiropeizācijā. 

Projekts pēta identitātes konstruēšanas modeļus un to literārās reprezentācijas, 

izmantojot nāciju un tulkošanas studijas, postkoloniālisma, dzimtes un zilo teoriju, 

kā arī izmantojot jaunā vēsturiskuma un literatūras antropoloģijas idejas. Ar 

projekta ietvaros tapušajiem pētījumiem klausītāji iepazīstināti konferencē 

Meklējumi un atradumi (Rīga, 2015), kā arī citās starptautiskās un vietējās 

konferencēs, tie publicēti žurnālā Letonica (Nr. 28, 2014), turpinās darbs pie 

kolektīvās monogrāfijas Gadsimtu mijas kultūra (nāks klajā 2016. gadā). Atslēgas 

vārdi: identitātes konstruēšana, nācijas veidošanās, postkoloniālisms, dzimtes 

studijas, kultūras transfērs.  

3.1.3.2. Finansējuma apjoms un struktūra 

 

Finansēšanas 

avots 
2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Kopā 

(EUR) 

Valsts budžeta 

finansējums 
       

Bāzes finansējums 101159 127491 134979 109937 154746 247170 875482 

Latvijas Zinātnes 

padomes granti 
125898 125898 125898 141398 123939 123939 766970 

Valsts pētījumu 

programmas 
114043 118434 117960 115601 114696 85280 666014 

LR Izglītības un 

zinātnes ministrijas 
     215992 215992 
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budžeta 

apakšprogramma 

05.04.00 „Krišjāņa 

Barona Dainu 

skapis” 

Cits finansējums        

ESF finansējums    93547 191983 133718 419248 

ERAF finansējums  25384 39581 32612 9700 2557 335524 
445358 

 

Citi starptautiskie 

projekti (EEA) 
13549      13549 

Valsts 

kultūrkapitāla fonds 
9747 35187 27082 42486 51063 60000 225565 

Citi (pašu 

ienākumi) 
10761 7944 14224 23860 20398 10000 87187 

KOPĀ 400541 454535 452755 536529 659382 1211623 3715365 

3.1.4. Cilvēkresursu kapacitāte 

2015. gadā (07.2015) LFMI trīs nodaļās strādā 50 darbinieki, tai skaitā 

administratīvais personāls 5, zinātni apkalpojošais personāls 9, akadēmiskais 

personāls 34, no kuriem 8 ir vadošie pētnieki, 24 pētnieki un 2 zinātniskie asistenti. 29 

(72%) darbiniekiem no akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais grāds un 11 

(28%) ir jaunie zinātnieki. Darbinieku skaits nodaļās ir atšķirīgs. Lielākā no tām ir 

Latviešu folkloras krātuve ar 24 darbiniekiem, Literatūras nodaļā strādā 15 cilvēki, 

bet Teātra, mūzikas un kino mākslas nodaļā – 5 cilvēki. LFMI akadēmisko personālu 

ievēl atklāta konkursa kārtībā, ņemot vērā pretendentu atbilsmi LFMI apstiprinātajiem 

akadēmisko amatu aprakstiem (pieejami LFMI mājas lapā 

http://www.lfmi.lu.lv/?s=119&section=dokumenti). LFMI personāla politiku raksturo 

rūpes par personāla profesionālo izaugsmi neatkarīgi no darbinieku vecuma, 

dzimuma, etniskās piederības vai seksuālās orientācijas.  

LFMI pārstāvētas dažādas pētnieku paaudzes, kas nodrošina gan plaša un 

daudzveidīga pētnieciskā instrumentārija izmantojumu, gan specifisku profesionālo 

zināšanu un prasmju pārmantošanu institūta pētnieciskajā darbā. Nozīmīgs faktors ir 

regulāra pētnieciskā personāla atjaunināšana. LFMI ir salīdzinoši liels jauno 

zinātnieku īpatsvars, lielākā daļa no viņiem savus promocijas darbus izstrādājuši 

LFMI pētniecisko projektu ietvaros. LFMI akadēmiskā personāla pētniecisko 

potenciālu raksturo gan atpazīstamība nacionālajā mērogā, gan iekļaušanās 

starptautiskajā zinātnes apritē.  

Latvijā LFMI darbinieki ir pieprasīti savas nozares speciālisti gan zinātnē, gan 

izglītībā. Pašlaik viņi ir iesaistīti piecos pētnieciskajos projektos LFMI ietvaros, no 

kuriem divi ir sadarbības projekti ar LU struktūrvienībām un citiem zinātniskajiem 

institūtiem, kā arī trīs starpinstitucionālos sadarbības projektos ar Latvijas Kultūras 

akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Liepājas Universitāti. 2014. 

gadā publicētas 5 recenzētas monogrāfijas, 3 zinātnisku rakstu krājumi, 61 zinātnisks 

raksts, no kuriem 8 starptautiski citējamos izdevumos. LFMI speciālisti darbojas kā 

savu nozaru eksperti Latvijas Zinātnes padomē (6) un Valsts Kultūrkapitāla fondā (3). 

Viņi (10) pasniedz lekciju kursus literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslas zinātnēs 

http://www.lfmi.lu.lv/?s=119&section=dokumenti
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piecās augstākajās mācību iestādēs: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu 

fakultātē, Liepājas Universitātē, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, 

Daugavpils Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā un biznesa augstskolā „Turība”, 

kā arī darbojas vairāku augstskolu doktorantūras un promocijas padomēs. 

LFMI pētnieku starptautisko zinātnisko aktivitāti raksturo dalība 

1) starptautiskajās profesionālajās pētniecības organizācijās (ISFNR (International 

Society for Folk Narrative Research), SIEF (Société Internationale d’Ethnologie et de 

Folklore), BAAC (Baltic Audiovisual Archives Council), IASA (International 

Association of Sound and Audiovisual Archive), Folklore Fellows, Ziemeļvalstu un 

Baltijas tradīciju arhīvu tīkls (Nordic and Baltic Tradition Archives Network), 

NEWW (Network New Approaches to European Women’s Writing), Starptautiskā 

Kultūrvēstures organizācija (International Society for Cultural History), Goethe-

Gesellschaft in Weimar, European Network for Avant-Garde and Modernism Studies, 

International Society of Emblem Studies (USA-Deutschland-Great Britain) 

2) starptautiskos zinātnes forumos (2014. gadā nolasīti 38 referāti), 3) starptautiskos 

pētniecības projektos (2014. gadā īstenoti 9 projekti), 4) literatūras, folkloras un 

mākslas nozaru izdevumu starptautiskās redkolēģijās. Zinātniskās kvalifikācijas 

celšanai izmantotas arī ārvalstu stipendijas (t.sk. Ziemeļu Ministru padomes/Nordic 

Council of Ministers, Fulbraita, ESF, DAAD, Ģermānistikas institūciju partnerības, 

Herdera institūta, Haralda Biezā vārdā nosauktā). 

Perspektīvā LFMI zinātniskais personāls papildināms ar jauniem doktoriem un 

doktorantiem, izmantojot projektu līdzekļus, pēcdoktorantūras grantus un citus 

finanšu resursus, īpaši nozarēs, kur izjūtams speciālistu trūkums (piemēram, teātra un 

mūzikas pētniecībā). LFMI personāla zinātniskā potenciāla izaugsmes rādītājs, kas 

sasniedzams nākotnē, ir ikviena zinātnieka spēja sagatavot konkurētspējīgus projektus 

nozares un starpnozaru starptautiskajos un valsts mēroga konkursos. Tomēr pamata 

priekšnosacījums cilvēkresursu pozitīvai attīstībai LFMI ir prognozējams un 

konkurētspējīgs atalgojums, ko nodrošina valstiski atbildīgs skatījums uz humanitāro 

nozaru attīstību, ļaujot pētnieciskos darbus plānot un īstenot ilgtermiņā. 

 

LFMI personāls 2010–2014 (PLE) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Akadēmiskais personāls  29,9 29,4 30,9 27,2 23,03 

Zinātni apkalpojošais personāls 11,8 11,4 7,1  5,4 5,29 

 

LFMI darbinieku vecuma struktūra 2014. gadā  

 Pavisam Tai skaitā vecumā 

  
Līdz 24 

gadiem 
25-34 gadi 35-44 gadi 45-54 gadi 55-64 gadi 65 un vairāk 

KOPĀ 39 – 7 10 10 5 7 

tai skaitā 

sievietes 
25 – 3 6 7 4 5 

Zinātnisko 

darbinieku 

skaits ar 

31 – 4 8 9 5 5 
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zinātnisko 

grādu 

tai skaitā 

sievietes 
20 – 2 4 7 4 3 

 

LFMI akadēmiskais personāls 2015. gadā 

Nr. p.k. Vārds Zinātniskais grāds Amats 

1. Bērziņa-Reinsone Sanita Dr.philol. pētniece 

2. Bula Dace Dr.philol. vad. pētniece 

3. Burima Maija Dr.philol. pētniece 

4. Daija Pauls Dr.philol. pētnieks 

5. Daukste-Silasproģe Inguna Dr.philol. vad. pētniece 

6. Eglāja-Kristsone Eva Dr.philol. pētniece 

7. Frīde Zigrīda Dr.philol. pētniece 

8. Grīnuma Gundega Dr.philol. pētniece 

9. Grudule Māra Dr.philol. pētniece 

10. Hausmanis Viktors Dr.habil.philol. vad. pētnieks 

11. Jonīte Dita Mg.art. zin. asistente 

12. Kalnačs Benedikts Dr.habil.philol vad. pētnieks 

13. Kalniņa Ieva Dr.philol. vad. pētniece 

14. Klotiņš Arnolds Dr.art. vad. pētnieks 

15. Krogzeme-Mosgorda Baiba Dr.philol. vad. pētniece 

16. Ķencis Toms Dr.philos. pētnieks 

17. Laime Sandis Dr.philol. pētnieks 

18. Leščinska Edīte Dr.art. pētniece 

19. Lielbārdis Aigars Dr.philol. pētnieks 

20. Liepiņa Ilze Dr.art. pētniece 

21. Melne Elga Mg.philol. pētniece 

22. Ozoliņš Gatis Dr.philol. pētnieks 

23. Ozoliņš Jānis Mg.philol. pētnieks 

24. Pakalns Guntis Dr.philol. pētnieks 

25. Pūtelis Aldis Mg.philol. zin. asistents 

26. Reidzāne Beatrise Dr.habil.philol. pētniece 

27. Rižijs Marians Dr.philol. pētnieks 

28. Rožkalne Anita Dr.philol. vad. pētniece 

29. Sindi Inga Dr.art. pētniece 

30. Smilgaine Una Dr.philol. pētniece 
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31. Tihovska Ieva Dr.art. pētniece 

32. Treija Rita Dr.philol. pētniece 

33. Vērdiņš Kārlis Dr.philol. pētnieks 

34. Vīksna Mārīte Mg.philol. pētniece 

3.1.5. Pētniecības infrastruktūras raksturojums 

LFMI Pētniecības infrastruktūras pašreizējo stāvokli būtiski ietekmējusi institūta 

dalība ERAF projektā Nr.2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009 „Latviešu 

valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības 

centra zinātnes infrastruktūras attīstība" (aktivitāte „Zinātnes infrastruktūras 

attīstība”), vad. partneris – Latvijas Universitāte. Tas ļāvis:  

(1) 2014. gadā pārcelties uz jaunuzceltās Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 

telpām, kur institūta personālam un infrastruktūrai ir nodrošināta optimāla fiziskā 

vide:  

(a) darba telpas (3 administrācijas darba telpas, darba telpas katrai 

institūta nodaļai), kā arī  

(b) telpas kultūras institūcijas funkciju veikšanai: arhīvniecības 

standartiem atbilstoša Latviešu folkloras krātuves fondu telpa, 

publiskas pieejas lasītava darbam ar LFK fondu materiāliem un 

folkloristikas bibliotēku, kā arī speciāla telpa Krišjāņa Barona 

Dainu skapim, kurā tiek uzturēti UNESCO Pasaules atmiņas 

objektam piemēroti glabāšanas un publiskas pieejamības apstākļi;  

(c) atrašanās LNB telpās nozīmē arī iespēju ikdienas darbā izmantot 

bibliotēkas piedāvātos resursus (tostarp elektroniskos un digitālos), 

brīvpieejas avotus dažādās tematiskās lasītavās, iespēju reģistrēties 

un iegūt piekļuvi starptautiskām datu bāzēm un e-resursiem; 

(2) Pilnībā atjaunināt institūta biroja tehniku un iekārtas;  

(3) Iekārtot visiem institūta darbiniekiem datorizētas darba vietas – lielākoties 

stacionāras, nomitinātas institūta telpās, bet nodrošinot arī iespēju nepieciešamības 

gadījumā (komandējumi, darbs arhīvos vai bibliotēkās) strādāt attālināti; 

(4) Iegādāt tehniku LFK arhīva darbam: (a) lauka pētījumu veikšanai (diktofoni, 

fotoaparāti, izbraukumiem paredzēti klēpjdatori un skeneri) un (b) materiālu 

stacionārai apstrādei: četras pilnībā aprīkotas manuskriptu skenēšanas un apstrādes 

darbstacijas, fotogrāfiju skenēšanas un apstrādes darbstacija, audio apstrādes 

darbstacija, video apstrādes darbstacija, serveris digitalizētā satura glabāšanai 

(ietilpība: 160 TB); 

(5) Atjaunināt LFK manuskriptu uzglabāšanas materiālus (arhīva mapes, kastes); 

(6) Padarīt LFK folkloristikas bibliotēku (ap 1800 grāmatu) par LNB sistēmā publiski 

izmantojamu resursu (grāmatu magnetizācija). 

Latviešu folkloras krātuves arhīvs 

Latviešu folkloras krātuves arhīvs ir LFMI galvenais pētnieciskās infrastruktūras 

objekts, kas iekļauts Latvijas 17 pētniecības infrastruktūru sarakstā 

(http://www.lzp.gov.lv/ri/) kā vienīgais infrastruktūras objekts humanitārajās zinātnēs. 

http://www.lzp.gov.lv/ri/
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Tas ir viens no senākajiem un lielākajiem (ap 3 miljoni vienību) nemateriālā kultūras 

mantojuma arhīviem Eiropā. Arhīva fondus veido:  

(1) manuskriptu krājums: 2166 kolekcijas, kas šobrīd tiek digitalizētas un dokumentē 

daudzveidīgas latviešu, kā arī Latvijas mazākumtautību (mazāk apjomīgi) 

tradicionālās kultūras formas no visiem Latvijas novadiem kopš 19. gs 80. gadiem 

līdz mūsdienām;  

(2) Krišjāņa Barona Dainu skapis (2001. gadā iekļauts UNESCO Pasaules atmiņas 

reģistrā), tā saturs ir pilnībā digitalizēts un tiešsaistē publiski pieejams 

http://www.dainuskapis.lv.  

(3) Attēlu krājums: ap 9250 fotogrāfiju un zīmējumu (digitalizēti ap 97 %), kas 

dokumentē folkloras teicējus un vākšanas darbu, etnogrāfiskus objektus un dabas 

ainavas, sākot no 20. gs. 20. gadiem.  

(4) Audio ierakstu kolekcija: 159 fonogrāfa valces, ap 300 audio lenšu, 150 audio 

kasetes u. c. Liela daļa skaņu ierakstu digitalizēta. 

(5) Video ierakstu kolekcija: 111 VHS un 60 DV kasetes (digitalizētas). 

LFK arhīva materiāls ir sistematizēts un kataloģizēts, tā izmantojamību nodrošina seši 

rādītāji (sistemātiskais, žanru, topogrāfiskais, trīs Latvju dainu rādītāji) un 13 

kartotēkas jeb katalogi (pasaku, teiku, anekdošu, mīklu, sakāmvārdu, tautasdziesmu, 

ziņģu, horeogrāfijas materiālu, ticējumu, ieražu, melodiju, buramvārdu un tautas 

ārstniecības).  

Papildu arhīvam LFK veido un uztur arī digitālo un elektronisko 

infrastruktūru, kurā ietilpst:  

(1) LFK mājaslapa – http://lfk.lv līdztekus regulārai LFK aktualitāšu publicēšanai 

sniedz informāciju arī par LFK glabātajiem materiāliem un to izmantošanas 

iespējām, piedāvā elektronisko lasītavu, piekļuvi tās digitalizētajiem resursiem un 

virtuālo izstāžu telpu. Mājaslapa pieejama latviešu un angļu valodā. Kopš 2010. g. 

LFK informēšanai un komunikācijai ar sabiedrību uztur arī kontu mikroblogošanas 

vietnē Twitter: https://twitter.com/_LFK_; 

(2) LFK digitālais arhīvs – http://garamantas.lv (http://folklore.lv) ir 

daudzfunkcionāls, multimediāls tiešsaistē brīvi pieejams resurss, kas pieejams 

astoņās valodās (latviešu, latgaliešu, lietuviešu, igauņu, angļu, vācu, krievu, 

baltkrievu). Arhīva izveide aizsākta 2014. gadā, taču tajā integrētas vairākas 

iepriekš izveidotas datubāzes un rādītāji: datubāze Krātuve (LFK sistemātiskais 

rādītājs), ilustrāciju, audio un video ierakstu datubāze, sakāmvārdu kartotēka, 

www.dainuskapis.lv. LFK digitālā arhīva izveidē rasts Eiropas mērogā inovatīvs 

IT risinājums – tas vienlaikus ir gan audiovizuāla, pilntekstu (full-text) un folkloras 

vākšanā iesaistīto personu datubāze, gan arī sistemātiskais rādītājs un IT rīks jaunu 

rādītāju izveidošanai, kā arī līdzeklis saziņai ar sabiedrību (iesaiste manuskriptu 

atšifrēšanā crowdsourcing transcription). Līdz šim http://garamantas.lv publicētas 

120 LFK manuskriptu kolekcijas (152 200 manuskriptu failu), 35 780 vienībām 

ievadīti metadati, atšifrētas 620 manuskriptu lappuses, 8 771 fotogrāfija un 

zīmējumi, 7 426 audio ieraksti.  

(3) Krišjāņa Barona Dainu skapja digitālā versija www.dainuskapis.lv, viens no 

populārākajiem latviešu tradicionālās kultūras elektroniskajiem resursiem, kas tika 

radīts sadarbības projekta ietvaros (1996–2003) un ir brīvi pieejams tiešsaistē ar 

izstrādātu meklēšanas sistēmu. Datubāzē publicēti 172 779 tautasdziesmu teksti, 

http://www.dainuskapis.lv/
http://lfk.lv/
https://twitter.com/_LFK_
http://garamantas.lv/
http://folklore.lv/
http://www.dainuskapis.lv/
http://www.dainuskapis.lv/
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kuriem piesaistīti manuskripta attēli. Šobrīd noris darbs pie www.dainuskapis.lv 

pārveidošanas un integrēšanas LFK digitālajā arhīvā http://garamantas.lv. 

(4) Latviešu teiku paralēlais korpuss latviešu un vācu valodā – http://pasakas.lfk.lv – 

ir datubāze, kas paralēlā skatījumā piedāvā iepazīt un pētīt latviešu teiku tekstus 

latviešu un vācu valodā, un tai ir izstrādāti detalizēti meklēšanas rīki. Resurss 

radīts, LFK sadarbojoties ar LU Matemātikas un informātikas institūtu (2010–

2012). Publicētais materiāls aptver trīs sējumus (3580 teksti) no lielākā latviešu 

vēstītājfolkloras izdevuma: Šmits, Pēteris (sast.) Latviešu pasakas un teikas 15 

sējumos (1925–1937). 2016. gadā plānota šī krājuma integrācija 

http://garamantas.lv. 

Zinātniskās literatūras krājums 

LFMI struktūrvienība – Latviešu folkloras krātuve – ir izveidojusi un uztur 

specializētu nozares bibliotēku, kurā ir Latvijā lielākā publiski pieejamā folkloristikas 

grāmatu un žurnālu kolekcija (ap 1800 izdevumu). 

3.1.6. Sadarbība ar LU struktūrvienībām un citiem pētnieciskajiem 

centriem Latvijā un ārvalstīs zinātnes un izglītības jomā 

LFMI ir izveidojis plašu un funkcionālu sadarbības tīklu ar zinātniskajām institūcijām 

Latvijā un ārzemēs. Daudzas no tām kļuvušas par institūta pastāvīgajām partnerēm 

pētniecisko projektu izstrādē. LFMI sadarbība ar universitātēm un citām pētniecības 

institūcijām Latvijā tiek veiksmīgi īstenota gan zinātniskajā pētniecībā (sadarbības 

projekti, starpdisciplināras konferences, kopēji sastādīti un rediģēti zinātnisko rakstu 

krājumi), gan izglītības jomā, integrējot pētniecības rezultātus bakalaura, maģistra un 

doktorantūras programmās vairākās Latvijas augstskolās. 

LFMI starptautiskās sadarbības galvenais virziens ir kopīgu projektu izstrāde 

ar ārvalstu augstskolām un citām pētniecības institūcijām. Starptautisko pētniecības 

projektu ietvaros tiek izmantotas arī iespējas iegūt avotu materiālus topošajiem 

pētījumiem. LFMI pētnieki strādājuši arhīvos un bibliotēkās Igaunijā, Lietuvā, 

Somijā, Vācijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Lielbritānijā, Francijā, Krievijā, ASV 

u.c., kā arī veikuši lauka pētījumus folklorā Krievijā, Igaunijā, Norvēģijā un Indijā. 

LFMI pētnieki ir daudzu starptautisku profesionālu pētniecības organizāciju 

biedri: ISFNR (International Society for Folk Narrative Research), SIEF (Société 

Internationale d’Ethnologie et de Folklore), BAAC (Baltic Audiovisual Archives 

Council), IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archive), 

Folklore Fellows, Nordic and Baltic Tradition Archives Network, NEWW network 

(New approaches to European Women’s Writing), International Society for Cultural 

History, Goethe-Gesellschaft in Weimar, European Network for Avant-Garde and 

Modernism Studies, International Society of Emblem Studies (USA-Deutschland-

Great Britain).  

Jauni pētnieciskās sadarbības tīkli tiek radīti arī, izstrādājot pieteikumus 

starptautiskajām zinātnes sadarbības programmām. 2012. gadā LFMI iesniedza 

pieteikumus diviem starptautiskiem projektiem - COST programmā un ERC Starting 

Grant programmā, bet 2015. gadā - diviem projektiem HERA programmā un kā 

sadarbības partneris arī projektam Eiropas Savienības zinātnes un inovāciju 

ietvarprogrammā HORIZONTS 2020.  

http://www.dainuskapis.lv/
http://garamantas.lv/
http://pasakas.lfk.lv/
http://garamantas.lv/
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Sadarbība nacionālā mērogā (2010-2015) 

Institūcija Sadarbības veids Pētniecības nozare/joma 

Universitātes   

Latvijas Universitāte   

Humanitāro zinātņu 

fakulāte 

 

 

 

 

 

Sadarbības projekts Valsts 

pētījumu programmā (VPP) 

Nacionālā Identitāte 

„Identitātes estētika: 

Literatūra, folklora un 

māksla – nacionālās 

identitātes vēsturiskās 

zīmes un mūsdienu 

simboli” (2010-2013) 

Literatūrzinātne, 

folkloristika, 

mākslas zinātne  

 

Sadarbības projekts VPP 

Letonica „Kultūra un 

identitātes Latvijā: 

mantojums un mūsdienu 

prakse” (2014-2017) 

Literatūrzinātne, 

folkloristika, 

mākslas zinātne  

Dalība doktorantūras un 

promocijas padomēs, 

promocijas darbu vadīšana 

un recenzēšana 

Literatūrzinātne, 

folkloristika un māksla 

 

 

Lekciju kursi bakalaura un 

maģistra studiju 

programmās 

Latviešu literatūras vēsture, 

vācu literatūras vēsture, 

vācbaltu kultūra, Baltijas 

jūras reģiona literatūra, 

salīdzināmā literatūrzinātne 

Eiropas kontekstā u.c.  

 

 

Latvijas Vēstures 

institūts 

Filozofijas un 

socioloģijas institūts  

Latviešu valodas institūts 

 

 

 

 

 

 

 

Sadarbība VPP Nacionālā 

identitāte (2010-2013) 

 

Starpdisciplinārs sadarbības 

projekts „Humanitāro 

zinātņu virtuālā 

enciklopēdija: personālijas, 

avoti, termini” (LZP grants 

2010-2013) 

 

Starpdisciplinārs sadarbības 

projekts „Kultūru migrācija 

Latvijā” (LZP grants 2014-

2017) 

Starpdisciplināras 

identitātes studijas, 

literatūras vēsture un 

teorija, salīdzināmā 

literatūra, folkloristika, 

mitoloģija, teātra vēsture, 

muzikoloģija, kultūras 

teorija, Latvijas vēsture, 

latviešu filozofijas vēsture, 

valodniecība 

Sadarbības projekts 

“Latvijas teātris un teātra 

zinātne Eiropā” (ERAF 

2010-2012) 

Teātra kritika un teorija 
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ERAF projekts „Latviešu 

valodas, kultūrvēsturiskā 

mantojuma un radošo 

tehnoloģiju valsts nozīmes 

pētniecības centra zinātnes 

infrastruktūras attīstība” 

(2012-2015) 

 

Zinātnes infrastruktūra 

Liepājas Universitāte 

 

 

Sadarbības projekts VPP 

Letonica „Kultūra un 

identitātes Latvijā: 

mantojums un mūsdienu 

prakse” (2014-2017) 

 

Literatūrzinātne, 

folkloristika, 

mākslas zinātne  

 

 

Sadarbība ikgadējās 

konferences „Aktuālas 

problēmas literatūras un 

kultūras pētniecībā” 

organizēšanā un 

konferences rakstu krājuma 

veidošanā 

Literatūrzinātne, literatūras 

vēsture un teorija, 

folkloristika 

Lekciju kursi bakalaura un 

maģistra studiju 

programmās 

 

 

 

Pasaules un Baltijas teātra 

vēsture, drāmas vēsture un 

teorija, salīdzināmā 

literatūra, 20. gs. literatūras 

kritikas skolas, modernā un 

postmodernā literatūra 

Daugavpils 

Universitāte 

 

 

Sadarbības projekts VPP 

Letonica „Kultūra un 

identitātes Latvijā: 

mantojums un mūsdienu 

prakse” (2014-2017) 

Literatūrzinātne, 

folkloristika, 

mākslas zinātne  

 

 

Dalība doktorantūras un 

promocijas padomēs, 

promocijas darbu vadīšana 

un recenzēšana 

Literatūrzinātne 

 

Lekciju kursi bakalaura un 

maģistra studiju 

programmās 

 

 

 

Baltijas mitoloģija, 

folkloras teorija, literārā 

folkloristika, kultūras 

vēsture, salīdzināmās 

literatūras studijas, latviešu-

skandināvu literārie 

kontakti, mūsdienu latviešu 

literatūra 

Biznesa augstskola Lekciju kurss 2.līmeņa Komunikācijas teorija, 
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„Turība” profesionālās augstākās 

izglītības studiju 

programmā “Sabiedriskās 

attiecības” 

 

muzikoloģija 

Citas augstākās mācību 

iestādes 

  

Latvijas Kultūras 

akadēmija 

 

Sadarbības projekts 

„Folklora: teksti un izpētes 

vēsture” (LZP grants 2010) 

 

Folkloristika, arheoloģija 

 

 

Sadarbības projekts 

“Latvijas teātris un teātra 

zinātne Eiropā” (ERAF 

2010-2012) 

 

Teātra kritika un teorija 

 

 

Sadarbības projekts 

„Vidzemes Svētupe 

mītiskajā un reālajā 

kultūrtelpā (LZP grants 

2013-201 

 

Folkloristika, arheologija, 

mitoloģija, kultūrainavu 

pētniecība 

 

 

Sadarbības projekts 

„Gadsimtu mijas smiekli 

(Le Rire fin de siècle). 

Starptautiska konference ar 

rakstu krājumu (2014-2016) 

 

Salīdzināmā literatūra, 

kultūras teorija 

 

 

 

Ikgadējās folkloras prakses 

folkloras un tradicionālās 

kultūras studentiem 

 

Folkloristika, arhivēšanas 

metodoloģija 

 

 

Lekciju kursi bakalaura 

studiju programmās 

 

Mūsdienu folkloristika, 

vizuālā antropoloģija 

 

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija 

 

Ikgadējās folkloras prakses 

etnomuzikoloģijas 

studentiem 

Folkloristika, arhivēšanas 

metodoloģija 

Lekciju kursi bakalaura 

studiju programmās 

 

Folklora, etnomuzikoloģija, 

etnohoreogrāfija 
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Sadarbības pētījums 

„Latviešu mūzikas kods: 

versijas par mūziku 

gadsimtu mijā ” LFMI 

projektam VPP Nacionālā 

identitāte (2010-2013) 

Latviešu mūzika, mūzikas 

dzīve, modernā mūzika, 

avangards, dzimtes studijas 

 

Latvijas Mākslas 

akadēmija 

 

Sadarbības projekts Valsts 

pētījumu programmā (VPP) 

Nacionālā Identitāte 

„Identitātes estētika: 

Literatūra, folklora un 

māksla – nacionālās 

identitātes vēsturiskās 

zīmes un mūsdienu 

simboli” (2010-2013) 

Literatūrzinātne, mākslas 

zinātne, folkloristika 

Zinātniskās institūcijas   

Latviešu valodas 

aģentūra 

Starpdisciplinārs sadarbības 

projekts „Kultūru migrācija 

Latvijā” (LZP grants 2014-

2017) 

Salīdzināmā literatūra, 

folkloristika, mitoloģija, 

teātra vēsture, 

muzikoloģija, kultūras 

teorija, Latvijas vēsture, 

latviešu filozofijas vēsture, 

valodniecība 

Vieslekciju kurss 

“Mūsdienu latviešu dzeja” 

Literatūras vēsture un 

teorija 

 

Starptautiskās sadarbības partneri (2010-2015) 

Institūcijas nosaukums Sadarbības veids Valsts 

Universitātes   

Bergenas Universitāte  

Joensu Universitāte 

 Nordforsk pētnieciskās 

sadarbības tīkls Literary 

Transcultural Studies (2010–

2012). 
 

Norvēģija, Somija 

Amsterdamas Universitāte  Pētniecības programma Study 

Platform on Interlocking 

Nationalisms (2011–2012).  
 

Nīderlande 

Gentes Universitāte 

Poznaņas universitāte  

Kentas Universitāte 

Dalība pētnieciskajā sadarbības 

tīklā European Network for Avant-

Garde and Modernism Studies 

(kopš 2008) 

Beļģija 

 Polija 

Lielbritānija 

Linčēpingas Universitāte 

(vadošā institūcija) 

Leičesteras Universitāte 

Parīzes Universitāte 1  

Tartu Universitāte 

ES 7. ietvarprogrammas grants 

European National Museums: 

Identity Politics, the Uses of the 

Past and the European Citizen 

(2011-2013) 

Zviedrija 

Lielbritānija 

Francija 

Igaunija 

Norvēģija 
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Oslo Universitāte 

Boloņas universitāte  

Centrālās Eiropas 

Universitāte 

Itālija 

Ungārija 

 

Pizas Universitāte Sadarbības projekts 

„CLIOHRES.net”: seminārs, 

publicēta monogrāfija Social and 

Political Dimensions of Latvian 

Prose Poem (2010) 

Itālija 

Trentas Universitāte Starptautisks projekts Theatre 

Alternatives in Eastern Europe 

after the Fall of Communism 

(2010-2014) 

Kanāda 

Krievijas Humanitāro 

zinātņu universitāte 

Sadarbības projekts 

Мифологический сюжет о 

Сисинии в древних, 

cредневековых и современных 

традициях Европы и Азии 

 

Krievija 

Tartu Universitāte Projekts ETF 9178 Research and 

Web Project of Estonian Older 

Literature EEVA (2009-2013) 

 

Sadarbība projektā Literature as a 

Medium of Creating the Translated 

Identity of Self (LZP grants 2013-

2016), starptautiskās konferences 

The Changing Baltics: Cultures 

within a Culture rakstu krājums 

The Changing Baltics 

(Interlitteraria Vol 20, No 1 2015) 

 

 

Igaunija 

Sodertornas Universitāte Sadarbības projekts Driving 

Forces for Environmental Policy-

Making and Capacity Building in 

the Baltic Sea Region (2011-2015) 

Zviedrija 

Vestfāles Vilhelma 

universitāte Minsterē  

 

Sadarbība konferenču un semināru 

organizēšanā, zinātnisku rakstu 

krājumu redkolēģijās. Lekciju 

kurss: Baltijas literatūru vēsture 

(2014) 

Vācija 

 

Greifsvaldes Universitāte, 

 

Pastāvīga sadarbība vācbaltu 

 

Vācija 
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Baltijas studiju centrs literatūras pētniecībā 

Poznaņas Universitāte Pastāvīga sadarbība 

literatūrpētniecībā un zinātnisku 

rakstu krājumu redkolēģijās  

Polija 

Vīnes Mūzikas un mākslas 

universitāte, Tautas 

mūzikas un 

etnomuzikoloģijas institūts 

 

Sadarbības projekts European 

Voices (2014) 

Lekcijas kompozīcijā un 

etnomuzikoloģijā 

(2014) 

Austrija 

Ruenas Universitāte 

 

Sadarbības projekts Le Rire fin de 

siècle. (2014-2016) 

Francija 

 

Leipcigas Universitāte Dalība pētniecības organizācijā 

Internationale Arbeitsgemeinschaft 

an der Iniversitȁt Leipzig 

Vācija 

Pētnieciskie institūti   

Underes un Tuglasa 

Literatūras Centrs, 

Igaunijas Zinātņu 

akadēmija  

Sadarbības projekts The History of 

Baltic Written Culture (2011-

2013) 

 

Sadarbība projektā Literature as a 

Medium of Creating the Translated 

Identity of Self (LZP grants 2013-

2016) 

 

Igaunija 

Getingenas Zinātņu 

akadēmija 

Sadarbības projekts Parallel 

Corpus of Latvian Folktales in 

Latvian and German Language 

(2012) 

Vācija 

Bulgārijas Zinātņu 

akadēmija, Etnoloģijas un 

Folkloras institūts  

 

 

Sadarbības projekts Values and 

Identities: Cultural Heritage as a 

Resource for Construction of 

Identities (2014) 

 

Sadarbības projekts Methods and 

means for preservation of cultural 

heritage (2015-2017).  

 

Bulgārija 

Heidelbergas Zinātņu 

akadēmija 
 

Projekts Baltisch-deutsche 

Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. 

Jahrhundert. Medien – 

Institutionen – Akteure (2014-

2015) 

Vācija 

Lietuvas Literatūras un Sadarbība projektā Literature as a Lietuva 
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folkloras institūts Medium of Creating the Translated 

Identity of Self (LZP grants 2013-

2016) 

 

Slovākijas Zinātņu 

akadēmija, Pasaules 

literatūras institūts  

Zinātniskā apmaiņa, sadarbība 

LFMI izdotā humanitāro zinātņu 

žurnāla Letonica, redkolēģijā 

Slovākija 

Starptautiskās konferences un semināri, kurus organizējis LFMI sadarbībā ar 

citām zinātniskajām institūcijām 

42th Conference of Baltic Ethnomusicologists (sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmiju), Rīga, 2010 

Starptautiskais seminārs Text in Contemporary Theatre: The Baltics Within the 

Context of World Experience (sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju) Rīga, 2011 

Starptautiskā konference Gender, Literary Conventions and Creative Work (sadarbībā 

ar LU HZF pētījumu centru Feministica Lettica, un LU Filozofijas un socioloģijas 

institūtu, Rīga, 2011. 

Starptautiskā conference Rūdolfs Blaumanis and the European Cultural Revolution at 

the Turn of the Century. Prose, Drama and Theater in Text and Context (sadarbībā ar 

Johanesa Gūtenberga Universitāti Maincā, Alberta Ludviga Universitāti Freiburgā, 

Tallinas Universitāti, Igaunijas Zinātņu akadēmijas Underes un Tuglasa Literatūras 

centru, Lietuvas Literatūras un folkloras institūtu, LU HZF, Latvijas Kultūras 

Akadēmiju, Liepājas Universitāti un Kurzemes Humanitāro zinātņu institūtu, Rīga, 

Ērgļi 2013. 

10. Baltijas literatūrzinātnieku konference The Changing Baltics: Cultures within 

Cultures (sadarbībā ar Igaunijas Zinātņu akadēmijas Underes un Tuglasa Literatūras 

centru, Lietuvas Literatūras un folkloras institūtu un Tallinas Universitāti. Rīga, 2014. 

Starptautiskā conference G. F. Stender (1714 - 1796) and the Enlightenment in the 

Baltics in European contexts (sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, LU HZF, 

Latvijas Nacionālo bibliotēku, Dānijas Kultūras institute un Tallinas 

Universitāti).Rīga, Jelgava, Viesīte, Sunākste 2014. 

Starptautiskā konference Wissenschaft, Öffentlichkeit und Epoche: Das Wirken der 

Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst und ihre Bedeutungfür die 

Wissenschaft und die Öffentlichkeit (sadarbībā ar LU Vēstures filozofijas fakultāti) 

Rīga, 2015. 

3.1.7. Sadarbība ar nozares ministrijām un valsts un pašvaldību 

institūcijām 

LFMI sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām ir izvērsta un sazarota. No 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ik gadus tiek saņemts 

zinātniskās darbības bāzes finansējums LFMI pamatdarbības nodrošinājumam, kā arī 

finansējums atsevišķiem pētījumu projektiem. Pašlaik tādi ir Valsts pētījumu 

programmas projekts Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse 

(2014-2017), kā arī IZM budžeta apakšprogramma 05.04.00 Krišjāņa Barona Dainu 

skapis” (2015–2017). Projektu īstenošanas gaitā un konkursu informācijas gūšanai 
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LFMI sadarbojas arī ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, kas ir IZM tiešās 

pārvaldības iestāde. 

LFMI sadarbība ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju (KM) notiek 

vairākos virzienos. 2013. gadā KM finansiāli atbalstīja projekta Latviešu 

tautasdziesmas. Klasiskā mantojuma izpēte un akadēmiskais izdevums” pabeigšanu. 

2015. gadā LFMI sadarbojusies ar KM divos projektos – 1) LFMI sadarbībā ar LU 

Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēku organizētā starpdisciplinārā konference 

Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks. Rainim 150 tiek gatavota KM Raiņa un 

Aspazijas gada programmas Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Rainis un Aspazija – 150 

ietvaros; 2) Latviešu folkloras krātuve sadarbojusies ar KM Sabiedrības integrācijas 

departamentu saziņai ar Latvijas mazākumtautību kopienām projektā Krišjāņa Barona 

Dainu skapis. LFMI direktore Dace Bula darbojusies KM darba grupā Nemateriālā 

kultūras mantojuma likuma izstrādei.  

LFMI pastāvīgi un sekmīgi piedalās Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 

rīkotajos projektu konkursos literatūras, tradicionālās kultūras, teātra un kultūras 

mantojuma nozarēs. 2014. un 2015. gadā VKKF finansējums iegūts 32 projektiem. 

2015. gada rudenī LFMI speciālisti (E. Eglāja-Kristsone, G. Grīnuma, I. Kalniņa, I. 

Daukste-Silasproģe) piedalīsies Raiņa un Aspazijas personībām veltītajā lekciju ciklā 

vairāk nekā 20 Latvijas novadu bibliotēkās. Lekcijas tapušas ar VKKF 

mērķprogrammas Raiņa un Aspazijas gads finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas 

Rakstnieku savienību un novadu bibliotēkām. 2015. gadā LFMI speciālisti Toms 

Ķencis, Anita Rožkalne un Inguna Daukste-Silasproģe ir VKKF eksperti tradicionālās 

kultūras un literatūras nozarēs. 

LFMI dažādās formās un kapacitātē sadarbojies ar vairākām KM padotības 

iestādēm – muzejiem, bibliotēkām, Latvijas Nacionālo kultūras centru. Muzeju 

vidū kā pastāvīgie sadarbības partneri minami Rakstniecības un mūzikas muzejs 

(nodrošina avotu materiālus pētījumiem literatūrā, folklorā un mākslās, īstenots 

sadarbības projekts Latvijas mūziķu leksikona izveidē) un Krišjāņa Barona muzejs, ar 

kuru pastāvīgi sadarbojas LFMI Latviešu folkloras krātuve gan izstāžu veidošanā 

(pēdējā kopēji veidotā izstāde Ekspedīciju laboratorija, 2013), gan lekciju 

pasniegšanā muzeja izglītojošajās programmās. LFMI literatūras speciālisti izmanto 

saviem pētījumiem rakstnieku muzeju materiālus un regulāri piedalās muzeju 

rīkotajos literārajos pasākumos - Jāņa Akuratera, Ojāra Vācieša, Andreja Upīša, Raiņa 

un Aspazijas muzejos, arī jaunatklātajā Aspazijas mājā (piemēram, 2015. g. lekciju 

ciklā Kafija ar Aspaziju). LFK bieži sadarbības partneri ir Turaidas muzejrezervāts 

(2014. gadā tajā organizēta starptautiskās folkloristikas konferences Mapping 

Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic 

Thought izbraukuma sēde) un Latvijas Nacionālais kultūras centrs (2015. g. LFK 

piedalījās LNKC rīkotajās Eiropas Amatu prasmju dienās Satiec savu meistaru!, LFK 

speciālisti (Beatrise Reidzāne, Guntis Pakalns u.c.) ir lektori LNKC izglītības 

programmās).  

Gadu gaitā LFMI LFK izveidojusies aktīva sadarbība novadpētniecības un 

nemateriālā kultūras mantojuma jomās ar vairākiem pašvaldību muzejiem (Tukuma 

muzeja Džūkstes Pasaku muzeju, Franča Trasuna muzeju Kolnasāta, Balvu novada 

muzeju, Limbažu muzeju u. c.) un novadu bibliotēkām. LFK digitālā arhīva grupa 

veido sadarbības tīklu ar dažādām pašvaldību institūcijām tiešsaistes platformas 

www.garamantas.lv pilnveidei un popularizēšanai – jau notikuši vairāki LFK 

http://www.garamantas.lv/
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izbraukuma semināri (2015. gadā Valkā, Balvos un Mazsalacā). Novadu pašvaldības 

atbalsta arī Latvijas etnogrāfisko ansambļu ieskaņošanu, ko LFK uzsākusi 2015. g.  

Šīs pētniecības programmas ietvaros notiek mērķsadarbības plāna izstrāde 

2015.-2020. gadam ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (sk. 3.1. sadaļu).  

LFMI pētnieciskos projektus atbalstījis arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departaments (piemēram, Gunas Zeltiņas monogrāfijas par Šekspīru izdošanas 

sagatavošanu 2015. gadā). 

Pastāvīga un regulāra ir LFMI sadarbība ar UNESCO Latvijas Nacionālo 

komisiju. Kopīgi īstenotie pasākumi saistās galvenokārt ar LFK glabāto Krišjāņa 

Barona Dainu skapi, kas kopš 2001. g. ir UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 

reģistra objekts. 

LFMI pētnieks Aldis Pūtelis ir UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas 

eksperts, 2014. gadā LFMI direktore Dace Bula un Latviešu folkloras krātuves 

vadītāja Rita Treija piedalījās UNESCO nemateriālā mantojuma reprezentatīvā 

saraksta 2014. gada nomināciju izvērtēšanas komisijā.  

LFMI speciālisti ir Lielās mūzikas gada balvas 2014 (Ilze Liepiņa) un 

Latviešu literatūras gada balvas 2013 (Jānis Ozoliņš, Pauls Daija) žūriju locekļi, aktīvi 

lektori (folkloras, literatūras un vēstures skolotāju kursos) un žūrijas locekļi 

(konkursos Anekdošu virpulis, Teci, teci, valodiņa) jauniešu tradicionālās kultūras 

apgūšanas un pārmantošanas programmā Pulkā eimu, pulkā teku (Guntis Pakalns, 

Aldis Pūtelis, Baiba Krogzeme-Mosgorda). LFMI pētniece Eva Eglāja-Kristsone 

darbojas Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijā un LPSR Valsts drošības 

komitejas zinātniskās izpētes komisijā. 

3.1.8. Pētniecisko rezultātu pieejamība un zinātnes popularizācijas 

darbs 

LFMI savu pētniecisko rezultātu pieejamības nodrošināšanai un saziņai ar sabiedrību 

izmanto plašu līdzekļu klāstu. 

(1) Publikācijas. LFK pētnieciskais devums atspoguļojas zinātniskajās publikācijās – 

tirdzniecībā un bibliotēkās pieejamos izdevumos (tai skaitā LFMI humanitāro 

zinātņu žurnālā Letonica). Piederot humanitārajām zinātnēm, arī institūta 

zinātniskās publikācijas ir adresētas ne vien šaurām profesionāļu aprindām, bet 

plašai sabiedrībai, un ir sabiedrības pieprasītas (pēdējos gados vairākas nokļuvušas 

Latvijā pieprasītāko grāmato kārtā). Tiešāk pie sabiedrības LFMI vēršas ar 

populārzinātniskām publikācijām; tās ir grāmatu, teātra izrāžu, koncertu recenzijas; 

raksti par Latvijas kultūras darbiniekiem un nozīmīgiem kultūrdzīves notikumiem. 

Ik gadu LFMI pētnieki publicē prāvu populārzinātnisku publikāciju skaitu (2014. 

gadā–70), kas parādās gan preses izdevumos, gan interneta vietnēs (dance.lv, 

kroders.lv).  

(2) Zinātniski un populārzinātniski pasākumi. LFMI ik gadu rīko divas konferences –

Meklējumi un atradumi un Krišjāņa Barona konference –, kas nav domātas vien 

pētnieku auditorijai, bet arī kultūras praktiķiem un interesentiem, un tiek arī plaši 

apmeklētas. Atvērts un publiski izziņots pasākums ir arī Institūta semināru cikls 

Pētījuma poētika, kas notiek reizi mēnesī. Bet katra gada noslēgumā LFMI rīko 

pasākumu 8½ grāmatas, lai sabiedrību iepazīstinātu ar savu gada „ražu”– 

publicētajām grāmatām. Institūts piedalījies arī Eiropas Komisijas rosinātajos 
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zinātnes popularizēšanas pasākumos Zinātnieku nakts 2012, Zinātnieku nakts 2013 

un Eiropas Amatu prasmju dienās Satiec savu meistaru! (2015).  

(3) Lekcijas un priekšlasījumi. LFMI pētnieki ir regulāri lektori un publisku 

priekšlasījumu ciklu veidotāji Rīgas Latviešu biedrībā, grāmatu un kultūrpreču 

mājā NicePlace Mansards, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī citās Latvijas 

bibliotēkās un muzejos. 2015.–Raiņa un Aspazijas–gadā LFMI piedalās abiem 

literātiem veltītā lekciju ciklā, kas aptver visu Latviju.  

(4) Izstādes. LFMI pētnieki piedalās arī izstāžu rīkošanā, ar viņu atbalstu, piemēram, 

tapusi izstāde Krišjāņa Barona muzejā Ekspedīciju laboratorija; izstāde LNB 

Herders un Rīga 1764–1769 u.c.  

(5) Elektroniskie informācijas resursi. LFMI pētnieku darbam iespējams sekot 

Institūta un Latviešu folkloras krātuves mājas lapās (www.lulfmi.lv, www.lfk.lv), 

kā arī sociālajos tīklos. Ikgadējā konference Meklējumi un atradumi ir skatāma 

interneta tiešsaistē. Bet par īpašu rīku pētnieku saziņai ar sabiedrību kļuvis LFK 

digitālais arhīvs www.garamantas.lv, kas informē par LFMI un jo sevišķi LFK 

darbību un resursiem. Apmeklētāju skaits ik mēnesi pārsniedz vairākus tūkstošus, 

un vairāki desmiti interesentu ir kļuvuši par regulāriem manuskriptu atšifrētājiem 

un materiālus precizējošas informācijas sniedzējiem. Tā sabiedrības daļa, kas aktīvi 

izmanto tehnoloģijas, tiek lielākoties uzrunāta ar sociālo tīklu starpniecību. 

Savukārt vecākā paaudze tiek informēta www.garamantas.lv klātienes semināros, 

kas tiek rīkoti Latvijas novados. Plašākai sabiedrības informēšanai par 

www.garamantas.lv pieejamajiem materiāliem un sniegtajām iespējām, kā arī 

sabiedrības iesaistīšanai LFK materiālu precizēšanā 2015. gadā plānots kopīgs 

projekts ar vairākām novadu bibliotēkām.  

(6) Darbs ar apmeklētājiem, konsultācijas un ekskursijas. LFMI pētnieki tiek plaši 

izmantoti par ekspertiem un konsultantiem dažādos pasākumos (piemēram, 

folkloras festivālos Baltica, Pulkā eimu, pulkā teku, konkursā Anekdošu virpulis, 

stāstnieku konkursā Teci, teci, valodiņa u. c.). LFK lasītava (arhīva materiālu 

iepazīšanai un folkloristikas bibliotēkas izmantošanai) pieejama apmeklētājiem bez 

ierobežojuma. Tur iespējams uzklausīt speciālistu stāstījumu par LFK darbību, 

folkloras vākšanas vēsturi Latvijā, Krišjāņa Barona Dainu skapi. 

3.1.9. Stiprās un vājās puses, iespējas un draudi: SVID analīze 

LFMI zinātnisko sniegumu nosaka gan iekšējie faktori, kas atkarīgi no institūta paša 

darbības kvalitātes (piemēram, zinātniskā darba efektivitāte un kvalitāte, institūta 

vadības politika, pētījumu rezultātu publiskā pieejamība), gan ārējie faktori, kurus 

institūts tieši ietekmēt nevar (piemēram, Latvijas ekonomiskā situācija un zinātnes 

finansējuma pieejamība, humanitāro zinātņu konkurētspēja Latvijā un ārpus tās, 

augstākās izglītības kvalitāte, valsts zinātnes politika). LFMI ir gatavs aktīvi strādāt 

visos zinātniskā darba kvalitātes celšanas virzienos, kas ir institūta kompetencē un 

atkarīgi no darbinieku profesionālisma, vienlaikus meklējot iespējas ietekmēt arī 

ārējos faktorus, no kuriem atkarīga institūta nākotne – aicināt uz dialogu valsts 

zinātnes politikas veidotājus, iesaistīties debatēs par humanitāro un sociālo zinātņu 

statusu Latvijā un Eiropā, aktivizēt darbību arodorganizācijā u.c. 

 

Stiprās puses Vājās puses 

http://www.lulfmi.lv/
http://www.lfk.lv/
http://www.garamantas.lv/
http://www.garamantas.lv/
http://www.garamantas.lv/
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• LFMI ir zinātniskā institūcija ar 

senām kvalitatīva darba tradīcijām, 

spēcīgu darba ētiku, pieredzējušu 

personālu un ievērojamu attīstības 

potenciālu; 

• Institūta pētnieciskie mērķi ir cieši 

saistīti ar jomām, kas ir būtiskas valsts 

un nacionālās identitātes definēšanai;  

• LFMI pētnieciskais darbs noris 

atzīstamā starptautiskā līmenī, ko rāda 

darbinieku iesaiste starptautiskos 

zinātniskos projektos, forumos un 

starptautiskajās profesionālajās 

organizācijās; 

• LFMI pētniecisko darbu raksturo 

augsti kvalitatīvie un kvantitatīvie 

rādītāji;  

• LFMI ir nozīmīga pieredze sadarbībā 

ar citām zinātniskajām institūcijām gan 

nacionālā, gan starptautiskā mērogā; 

• LFMI pētnieki aktīvi piedalās 

augstākās izglītības programmu 

īstenošanā un attīstīšanā vairākās 

Latvijas augstskolās; 

• LFMI pastāvīgi rūpējas par 

pētnieciskā personāla atjaunināšanu, 

institūtā strādā salīdzinoši daudz jauno 

zinātnieku;  

• LFMI administratīvās izmaksas ir 

zemas; 

• LFMI jaunās darba telpas Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā nodrošina 

optimālus apstākļus zinātniskajam 

darbam – modernu pētniecisko 

infrastruktūru ar labiekārtotām darba 

vietām, brīvu pieeju rokrakstu 

arhīviem un zinātniskās literatūras datu 

bāzēm;  

• LFMI komunicē ar plašu un 

daudzveidīgu kultūras interesentu 

auditoriju, institūta pētnieciskajiem 

atklājumiem ir augsts pieprasījums 

Latvijas sabiedrībā; 

• LFMI digitālā infrastruktūra strauji 

attīstās. 

• LFMI pētījumu rezultāti aizvien vēl 

nav pietiekami pieejami starptautiskajai 

zinātnes sabiedrībai; 

• Pieejamie finanšu resursi tikai daļēji 

atļauj īstenot LULFMI starptautiskās 

sadarbības potenciālu (segt konferenču 

dalības maksas, pētījumu tulkojumus 

svešvalodās, komandējumu izmaksas 

u.c.); 

• Nepietiekamais finansējums ierobežo 

jaunu speciālistu iesaistīšanu 

pētnieciskajā darbā un līdz ar to 

līdzsvarotu visu LFMI pētniecības 

nozaru attīstību; 

• Latvijas augstskolu beidzējiem, 

potenciālajiem LFMI darbiniekiem, 

bieži trūkst zinātniskās izglītības, lai 

kvalitatīvi iesaistītos LFMI pētnieciskajā 

darbā;  

• Pētniecības organizēšana projektu 

sistēmā ievērojami palielina vadošo 

pētnieku administratīvo noslodzi un 

bieži veicina pētnieciskā procesa 

fragmentēšanos (īpaši īstermiņa 

projekti).  

 

  

 

Iespējas Draudi 

• Globalizācijas un Eiropas integrācijas 

process veicina aktīvāku iesaisti 

• Humanitāro un eksakto zinātņu 

neadekvātais samērojums nacionālajā un 

Eiropas līmenī rada nevienlīdzīgus 
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starptautiskajā zinātnes sabiedrībā 

(profesionālajos pētnieciskajos tīklos) 

un līdz ar to sniedz jaunas iespējas 

LFMI pētnieku profesionālajai 

izaugsmei; 

• LFMI izdotā humanitāro zinātņu 

žurnāla “Letonica” iekļaušana EBSCO 

u.c. zinātniskajās datubāzēs sekmēs 

LFMI pētījumu aktīvāku iekļaušanos 

starptautiskajā zinātnes apritē;  

• Mērķtiecīgāka humanitāro un sociālo 

zinātņu koordinācija nacionālā un 

Eiropas līmenī varētu uzlabot šo nozaru 

konkurētspēju; 

• Ja nākotnē tiks turpināts valsts 

finansējums humanitārajām zinātnēm, 

LFMI ir vajadzīgais potenciāls, lai 

sadarbībā ar citām humanitāro zinātņu 

institūcijām saglabātu un attīstītu visus 

trīs letonikas pētījumu virzienus – 

literatūrā, folklorā un mākslā;  

• LFMI darbība Latvijas Universitātes 

ietvaros veicinās aktīvāku un labāk 

plānotu LFMI pētnieku iesaisti jauno 

zinātnieku sagatavošanā un augstākajā 

izglītībā kopumā; 

• Institūta digitālo resursu attīstība ļaus 

izstrādāt jaunus, ar kultūras mantojuma 

studijām saistītus izpētes virzienus. 

konkurences nosacījumus, kas apdraud 

LFMI iespējas iegūt finansējumu 

pētnieciskajiem projektiem; 

• LFMI attīstību un darba stabilitāti 

apdraud ikgadējā neskaidrība par LFMI 

piešķirtā valsts (bāzes) finansējuma 

apjomu un paredzamību kā īstermiņā, tā 

ilgtermiņā; 

• Pastāv potenciāls labāko pētnieku 

aizplūšanas risks sakarā ar pastāvošo 

atalgojuma nevienlīdzību starp 

universitāšu akadēmisko personālu un 

zinātnisko institūtu personālu;  

• LFMI pētniecisko darbu negatīvi 

iespaido zinātnes administrēšanā aizvien 

pieaugošais birokrātisko prasību slogs. 

 

  

3.2. ATTĪSTĪBAS IESPĒJU PRIEKŠIZPĒTE. VIDĒJĀ TERMIŅA 

PRIORITĀRIE VIRZIENI 

3.2.1. Folkloristika 

Mūsdienu folkloristika parasti tiek raksturota kā multiparadigmu nozare, kuras dažādo 

virzienu un tendenču spektrs nepadodas īsam kopsavilkumam. Tā ir starptautiska, 

teorētiski un metodoloģiski starpdisciplināra, dalot izpētes priekšmetu un pētnieciskās 

pieejas ar virkni kaimiņnozaru, kā: antropoloģija, kultūras studijas, literatūrzinātne, 

cilvēkģeogrāfija, vides studijas, arhīvzinātne u.c. Šai plašajā iespēju klāstā Latviešu 

folkloras krātuves pētnieki vidēja termiņa pētniecisko virzienu izvēli balstījuši, (1) 

pamatojoties uz līdzšinējām iestrādēm; (2) izvērtējot nozares starptautiskās attīstības 

tendences.  
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Digitālā humanitārā zinātne: pieeju attīstība folkloristikā (Towards Digital 

Folkloristics)  

Iesaistīto cilvēku un finanšu resursu ziņā plašākais no LFK pētnieciskajiem 

virzieniem īstermiņā (2015-2017), bet veiksmīgas līdzekļu piesaistes gadījumā – arī 

turpmāk, būs digitālo humanitāro zinātņu (DH) pieeju attīstīšana latviešu folkloristikā. 

Darbs norisināsies Sanitas Reinsones un Ritas Treijas vadībā, piedaloties pētnieku un 

topošo pētnieku (universitāšu studenti) grupai. Virziena izvēles pamatā nozīmīgas 

iepriekšējās iestrādes: 

(1) ilgstošā kultūras satura digitalizācijas gaitā (kopš 20.gs. beigām) izveidotās prāvās 

latviešu folkloras digitālās kolekcijas (Latvju dainu – publicēto tekstu un rokraksta 

oriģinālu – datorizētais korpuss http://www.dainuskapis.lv, folkloras tekstu un 

audiovizuālo materiālu datubāzes LFK un Latvijas Universitātes Matemātikas un 

informātikas institūtā); 

(2) 2014. gadā veiksmīgi aizsāktais darbs (ar Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta 

apakšprogrammas 05.04.00 „Krišjāņa Barona Dainu skapis” finansējumu), 

veidojot daudzfunkcionālu multividi – LFK digitālo arhīvu www.garamantas.lv 

(www.folklore.lv) ar specializētiem digitālās pētniecības rīkiem; 

(3) iepriekšējie pētījumi ar DH ievirzi: gan latviešu folkloras tekstuāla analīze, 

izmantojot digitālos tekstu korpusus un analītiskus skaitļošanas rīkus (pārņemot 

trimdas kolēģuxxx seminālo pieredzi, LFK tapušie latviešu tautasdziesmu 

lingvostatistiskie pētījumixxxi), kā arī digitālajā vidē tapušo (digitally born) datu 

izpēte (interneta folkloras pētījumi,xxxii elektronisko aptauju un elektroniskā saziņā 

radīto datu izmantošana un interpretācijaxxxiii). 

Tāpat virziena izvēli noteikušas aktuālās tendences starptautiskajā folkloristikā. 

Nozares pirmavotu digitalizācija, veidojot starptautiskai pētniecībai pieejamus datu 

korpusus un plaši izmantojamus IT rīkus, ir strauji augošs virziens, kura attīstībai tiek 

dibinātas profesionālas organizācijas. Piedaloties SIEF Arhīvu darba grupā (SIEF 

Working Group on Archives), ISFNR komitejā “Pasakas un internets” (ISFNR 

Committee for Folktales and the Internet), kā arī Ziemeļvalstu un Baltijas tradīciju 

arhīvu tīklā (Nordic and Baltic Tradition Archives network), LFK ir starp Eiropas 

vadošajām iestādēm folkloras digitālo kolekciju izveidē un digitālo platformu 

izstrādē; šo organizāciju starptautiskās sadarbības redzējumā ietilpst ideja par vienotu 

folkloras arhīvu digitalizācijas standartu izstrādi, vienotas digitālās platformas izveidi, 

kā arī vismaz viena kopīga projekta izstrāde (vidējā termiņā) salīdzinoša pētījuma 

veikšanai, izmantojot digitālas datu ieguves metodes. 

Virzienā plānotajās darbībās ietilpst: 

(1) Pirmavotu digitālās kolekcijas apjoma palielināšana (tiks turpināta LFK rokrakstu 

kolekciju un kartotēku skenēšana un metadatu pievienošana digitālajiem 

objektiem) un iepriekš izveidoto LFK digitālo resursu (audiovizuālo materiālu 

datubāzes, rādītāji, latviešu tautasdziesmu tekstu elektroniskais korpuss 

http://dainuskapis.lv, bilingvālais pētniecības resurss http://pasakas.lfk.lv u.c.) 

integrēšana digitālajā arhīvā www.garamantas.lv. LFK digitālā arhīva kvantitatīvās 

attīstības ilgtermiņa redzējums paredz visu LFK materiālu pieejamību izpētei 

tiešsaistē (ap 3 miljoniem vienību; izņemot privāti sensitīvos materiālus), kā arī 

jauno materiālu – tostarp lauka pētījumos veikto tradicionālās kultūras fiksāciju –, 

kas tapuši kā analogā, tā digitālā formātā, integrāciju platformā.xxxiv 

http://www.dainuskapis.lv/
http://www.garamantas.lv/
http://www.folklore.lv/
http://dainuskapis.lv/
http://pasakas.lfk.lv/
http://www.garamantas.lv/
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 (2) IT rīku pilnveide: lai īstenotu LFK digitālā arhīva www.garamantas.lv mērķi – 

nodrošināt LFK materiālu pieejamību tiešsaistē un piedāvāt kvalitatīvus, 

mūsdienīgus folkloras materiālu izpētes rīkus, – tiks: (a) veikta IT platformas 

nepieciešamību un iespēju izpēte, universalizēšana un pilnveide; (b) pētītas 

sasaistes iespējas ar lielākām kultūras materiālu tiešsaistes platformām 

(Europeana); (c) attīstīti rīki materiālu sistematizēšanai: latviešu buramvārdu 

katalogs – buramvārdu tipu rādītājs un latviešu teiku rādītājs (īstermiņā – 

atsevišķas tekstu grupas pilotprojekts), kas būs būtisks latviešu folkloristikas 

pienesums starptautiskajai naratīvu pētniecībai un kam paredzama starptautiska 

publikācija sērijā Folklore Fellows’ Communications. 

(3) DH virziena latviešu folkloristikā konceptualizācija (atvērta digitālā arhīva 

koncepcija pretstatā kādreizējai praksei saglabāt arhīva objektus monumentālās 

datubāzēs ar primitīvi izmantojamiem objektu aprakstiem) un komparatīvi pētījumi 

par folkloras avotu digitalizācijas vēsturi, apstākļiem, radītajām ietekmēm uz 

nozari, lai noskaidrotu: vai un kā digitālais saturs un pieejamie, izstrādātie IT rīki ir 

ietekmējuši pētniecību, vai tie attaisnojuši tajos ieguldītos resursus, kāda bijusi to 

ietekme uz pētniecības selektivitāti u.tml. Plānotas vairākas starptautiskas 

zinātniskas publikācijas (Sanitas Reinsones raksti žurnālos Fabula, Folklore).  

Mantojuma studijas (Heritage Studies) 

Virziena svarīgumu noteicis LFK statuss: tā ir viena no nozīmīgākajām kultūras 

mantojuma iestādēm Latvijā un centrālais folkloras pirmavotu arhīvs. Tālab uzglabāto 

pirmavotu izpēte ir bijusi starp LFK galvenajiem darbības virzieniem kopš iestādes 

dibināšanas. Šīs virziens ietver kombinētu tekstoloģisku, avotu vēstures, kritikas un 

interpretācijas darbu, kāds aizvien biedrojies ar LFK praktizēto folkloras pirmavotu 

zinātnisko izdevumu sagatavošanu. Tomēr pēdējā laikā virziena intelektuālo saturu 

papildinājušas vairākas tendences nozares starptautiskajā domā. Pirmkārt, tā ir paša 

mantojuma jēdziena konceptualizācija, kas ietver pētniecisku interesi par procesiem 

(tiesiskiem, ideoloģiskiem, kultūrpolitiskiem, ekonomiskiem), kādi pavada ‘tradīciju’ 

pārtapšanu ‘mantojumā’. Otrkārt, tā ir zinātnes nozares pašrefleksija par iesaisti 

mantojuma politikā un ar to saistītajām epistemoloģiskajām konsekvencēm. Pēdējos 

gados aizvien pieaug mantojuma tematikai veltīto zinātnisko publikāciju un 

konferenču paneļu skaits, tiek dibinātas profesionālas organizācijas (SIEF Working 

Group on Cultural Heritage and Property, kurā pārstāvēta arī LFK).  

2015.-2020. gadā LFK mantojuma izpētē tiks attīstīti divi galvenie virzieni:  

(1) Mantojuma konceptualizācija un nozares pašrefleksija: LFK iesaistīties 

starptautiskajā diskursā par kultūras mantojuma konceptu, tā vietu un lomu 

mūsdienu sabiedrībā un kultūrā, analizējot arī globālu kultūrpolitisku organizāciju 

(UNESCO) aktivitātes un reflektējot par mantojuma institūciju darbības 

konsekvencēm. Publicēšanai sērijā „Studia humanitarica” tiks sagatavots Anitas 

Vaivades pētījums Nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizācija tiesībās.  

 (2) Pirmavotu izpēte un interpretācija (ietverot zinātniski apstrādātu un komentētu 

pirmavotu izdevumu sagatavošanu):  

(a) Baibas Krogzemes-Mosgordas vadībā tiks turpināta akadēmiskā Latviešu 

tautasdziesmas izdevuma sagatavošana (11. un 12. sējums – kāzu dziesmas), kas 

ietver gan tekstoloģisko darbu, gan tautasdziesmu tekstu kontekstuālu izpēti (rituālais, 

muzikālais konteksts), sagatavojot izdevuma pētniecisko daļu–ievadus, ieražu 

http://www.garamantas.lv/
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aprakstus, komentārus. Ilgtermiņā darbu paredzēts turpināt līdz pilnīgam izdevumam, 

kas aptver visu LFK arhīva tautasdziesmu tekstus (ap 1,2 milj). Ar šī izdevuma 

tapšanu saistās arī atsevišķi pētījumi–Beatrises Reidzānes monogrāfija Latviešu 

tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās (tiks publicēta 2015. gadā), un 

vidējā termiņā iecerētais Unas Smilgaines bērnu dziesmu pētījums (funkcionalitātes, 

konteksta, performances aspekti); 

(b) tiks turpināti reģionāli pirmavotu pētījumi, kas atklāj folkloras vākšanas 

vēsturi dažādos Latvijas apgabalos un tradicionālās kultūras reģionālās īpatnības, 

vienlaikus sagatavojot pirmavotu izdevumus sērijā „Novadu folklora”: Gata Ozoliņa 

pētījums par Ērgļu novada folkloru; Gunta Pakalna pētījums par individuālu, lokālajā 

tradīcijā balstītu stāstījumu repertuāru (Vandzenes stāstniece Alma Makovska); Māras 

Vīksnas pētījums par folkloras vākšanas vēsturi Lejasciemā ar novadpētnieka Jāņa 

Kučera veikumu centrā; Sanda Laimes pētījums par ‘raganu vietām’ Latvijā, kas 

sintezē ainavu vēstures, arheoloģijas un mitoloģijas dotumus. 

(c) pirmavotu pētījumi tiks piesaistīti arī digitālā arhīva www.garamantas.lv 

tapšanai, gatavojot publikācijas jaunizveidotā sērijā „LFK krājums”. Paredzēts veikt 

padziļinātu digitalizēto kolekciju izpēti, kas ietver to tapšanas vēsturi un kontekstuālu 

interpretāciju: 2015. g. iznāks sērijas pirmā grāmata No Dainu skapja līdz „Latvju 

dainām”, turpmākajos gados paredzams izpētīt un zinātniski interpretēt Latvijas 

vēsturisko mazākumtautību – vācu, krievu, baltkrievu, ebreju u.c. – folkloras 

materiālus, Latvijas skolu materiālus, kas sevišķi lielā apjomā LFK arhīvā iekļauti 

starpkaru periodā folkloras vākšanas kampaņu ietvaros, un folkloras ekspedīciju 

materiāli, kas ir dominējošā folkloras vākumu forma pēc Otrā pasaules kara. 

Refleksīva nozares vēstures izpēte  

Nozares vēstures virziens LFK redzeslokā tiks paturēts, pirmkārt, iesāktu pētījumu 

dēļ: 2015.-2016. gadā turpināsies darbi LZP projektā “Folkloristikas 

institucionalizācija Latvijā”, kura plānotajos rezultātos ietilpst virkne pētījumu: 

kolektīva monogrāfija angļu valodā Latvian Folkloristics in the Interwar Period (zin. 

red. Dace Bula, izd.: Folklore Fellows’ Communications); starptautiskās zinātniskās 

konferences Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces 

in Folkloristic Thought rakstu krājums (red. Dace Bula, Sandis Laime, izd. 

Cambridge Scholars Publishing), Ritas Treijas monogrāfija par LFK izveidotāju–

folkloristi Annu Bērzkalni (sērijā „Folkloristikas bibliotēka”). 

Otrkārt, refleksīva pievēršanās nozares vēsturei, kā arī apstākļiem 

(intelektuāliem, politiskiem, ideoloģiskiem, institucionāliem, personiskiem u.tml.), 

kas laika gaitā noteikuši vai ietekmējuši disciplinārās epistemoloģijas un pētījumu 

rezultātus, ir mūsdienu humanitārās zinātnes veselības pazīme. Šādi apsvērumi nosaka 

tēmas popularitāti pēdējo desmitgažu nozares starptautiskajā diskursā, kur LFK 

pētniekiem izdevies veiksmīgi iekļauties.  

Tālab LFK iecerēs 2017.–2020. gadam ietilpst pievēršanās arī nākamajam 

periodam (pēc iepriekš pētītā starpkaru posma) – padomju folkloristikai (no Otrā 

pasaules kara beigām līdz valstiskās neatkarības atgūšanai), kurš refleksīvai izpētei ir 

īsts izaicinājums laikmeta politiski ideoloģisko apstākļu un īpašā zināšanu radīšanas 

(knowledge production) režīma dēļ. Pētījuma struktūrā plānots ietvert: latviešu 

padomju folkloristikas laikmetisku, politisku, un intelektuālu kontekstualizāciju, LFK 

institucionālo darbību, galvenos teorētiskos un metodoloģiskos virzienus, kā arī 

atsevišķu personību (Jānis Niedre, Pēteris Birkerts, Elza Kokare, Kārlis Arājs, Jānis 

http://www.garamantas.lv/
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Rozenbergs, Ojārs Ambainis, Jāzeps Rudzītis u.c.) devumu. Pētījuma rezultāts būs 

kolektīvā monogrāfija sērijā „Folkloristikas bibliotēka”. Plānots pētīt arī latviešu 

folkloras pētniecību trimdā (rakstu kopas, monogrāfijas nodaļas vai atsevišķas 

monogrāfijas formā).  

Stāstījumu pētniecība: ekonaratīvi  

LFK pētnieki nav palikuši nomaļus no 20.gs. otrās puses humanitāru zinātņu ‘naratīvā 

pavērsiena’ (narrative turn), kad cilvēka stāstīšanas darbība (act of narration) un tās 

rezultāts–stāstījums izvērtās par izpētes priekšmetu turpat vai visās nozarēs. 

Folkloristikā šis pavērsiens izraisīja būtisku redzesloka paplašināšanos, līdztekus 

tradicionālajiem stāstījumu žanriem (pasakas, teikas, nostāsti, leģendas utt.) ietverot 

gan mūsdienu kolektīvos stāstījumus (pilsētas teikas – urban legends), gan 

individuālos naratīvus (personiskās pieredzes stāsti, dzīvesstāsti), gan arī citas 

naratīvu kategorijā interpretējamas formas (vizuālie naratīvi specifiskās kultūrvidēs 

un internetā). LFK pētnieku iesaisti starptautiskajā naratīvu pētniecībā apliecina 

dalība profesionālajā organizācijā ISFNR (International Society for Folk Narrative 

Research) un regulāra piedalīšanās tās kongresos un konferencēs. 

2015.-2020. gadā daļa LFK naratīvu pētniecības (ticējumteikas) vairāk 

attiecināma uz mitoloģijas un tautas reliģijas pētījumiem (sk. nākamo virzienu). Bet 

specifisks izpētes priekšmets būs personiskie stāstījumi, kuros cilvēki izsaka savas 

attiecības ar vidi–tiklab dabas, kā urbāno. Šie ekonaratīvi tiks pētīti, lai noskaidrotu: 

kādu vērtību cilvēks piešķir vides objektiem, kāda ir vides nozīme individuālās un 

kolektīvās identitātes procesos, kā tiek pieredzētas vides izmaiņas vai zaudējums. 

Respektīvi, uzmanības centrā būs cilvēka radoši interpretatīvā darbība, ikdienas vidi 

nemitīgi pārradot kultūrtelpā. Pētījumos tiks izmantotas iepriekšējās iestrādes. 

Pabeigusi sagatavot monogrāfiju par apmaldīšanās pieredzes naratīvu interpretāciju 

(Apmaldīšanās stāstos un sarunās, tiks publicēta 2015. vai 2016. gadā), Sanita 

Reinsone paplašinās cilvēka un meža attiecību tēmu pētījumā Meža ainavas, kur tiks 

pievērsta uzmanība meža daudzkāršajām funkcijām – rekreatīvām, praktiskām, 

politiskām, vēsturiskām, mītiskām – cilvēka dzīvē. Savukārt divas desmitgades ilgušie 

Mangaļsalas zvejnieku kopienas pētījumi ar virkni iepriekšēju publikācijuxxxv būs 

pamats Daces Bulas monogrāfijai par to, kā vietējie iedzīvotāji pieredz ekonomiskās, 

ekoloģiskās un sociokulturālās pārmaiņas bijušajā Pierīgas zvejnieku ciemā 

(nostalģiskie naratīvi).  

Pētījumi mitoloģijā un tautas reliģijā 

Pētījumiem mitoloģijā un tautas reliģijā (folk religion; vernacular religion) LFK ir 

vērā ņemamas iestrādnes latviešu folkloristikā. Viens no apakšvirzieniem, kam 

pievērsušies LFK pētnieki, ir buramvārdu un tautas maģijas pētniecība. Šīs virziens 

attīstās starptautiskā dialogā ar pētniecisko organizāciju ISFNR Committee on 

Charms, Charmers and Charming, kuras biedri un forumu regulāri dalībnieki ir 

latviešu folkloristi. Buramvārdu izpētei būs veltīts Toma Ķenča pētījumu kopa angļu 

valodā un Aigara Lielbārža monogrāfija Latviešu buramvārdi, kā arī reprezentatīvais 

buramvārdu pirmavotu izdevums 150. manuskripts (sērijā LFK krājums). 

Ticējumteiku, latviešu tautas ticības pētniecības virziena attīstība LFK paredz, 

ka angļu valodā tiks sagatavota Sanda Laimes monogrāfija par latviešu raganu 

priekšstatu sistēmu (tiks publicēta 2016.g., izd.: Palgrave) un otrs izdevums sērijā 

„Raganu priekšstati Latvijā”: Lidojošās raganas. Piena raganas. Pētījumu par 
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vilkiem un vilkačiem latviešu tradicionālajos uzsāks Beatrise Reidzāne. Paredzams, 

plānošanas periodā tiks uzsākts darbs pie latviešu tautas reliģijas atlanta izstrādes. 

Monogrāfiju par latviešu mitoloģijas pētniecības vēsturi Domas par latviešu 

mitoloģiju plāno sagatavot Aldis Pūtelis.  

Tradicionālās mūzikas un dejas pētījumi  

Tradicionālās mūzikas (mūzikas folkloras) un dejas pētījumi LFK vairāk vai mazāk 

intensīvi veikti gan starpkaru periodā, gan padomju posmā, kā arī 20.–21. gs. mijā. 

LFK arhīva materiālos rodamo tautas mūzikas pierakstu vidū ir tādi pamata vākumi 

kā Jurjānu Andreja un Emiļa Melngaiļa kolekcijas. Tautas mūzikas un dejas pētījumi 

ļauj izgaismot LFK kolekcijas un tradicionālās mūzikas vidi Latvijā mūsdienu 

etnomuzikoloģijas kontekstā.  

2015.–2020. g. gaidāms pētījums un tradicionālās mūzikas materiālu 

apkopojums Veltījuma dziesmu tradīcija Latgalē. Latvijas tradicionālās mūzikas un 

mazākumtautību kultūras studijas sagaidāmas padziļinātā pētījumā Autentiskums un 

etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā – Ievas Tihovskas monogrāfijā, kas iznāks 

sērijā „Studia humanitarica” (2016. g.) 

Sērijā „Tradicionālā mūzika Latvijā” paredzēts publicēt etnomuzikoloģiskus 

pirmavotus – folkloras ansambļu, tautas muzikantu un stāstnieku repertuāru ierakstus. 

Sadarbībā ar LNB Mākslas un mūzikas centra skaņu ierakstu studiju LFK 2015. g. 

aizsākusi profesionālu tradicionālās mūzikas ieskaņošanu, ieskaņojumi tiks iekļauti 

LFK digitālajā arhīvā www.garamantas.lv, kā arī paraugi līdz ar zinātniskiem 

komentāriem publicēti CD formātā. 

3.2.2. Literatūrzinātne 

Pētniecību Literatūras nodaļā plānots īstenot un attīstīt ciešā saistībā ar līdzšinējām 

iestrādēm, aktuāliem pētnieciskiem tematiem, kā arī nozīmīgākajiem 

starptautiskajiem nozares virzieniem. Starp tiem minama (1) avotu, kā arī literatūras 

vēstures materiālu apkopošana, sistematizēšana un pētniecisko rezultātu publicēšana, 

kas ietver arī elektronisko resursu izstrādi un enciklopēdisku izdevumu sagatavošanu; 

šis virziens ir saistīts ar biogrāfiskiem, tematiskiem un pārskata pētījumiem un tam ir 

primāri nacionāla nozīme; (2) teorētiskas diskusijas attīstīšana, veicinot pētījumus, 

kas aprobē modernās literatūras teorijas metodoloģiju, ietver gan nozares, gan 

starpnozaru pieejas literāriem tekstiem estētiskos un sociālos kontekstos. Lai attīstītu 

LFMI literatūrzinātnes attīstību šajos virzienos, nepieciešams padziļināt modernās 

teorijas dažādu metodoloģiju nozīmi pētniecībā, izvērst pētījumus, kas ir saistīti ar 

kultūras apmaiņas, starpkultūru komunikācijas un salīdzināmās literatūrzinātnes 

pieejām. 

Nozares svarīgākie pētnieciskie virzieni LFMI ir (1) literatūras teorija un 

identitāšu pētījumi, (2) reģionālā un starpkultūru pētniecība, (3) padomju, diasporas 

un mūsdienu literatūras izpēte un (4) digitālās humanitārās zinātnes. 

Literatūras teorijas un identitāšu pētījumu jomā Literatūras nodaļas 

pētnieki jau ir veikuši nozīmīgas iestrādes postkoloniālajās studijās, dzimtes studijās 

un zilo teorijā. Tiek plānots turpināt un izvērst izpēti šajos virzienos, īpaši ņemot vērā 

nepieciešamību veidot starptautiskus sadarbības tīklus. Postkoloniālo studiju jomā 

institūts ir iesaistījies divos atšķirīgos, taču savstarpēji saistītos pētnieciskajos tīklos, 

kas aptver gan Rietumu, gan Centrālaustrumeiropas pētnieciskās institūcijas un ir 

http://www.garamantas.lv/
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vērsti uz salīdzinošu starpkultūru pieeju postkoloniālisma problēmām kontekstā ar 

postimperiālās un postkomunistiskās identitātes veidošanos. Turpmākajā pētniecībā 

svarīgi pārliecināties par postkoloniālisma koncepta iespējām un riskiem, izmantojot 

to kontekstā ar latviešu literatūru, īpaši ņemot vērā mūsdienās aktuālos Eiropas 

iekšējā koloniālisma pētījumus. LFMI pētnieki plāno pievērst īpašu uzmanību diviem 

vēsturiskajiem periodiem, kas saistīti ar koloniālismu Baltijā: periodu no 16. līdz 19. 

gadsimtam, kas ir kopš pirmsākumiem ietekmējis latviešu literatūras (latviski rakstītās 

literatūras) veidošanos, kā arī padomju okupācijas periodu. Plānotās pētniecības 

aktivitātes aptvers gan teorētiskos jautājumus, gan detaļpētījumus, kuros tiks analizēti 

latviešu literatūras teksti komparatīvā un starpdisciplinārā perspektīvā. 2016. gadā 

plānots publicēt apgādā Cambridge Scholars Publishing iesniegto Paula Daijas 

monogrāfiju Colonial Enlightenment: Literary History, Colonial Education and 

Cultural Transfer in Livonia and Courland, kurā tautas apgaismība Latvijā 18. gs. 

beigās un 19. gs. sākumā aplūkota, akcentējot šī procesa salīdzināmo dimensiju un 

koloniālās iezīmes. Publicēšanai apgādā Aisthesis Verlag Vācijā iesniegts Benedikta 

Kalnača pētījums 20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial 

Options par Baltijas dramaturģiju 20. gadsimtā, akcentējot tās koloniālo dimensiju. 

Postkoloniālās kritikas jautājumi tiks konceptualizēti arī starptautiskajā periodikā 

iesniegtajos Paula Daijas un Benedikta Kalnača rakstos (iesniegti publicēšanai žurnālā 

Nordic Theatre Studies, Journal of European Studies, Primerjalna Književnost, visi 

Scopus, u.c.) Plānots arī diskusijas par teorētiskajiem jautājumiem turpinājums 

starptautisko pētniecisko tīklu sadarbības ietvaros. Raksturojot dzimtes studijas un zilo 

teoriju, jānorāda, ka jau patlaban ir izveidojies starptautisks LGBT literatūras 

pētniecības tīkls, kurā aktīvi piedalās LFMI pētnieki. Šīs sadarbības veiksmīgs 

piemērs bija 2015. gada jūnijā Rīgā notikusī starptautiskā konference Queer 

Narratives in European Cultures (Zilie stāstījumi Eiropas kulturās), ko organizēja 

Kārlis Vērdiņš un Jānis Ozoliņš. Abu minēto LFMI pētnieku zinātniskajā redakcijā 

izdevniecībā Cambridge Scholars Publishing tiks sagatavota un iesniegta tāda paša 

nosaukuma kolektīva monogrāfija. Tāpat ir veiksmīgi nostiprināta pētnieciskā 

sadarbība individuālā līmenī dzimtes studijās, kam īpaši pievērsusies Eva Eglāja-

Kristsone, piedaloties arī starptautiskos forumosxxxvi. Pētnieki šajos virzienos plāno 

pievērst uzmanību tēmām, kas saistītas ar reprezentāciju ikdienas dzīves kultūras 

studiju ietvaros, padziļināti analizējot dažādu sociālo un neformālo kopienu pieredzes. 

Pētniecība šajās jomās ir nostiprināta līdzšinējos pētnieciskajos projektos, īpaši ESF 

projektā Kultūras kultūrā. Robežvēstījumu politika un poētika un LZP projektā 

Literatūra kā pārtulkotas pašidentitātes veidošanas medijs. Turpmākās darbības un 

pētījumu ietvaros līdz 2020. gadam paredzēts organizēt starptautiskas zinātniskas 

konferences, piedalīties ar rakstiem starptautiskās kolektīvās monogrāfijās, kas tiks 

izstrādātas sadarbības tīklu ietvaros, pievēršoties postkoloniālajām Baltijas 

literatūrām, LGBT naratīviem, sieviešu rakstībai, sagatavot publikācijas starptautiskos 

zinātniskos žurnālos, nolasīt ziņojumos starptautiskos forumos, līdzās pašreizējam 

pētnieku lokam potenciāli piesaistot jaunos zinātniekus un doktorantus. Pētniecisko 

aktivitāšu rezultāts būs arī teorētisko pētījumu “Theoria” grāmatu sērijas turpināšana, 

kas ietvers ievērojamu un starptautisku rezonansi guvušu pētnieku darbu tulkošanu un 

akadēmisku izdevumu sagatavošanu.  

Vēl viens nozīmīgs LFMI plānoto pētījumu virziens ir saistīts ar reģionālo un 

starpkultūru pētniecību. Pēdējos gados LFMI ir kļuvis par salīdzināmās 
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literatūrzinātnes pētījumu centru un koordinē pētniecību Baltijas salīdzināmās 

literatūrzinātnes pētījumu laukā, kā to apliecina starptautiskas konferences un 

publikācijas, kas ir veidotas sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas 

literatūrzinātniekiemxxxvii. Literatūras nodaļa plāno paplašināt salīdzinošo un reģionālo 

pētījumu vērienu, lai veicinātu diskusiju par kopīgo un atšķirīgo Rietumu un 

Centrālaustrumeiropas literatūrās un kultūrās, izmantojot atbilstošu aktuālo kultūru 

tulkošanas un pārneses metodoloģiju. Šis pētījumu virziens pašreiz attīstās saistībā ar 

LZP sadarbības projekta Kultūru migrācija apakšprojektu Kultūru migrācija Latvijā – 

identitātes un impulsu mijiedarbes folklorā, literatūrā, mākslā un arhitektūrā 

skatījums Anitas Rožkalnes vadībā. 2017. gadā projekta ietvaros plānots izdot 

kolektīvu monogrāfiju Kultūru migrācija Latvijā, kurā minētās tendences tiks 

aplūkotas teorētiskā un vēsturiskā perspektīvā.xxxviii Tajā pašā laikā Literatūras nodaļa 

ir attīstījusi veiksmīgas iestrādes pētījumos par literāro kultūru daudzveidību Latvijas 

vēsturiskajās robežās, īpaši attiecībā uz vācbaltiešu literatūru. Šīs tēmas izpētē LFMI 

pētnieki ir saistīti ar pētnieciskajiem tīkliem Baltijas valstīs un citviet, ir aktīvi 

piedalījušies starptautisku konferenču organizēšanā un publikāciju sagatavošanā par 

vācbaltiešu literāro mantojumuxxxix. Šī pētījumu perspektīva ietver diskusiju par 

nozīmīgākajām tēmām reģionālajā literatūrā plašākā starptautiskā kontekstā, kā arī 

minoritāšu literatūru pētījumu veicināšanu Latvijas literāro kultūru diskursā. 

Vienlaikus reģionālā skatījuma perspektīva paver jaunu skatījumu uz latviešu 

literatūras procesiem, kā tas, piemēram, tiks apliecināts 2016. gadā LZP projekta 

ietvaros plānotajā kolektīvajā monogrāfijā Gadsimtu mijas kultūra Latvijā, īpaši 

pievēršoties kultūras transfēra un latviešu literatūras kā pārtulkotas literatūras 

problemātikai.xl Turpmākajā periodā plānots pievērsties atsevišķu problēmjautājumu 

padziļinātai izpētei, to saistot ar Valsts pētījumu programmas Letonika – Latvijas 

vēsture, valodas, kultūra, vērtības projektā Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums 

un mūsdienu prakse izvirzītajiem uzdevumiem. Šai tematikai būs veltīta Zigrīdas 

Frīdes monogrāfija 19. gadsimta latviešu literatūra; Paula Daijas monogrāfija 

Vācbaltiešu un latviešu literāro kultūru mijiedarbe 19. gadsimtā; Maijas Burimas 

monogrāfija 19. gadsimta beigu – 20. gadsimta sākuma latviešu literatūras identitāte, 

kurā aplūkoti gadsimtu mijas literārie procesi Latvijā; Ievas Kalniņas rakstu virkne 

par modernisma aspektiem latviešu dzejā. Svarīgs turpmāko pētījumu virziens būs 

saistīts ar nozīmīgu personību daiļrades apguvi un interpretāciju salīdzināmā 

kontekstā. Īpaši svarīga būs turpmāka Raiņa daiļrades apguve un apzināšana, kas ir 

institūta pētnieces Gundegas Grīnumas uzmanības lokā. 2015. gada oktobrī notiks 

LFMI organizēta Raiņa simtgadei veltīta zinātniska konference, kurā nolasītie referāti 

2016. gadā tiks sagatavoti un izdoti kolektīvas monogrāfijas formāxli. Tāpat 2016. 

gadā plānota Gundegas Grīnumas monogrāfijas Rainis un Aspazija Kastanjolā: 

jaunatklāti tuvplāni izdošana. Zigrīda Frīde veiks darbu pie monogrāfijas izstrādes par 

rakstnieku Juri Neikenu.  

Literatūras nodaļa plāno turpināt un pastiprināt padomju, diasporas un 

mūsdienu literatūras izpēti. Postpadomju un postkomunistiskās kultūras pētījumu 

kontekstā viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem ir veidot jaunu skatījumu uz 

padomju literatūru, kā arī veiksmīga trimdas literatūras integrācija modernajā 

literatūrzinātnē balstītā metodoloģijā. Šīs problēmas jau risinātas, apgūstot empīriskas 

zināšanas un avotu bāzi un pētot jaunas, līdz šim novārtā atstātas tēmas literatūrā, 

personiskās attiecības un kontaktus starp rakstniekiem, ciktāl tie bija iespējami 



60 

 

totalitārisma ideoloģijas periodā.xlii Turpmākajos pētniecības posmos ir iecerēts vairāk 

uzmanības pievērst savstarpējai ietekmei un paralēlēm starp padomju Latvijas un 

trimdas literatūru 20. gadsimta otrajā pusē, kā arī padziļinātai šī perioda literatūras 

ideoloģisko un estētisko aspektu analīzei. LFMI pētnieki Evas Eglājas-Kristsones 

vadībā plāno sagatavot kolektīvu monogrāfiju, kas aptvertu šo komplekso tēmu loku 

un sniegtu mūsdienīgu latviešu literatūras interpretāciju posmā no 20. gs. 50. līdz 80. 

gadiem, kā arī integrētu pētnieciskajā procesā gūtos rezultātus starptautiskajā 

zinātniskajā apritēxliii. Literatūras nodaļā Kārļa Vērdiņa vadībā tiek īstenots arī 

kolektīvas monogrāfijas projekts, kas ietver mūsdienu literatūras aktuālo tendenču 

pētījumus, aplūkojot tos no dažādām tematiskajām un metodoloģiskajām 

perspektīvāmxliv. Publicēšanai tiek sagatavota Raimonda Brieža monogrāfija Latviešu 

literatūras procesi un personības 20. gs. 40.–50. gados par latviešu literatūru 

totalitārisma periodā. Nozīmīgi literārā procesa izpratnes kontekstā būs arī teorētiski 

ievirzīti pētījumi par atsevišķu autoru literāro darbību 20. gs. otrajā pusē, to vidū 

Anitas Rožkalnes monogrāfija par Gundegu Repši no salīdzināmās literatūrzinātnes 

skatupunkta un Jāņa Ozoliņa pētījums par Andru Neiburgu, izmantojot naratoloģijas 

metodoloģiju.  

Digitālo humanitāro zinātņu jomā LFMI plāno veikt nepieciešamo darbu, lai 

datubāzes kļūtu pieejamas pētniecībai un ietvertu pastāvīgi atjauninātu datu materiālu, 

kas tiks apkopots pētniecības darba ietvaros. Literatūrzinātnē tam ir īpaša nozīmē 

saistībā ar pieejamo informācijas krājumu par latviešu rakstniekiem, pētniekiem un 

izdevējiem, kā arī literāro darbu un tulkojumu rādītājiem. Uz apgūtā materiāla bāzes 

plānots izveidot arī enciklopēdijas Latviešu rakstniecība biogrāfijāsxlv jaunu 

izdevumu, kurā salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju tiks ievērojami paplašināts 

pieejamo datu un aplūkoto autoru loks, šajā darbā datu rediģēšanā tiks iesaistīti visi 

nodaļas pētnieki Ingunas Daukstes-Silasproģes un Anitas Rožkalnes vadībā.  

3.2.3. Mākslas zinātne 

Muzikoloģija kopš 20. gadsimta vidus pasaulē pieredzējusi pārmaiņas, kurās 

aktualizējušās vairākas tendences: etnomuzikoloģijas emancipācija un uzplaukums; 

mūzikas socioloģijas un antropoloģijas strauja attīstība; popmūzikas studiju 

aktualizācija; “jaunās” jeb “kritiskās” muzikoloģijas uzplaukums, u.c. Šobrīd aktuālās 

tēmas pasaulē biedrojas ar tādiem jēdzieniem kā identitāte, patērēšana, komunikācija, 

parādījušās tādas jaunas kategorijas kā lokālais-globālais to attiecībās, pasaules 

mūzika utt. Tomēr pasaulē joprojām aktuāls ir arī mūzikas vēstures (arī – vēsturu) 

veidošanas process, kam likumsecīgi jāvainagojas ar noteiktas valsts vai plašāka 

reģiona mūzikas vēstures sējumu izdošanu. 

Metodes ziņā muzikoloģisko pētījumu jomā gan starptautiskajā, gan Baltijas 

reģionālajā un nacionālajā laukā sastopams postmoderns plurālisms. Un tomēr 

mūzikas vēstures izpētes laukā var ievērot dažas dominējošas pieejas un tendences. 

Vienu no tām raksturo centieni pāriet no nacionālo ietvaru mūzikas kultūras 

traktējuma uz reģionālu skatījumu. Otrai dominējošai tendencei piemīt centieni 

akumulēt atziņas ļoti plašā ietekmju kontekstā – politiskā, socioloģiskā, ideoloģiskā, 

antropoloģiskā, sadzīviskā u.c.  

Šai kontekstā LFMI muzikologi par vidējā termiņa prioritāro izpētes virzienu 

ir izvēlējušies Latvijas mūzikas vēstures kompleksu izpēti no pirmsākumiem 14. 

gadsimtā līdz 20. gs. beigām – vienotā vairāksējumu projektā. Latvijā šādas ievirzes 

darbs līdz šim mūzikas vēsturē nav tapis, kas ir viens no pētījuma nepieciešamības 
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rādītājiem. Šāda tipa darba veidošana prasa plašu kontekstuālu skatījumu, līdztekus 

laikmeta mūzikas veidu un žanru analīzei aptverot arī mūzikas sociāli vēsturisko 

kontekstu, mūzikas dzīves institūcijas, organizācijas, personas; atskaņotājmākslu un 

tās recepcijas analīzi; jaunradi, muzikālo komunikāciju, teorētisko diskursu utt. 

Vienlaikus jāstiprina mūsdienīga teorētiskā bāze, kurā ietilpināmas daudzveidīgas 

pieejas: akulturācijas parādību pētījumi, postkoloniālās studijas, starpkultūru 

komunikācijas teorijas u.c. 

Pētījuma veikšanai nepieciešams piesaistīt katra atbilstošā vēstures laikposma 

mūzikas speciālistus, tāpēc projekta grupa veidojama sadarbības ceļā, apvienojot 

LFMI (Arnolds Klotiņš–projekta vadītājs, Ilze Liepiņa) un Latvijas Mūzikas 

akadēmijas (Guntars Prānis, Lolita Fūrmane) muzikologu pūles. Nepieciešama arī 

sadarbība ar citu nozaru speciālistiem un citu valstu muzikologiem un pētnieciskajām 

institūcijām (Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig; Institut für 

deutsche Musikkultur im őstlichen Europa; Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija 

Tallinā.).  

Pētījumam ir jau būtiskas iestrādnes: darbs pie vairākiem sējumiem (par 

posmu no 1918. līdz 1953. gadam) ir jau uzsākts un vismaz daļēji veikts. 

Nacionālās pētnieciskās darbības kontekstā šis projekts būs pienesums kā 

pirmreizējs komplekss Latvijas mūzikas vēstures pētījums. Starptautiskajā mākslas 

zinātnes laukā darbs veicinās priekšstatu par Latvijas mūzikas pagātni kā daļu no 

Eiropas mākslas un tās izpētes telpas.  

Teātra zinātnē vidējā termiņā plānoti vairāki izpētes virzieni: 

(1) Kolektīvais pētījums Latvijas teātris 21. gadsimta kontekstā būs galvenais vidējā 

termiņa darbs, kas: (a) sniegs mūsdienīgu skatījumu uz 20. gadsimtā veiktajiem 

latviešu teātra vēstures pētījumiem un (b) attīstīs diskursu par 21. gadsimta 

jaunajām parādībām Latvijas teātrī. Tā galvenais mērķis - atspoguļot mūsdienu 

teātra realitāti Latvijā: pārmaiņas agrākajā sistēmā; valsts repertuāra teātru nozīmes 

samazināšanos; režisoru un aktieru migrāciju; viesrežisoru darbību Latvijā un 

Latvijas režisoru darbu citās zemēs. Šim darbam nepieciešams: pirmkārt, izstrādāt 

pieeju, kas teātra mākslas personības un parādības skata tipoloģiski starptautiskā 

kontekstā; otrkārt, izveidot projekta grupu, sadarbības ceļā piesaistot teātra 

pētniekus no citām institūcijām; treškārt, attīstīt kontekstuālu skatījumu, aptverot 

dažādas mākslas zinātnes apakšnozares – muzikoloģiju, kinozinātni, tēlotājmākslas 

pētniecību. Pētījumu vadīs Edīte Tišheizere.  

(2) Modernās dejas izpēte notiks LZP sadarbības projektā Kultūru migrācija Latvijā, 

kura ietvaros Dita Jonīte izstrādā pētījumu par dejas mākslas vēsturi Latvijā. 

(3) Avangarda teātra izpētei Edīte Tišheizere sadarbībā Latvijas Kultūras akadēmiju 

iesaistījusies starptautiskā projektā „Reclaiming Avant-garde” kura vadošais 

partneris ir Polijas Teātra institūta Varšavā. Projekta plānotie rezultāti cita starpā 

ietver antoloģiju par avangarda ievirzēm 1920.-1930. gadu Latvijā, un pētījuma 

rezultātus paredzēts praktiski izmantot Latvijas Kultūras akadēmijas aktieru un 

režisoru studiju darbos. 

(4) Liepājas Teātra klasikas iestudējumu izpēte vēsturiskā un teorētisko virzienu 

kontekstā (E. Tišheizere). 

(5) 20. gs. vēstures atainojumu nacionālajos Baltijas valstu un Somijas teātros pētīs 

Inga Sindi, sadarbojoties ar reģiona pētniekiem. Pētījumu vainagos zinātnisku 

rakstu krājums. 



62 

 

Līdztekus minētajiem virzieniem svarīgi aktivizēt pētījumus teātra zinātnes teorijas 

laukā, lai kāpinātu nozares pētniecisko kvalitāti Latvijā. Šai ziņā viens no 

uzdevumiem būs vismaz vienas Latvijā regulāri notiekošas starptautiskas zinātnes 

konferences iedibināšana. Tikpat svarīgi ir veicināt Latvijas teātra un mūzikas 

zinātnieku piedalīšanos starptautiskās konferencēs un pētījumu publicēšanu 

starptautiskos izdevumos. 

3.3. MĒRĶSADARBĪBAS PILNVEIDES PLĀNS 

Nacionālā mērogā LFMI 2015.-2020. gadā turpinās sadarboties ar pētniecības 

organizācijām, lai īstenotu jau finansiālu atbalstu guvušus un aizsāktus pētnieciskus 

un infrastruktūras attīstības projektus, kuros sadarbība notiek uz jau iepriekš noslēgtu 

līgumu un vienošanos pamata: 

(1) Humanitāro zinātņu Valsts pētījumu programmā „Letonika – Latvijas vēsture, 

valodas, kultūra, vērtības” (2014-2017) LFMI sadarbības tiešie partneri ir: LU 

Humanitāro zinātņu fakultāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte, ar 

ko kopīgi tiek izstrādāts projekts „Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un 

mūsdienu prakse” (vad. B. Kalnačs);  

(2) LZP sadarbības projekta „Kultūru migrācija Latvijā” (Nr. 660/2014, 2014-2017, 

vad. V. Hausmanis) izstrādei LFMI vada konsorciju, kurā ietilpst: LU Filozofijas 

un socioloģijas institūts, LU Latviešu valodas institūts, LU Latvijas vēstures 

institūts; 

(3) ERAF projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo 

tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” 

(2012-2015) apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (Nr. 

2011/0039/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/009) LFMI sadarbības partneri ir LU 

Latvijas vēstures institūts, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, LU Humanitāro 

zinātņu fakultāte, LU Vēstures un filozofijas fakultāte.  

Mērķsadarbības pilnveidei 2015.-2020. gada stratēģijas periodā LFMI paplašina 

sadarbības apjomu, slēdzot sadarbības līgumus ar: Latvijas Kultūras akadēmiju 

(specifiski – LKA Zinātniskās pētniecības centru), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmiju (specifiski – JVLMA Zinātniskās pētniecības centru), Latvijas Nacionālo 

bibliotēku. 

3.3.1. LU LFMI un Latvijas Kultūras akadēmijas sadarbības plāns  

Plāna izstrādē piedalījās LKA rektore Rūta Muktupāvela, LKA Zinātniskās 

pētniecības centra vadītāja Anda Laķe, LKA Studiju daļas prakšu koordinatore 

Agnese Treimane. 

 

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta un Latvijas Kultūras akadēmijas 

sadarbības lietderību un nepieciešamību pamato pētniecisko un akadēmisko interešu 

kopība vairākās nozarēs: folkloristikā un tradicionālās kultūras izpētē, nemateriālā 

kultūras mantojuma saglabāšanas, publiskošanas, izpētes un konceptualizācijas jomā, 

literatūrzinātnē, dramaturģijas, teātra un mūsdienu dejas procesu pētniecībā. Kultūra 

ir atslēgas vārds, kas raksturo abu institūciju intelektuālo ievirzi un darbību.  

LFMI un LKA sadarbībai 2015.–2020. gadā plānoti pieci virzieni: 
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(1) Sadarbība pētniecisku projektu īstenošanā  

LFMI un LKA jau iepriekš līdzdalīgi īstenojuši pētnieciskus projektus (kopprojekts 

Valsts pētījumu programmā “Letonika” (2005–2008) - “Tradicionālā kultūra Latvijā: 

vēsturiskie un mūsdienu aspekti”; LZP finansētais kopprojekts “Folklora: teksti un 

izpētes vēsture” (2010–2012) u.c.). Nākamajā stratēģijas periodā: 

(a) turpināsies sadarbība LZP finansētā starpdisciplinārā (arheoloģija, folkloristika, 

mitoloģija un ainavu pētniecība) projektā “Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā 

kultūrtelpā” (Nr. 216/2012, 2013-2016 vad. J. Urtāns (LKA), piedalās S. Laime 

(LFMI)); 

(b) turpināsies sadarbība starpdisciplinārā (folkloristika, nemateriālā kultūras 

mantojuma izpēte, tiesību zinātne) starptautiskā projektā “Pētniecības tīkla izveide 

nemateriālā kultūras mantojuma tiesību jomā,” ko finansē Latvijas Izglītības un 

zinātnes ministrijas un Francijas Ārlietu ministrijas programma Osmoze (2014–

2015), vad. A. Vaivade (LKA), piedalās D. Bula (LFMI); tiks sagatavots un 

iesniegts pieteikums nākamajam programmas posmam (2016–2017); 

(c) tiks izplānota uz aizsākta sadarbība, tostarp veidojot starptautisku konsorciju, 

Austrumeiropas avangarda teātra izpētei, vad. E. Tišheizere ( LFMI), Z. 

Kreicberga (LKA). 

 

(2) Sadarbība zinātnisku publikāciju sagatavošanā  

LFMI un LKA jau iepriekš sadarbojušies zinātnisku publikāciju sagatavošanā, īpaši 

Latvijas teātra procesu pētniecībā (sk., piem., Latvijas teātris: 20. gs. 90. gadi un 

gadsimtu mija, Rīga, 2007; Text in Contemporary Theatre: The Baltics within the 

World Experience, Cambridge Scholars Publishing, 2013 — G. Zeltiņa (LFMI, zin. 

red.), V. Čakare (LKA, līdzautore). 

Nākamajā stratēģijas periodā plānots sagatavot konferences „Gadsimtu mijas 

smiekli” (Rīga, 2014) rakstu krājumu – S. S. Valke (LKA), P. Daija (LFMI) sast., zin. 

red. Tāpat arī E. Tišheizeres vadībā strādāt pie kolektīvas monogrāfijas par mūsdienu 

Latvijas teātri. 

 

(3) Sadarbība zināšanu pārnesē 

Nākamajā stratēģijas periodā tiks uzturēta un papildināta līdzšinējā LFMI un LKA 

pieredze, abpusēji piedaloties sadarbības partnera rīkotās konferencēs un semināros 

(Letonikas kongresi, Krišjāņa Barona ikgadējās konferences, konferences Kultūras 

krustpunkti un Metamind u.c.), kā arī tos kopīgi organizējot (kā, piem., starptautiskā 

konference „Gadsimtu mijas smiekli” Rīga, 2014). 2015. gadā notiek kopīgi plānots 

un rīkots seminārs “Nemateriālais kultūras mantojums: nacionālās un subjektīvās 

tiesības” (Rīga-Kuldīga, 29.–30. jūnijs) 

 

(4) Sadarbība cilvēkresursu jomā 

2015.–2020. gadā tiks turpināta jau iedibinātā LFMI un LKA sadarbība cilvēkresursu 

jomā: 

(a) LKA mācībspēku līdzdalība LFMI pētnieciskajā darbā (R. Briedis); 
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(b) LFMI pētnieku iesaiste LKA akadēmiskajā darbā (D. Bula, B. Kalnačs, M. Vīksna 

– dalība promocijas procesā, lekciju kursi, studiju prakšu vadība un konsultēšana 

u.c.);  

(c) LFMI ir potenciāla pētnieciskās karjeras vieta LKA absolventiem un studentiem 

(stratēģijas periodā LFMI projektu īstenošanā darbu turpinās 5 LKA beidzēji un 

studenti). 

 

(5) Sadarbība pētnieciskās infrastruktūras izmantošanā un veidošanā 

LFMI Latviešu folkloras krātuves fondus pētnieciskiem, kā arī kultūras mantojuma 

revitalizācijas nolūkiem izmanto LKA mācībspēki un studenti; šī infrastruktūra tiek 

izmantota arī LKA studiju prakšu organizēšanai (studiju apakšprogrammās 

Tradicionālā kultūra un folklora un Muzeju un kultūras mantojuma studijas). 

Savukārt LKA lauka praksēs dokumentētie materiāli nonāk LFK fondos, tādējādi 

papildinot folkloristikā, etnoloģijā, antropoloģijā u.c. izmantojamo pētniecisko avotu 

krājumu. 

3.3.2. LU LFMI un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

sadarbības plāns 

Plāna izstrādē piedalījās JVLMA prorektore Anda Beitāne un Zinātniskās pētniecības 

centra vadītāja Ilze Šarkovska-Liepiņa. 

 

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas sadarbības lietderību un nepieciešamību pamato pētniecisko interešu 

kopība un zināšanu pārneses nolūki vairākās nozarēs: etnomuzikoloģijā un 

tradicionālās kultūras studijās, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, 

publiskošanas un izpētes jomā, mūzikas vēstures izpētē.  

LFMI un JVLMA sadarbībai 2015.-2020. gadā plānoti šādi virzieni: 

 

(1) Sadarbība pētniecisku projektu īstenošanā  

LFMI un JVLMA jau iepriekš īstenojuši kopīgus pētnieciskus projektus (Valsts 

pētījumu programmu “Nacionālā identitāte”, “Letonika” ietvarā u.c.). 2015.-2020. g. 

periodā tiks izveidota darba grupa A. Klotiņa (LFMI) vadībā, piedaloties JVLMA 

pētniekiem Latvijas mūzikas vēstures izpētei (periods pēc 2. Pasaules kara), projektā 

tiks izmantoti Valsts pētījumu programmas „Letonika” līdzekļi, kā arī meklēts papildu 

mērķfinansējums.  

 

(2) Sadarbība zinātnisku publikāciju sagatavošanā 

LFMI un JVLMA jau sadarbojušies zinātnisku publikāciju sagatavošanā (sk., piem., 

Mūzika okupācijā, Rīga, 2011, – A. Klotiņš (LFMI, red.), JVLMA pētnieki – 

līdzautori). Stratēģijas periods ietver mērķsadarbību šādu publikāciju sagatavošanai: 

(a) Latviešu mūzikas kods, Rīga, 2015, I. Šarkovska-Liepiņa (LFMI un JVLMA sast., 

zin. red., JVLMA pētnieki – autori; 

(b) Monogrāfija par Latvijas mūzikas vēstures pēckara posmu – autoru kolektīvs 

(LFMI, JVLMA) A. Klotiņa vadībā; 
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(c) Akadēmiskais Latviešu tautasdziesmu izdevums (11. sēj.) – B. Krogzemes-

Mosgordas (LFMI) vadībā, A. Beitāne (JVLMA) – etnomuzikologa konsultācijas, 

avotu (audio) analīze un atlase. 

 

(3) Sadarbība zināšanu pārneses jomā 

Balstoties uz iepriekšējās pieredzes, LFMI un JVLMA atzīst par lietderīgu turpināt 

sadarbību konferenču un semināru organizēšanā (Krišjāņa Barona ikgadējās 

konferences, konference Meklējumi un atradumi, semināru cikls Pētījuma poētika, JV 

LMA Zinātniskās pētniecības centra rīkotās konferences u.c.). 

 

(4) Sadarbība cilvēkresursu jomā 

2015.-2020. gadā tiks turpināta jau iedibinātā sadarbība cilvēkresursu jomā, kas 

ietver: 

(a) JVLMA mācībspēku iesaisti LFMI pētnieciskajā darbībā un zinātnisko projektu 

īstenošanā (A. Beitāne, I. Tihovska); 

(b) LFMI darbinieku iesaisti studiju procesa īstenošanā (kurss “Folklora” 

etnomuzikoloģijas programmas studentiem B. Krogzemes-Mosgordas vadībā, 

piedaloties LFK darbiniekiem); 

(c) LFMI pētnieku iesaiste JVLMA Zinātniskās pētniecības centra darbībā (I. Liepiņa-

Šarkovska); 

(d) LFMI ir potenciāla pētnieciskās karjeras vieta JVLMA absolventiem un 

studentiem (LFMI Latviešu folkloras krātuvē strādājuši un/vai turpinās strādāt 

JVLMA doktoranti un doktora grāda ieguvēji). 

 

(5) Sadarbība pētnieciskās infrastruktūras izmantošanā, papildināšanā 

un veidošanā: 

(a) LFMI Latviešu folkloras krātuves fondi būs brīvi pieejami un tiks izmantoti 

JVLMA mācībspēku pētnieciskiem nolūkiem, studentu studiju darbu izstrādei un 

studiju prakšu īstenošanai;  

(b) notiks LFK sadarbība ar JVLMA Tradicionālās mūzikas arhīvu, strādājot pie 

starptautiskas pētnieciskas tēmas par tautas mūzikas arhīvu izmantošanu saziņā ar 

organizācijas International Council for Traditional Music darba grupu; 

(c) LFMI un JVLMA sadarbosies pētnieciskas e-infrastruktūras izveidē, veidojot 

interneta vidē lietojamu Latvijas mūziķu leksikona datu bāzi. 

3.3.3. LU LFMI un Latvijas Nacionālās bibliotēkas mērķsadarbības 

plāns 

Plāna izstrādē piedalījās LNB Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs Uldis Zariņš. 

 

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

sadarbības lietderību un nepieciešamību pamato interešu kopība pētnieciskās 

infrastruktūras attīstības (datubāzes), kultūras mantojuma saglabāšanas un 

pieejamības jomā, kā arī pētniecībā šādās nozarēs: Latvijas kultūrvēsture 
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(grāmatniecība, literatūra, mūzika, teātris) – procesi, personālijas un mantojums, 

digitālās humanitārās zinātnes. 

2015.- 2020. gadā LFMI un LNB plānotā mērķsadarbība ietilpst: 

 

(1) Savstarpēja atvērtība pētnieciskās infrastruktūras un resursu 

izmantošanas jomā, kā arī sadarbība to publiskas pieejamības nodrošināšanā 

LFMI atrodas LNB telpās, kur LNB pētniekiem, darbiniekiem un apmeklētājiem 

pieejami un izmantojami Latviešu folkloras krātuves fondi (t.sk. K. Barona Dainu 

skapis), kā arī digitalizētie kultūras mantojuma resursi. Savukārt LFMI pētniekiem 

nodrošināta piekļuve LNB abonētām un uzturētām, zinātniskajā darbā nepieciešamām 

datubāzēm (JSTOR, http://periodika.lv u. c.). 

 

(2) Sadarbība pētnieciskās infrastruktūras attīstībai 

LFMI un LNB sadarbojas kultūras satura digitalizēšanas projektu un pētniecībā 

izmantojamu datubāzu izstrādē (IT risinājumi, publiskās pieejamības nodrošinājums). 

Tas, no vienas puses, nozīmē LFMI LFK fondu digitālā arhīva attīstību, Latvijas 

kultūras darbinieku biogrāfiskās datubāzes (literāti, mūziķu leksikons) izveidi un 

kultūras procesu hronikas datubāzes izstrādi (teātru hronika). No otras puses, tiek 

risināta LFMI attīstīto digitālo resursu sadarbspēja ar LNB digitālās bibliotēkas 

resursiem (autoritatīvo ierakstu datubāze, nacionālā bibliogrāfija u.c.), tālākā 

perspektīvā plānojot sadarbības izvēršanu starptautiskā mērogā, piemēram, digitālās 

bibliotēkas Europeana ietvarā. 

 

(3) Sadarbība pētniecisko avotu attīstībai 

LFMI sadarbojas ar LNB nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanā un 

saglabāšanā, cita starpā, LNB skaņu ierakstu studijā veicot latviešu tradicionālās 

mūzikas ieskaņojumus, kas top par būtisku papildinājumu pētniecībā izmantojamam, 

LFMI un LNB digitālo resursu ietvaros pieejamam audioierakstu krājumam.  

 

(4) Sadarbība pētniecībā un zināšanu pārnesē: 

(a) LFMI un LNB kopīgi īsteno pētnieciskus projektus kultūras mantojuma, kultūras 

vēstures procesu un personāliju izpētē (Nacionālā enciklopēdija, citi tematiski 

projekti); 

(b) LFMI piedalās LNB atvērtās pieejas zinātnisko publikāciju repozitārija izveidē; 

(c) LFMI un LNB sadarbojas konferenču, semināru un izstāžu organizēšanā un 

rīkošanā. 

3.4. PĒTNIECĪBAS MĒRĶI, REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI UN TO 

SKAITLISKĀ VĒRTĪBA 

3.4.1. Nozares specifiskie mērķi un rezultāta rādītāji 

(pētniecības mērķi un rezultātu rādītāji, kas nozīmīgi institūcijas vai nacionālajā 

līmenī) 

http://periodika.lv/
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Par LFMI pārstāvēto nozaru attīstības primārajiem mērķiem saistībā ar rezultatīvo 

rādītāju pieaugumu uzskatāma 4.1.1. cilvēkresursu attīstība un 4.1.2 zināšanu 

pārneses rādītāju palielinājums. LFMI pētnieciskās attīstības uzdevumi 

cilvēkresursu attīstības jomā ietver (1) zinātniskā personāla palielinājumu samērā ar 

zinātnes bāzes finansējuma un zinātnei piesaistītā finansējuma pieaugumu; (2) 

personu ar doktora zinātnisko grādu īpatsvara pieaugumu; (3) doktorantūras studiju 

programmās imatrikulēto personu skaita pieaugumu; (4) doktora zinātnisko grādu 

ieguvušo personu skaita palielinājumu. Nozīmīgākie zināšanu pārneses palielinājuma 

rādītāji saistāmi ar kopējo zinātnisko publikāciju skaita pieaugumu, tajā skaitā 

(1) starptautiskās datu bāzēs indeksētu publikāciju skaita pieaugumu un (2) recenzētu 

zinātnisku monogrāfiju skaita pieaugumu.  

 

N.P.K. Mērķi Rezultāta 

radītāji 

bāze 

2014 

2016 2018 2020 

4.1.1. Cilvēkresursu attīstība 

4.1.1.1. Zinātniskais personāls (vadošie 

pētnieki, pētnieki un zinātniskie 

asistenti) (PLE) 

23,03 25,00 30,00 35,00 

4.1.1.2. Personu ar doktora zinātnisko grādu 

īpatsvars 

80% 82% 84% 86% 

4.1.1.3. Doktorantūras studiju programmās 

imatrikulēto personu skaits 

2 2 4 6 

4.1.1.4. Doktora zinātnisko grādu ieguvušo 

personu skaits 

1 1 2 4 

 

4.1.2. Zināšanu pārnese 

4.1.2.1. Kopējais zinātnisko publikāciju 

skaits  

61  

 

70 80 90 

4.1.2.2. Publikāciju skaits Web of Science, 

SCOPUS datu bāzēs (zinātniskie 

raksti, nodaļas rakstu krājumos vai 

zinātniskās grāmatās, publikācijas 

konferenču ziņojumu izdevumos) un 

citās SCI datu bāzēs 

2 WS 

6 SCI 

4 WS 

8 SCI 

6 WS 

10 

SCI 

8 WS 

12 

SCI 

4.1.2.3. Zinātnisko rakstu skaits, kuru 

citēšanas indekss sasniedz vismaz 

50 % no nozares vidējā citēšanas 

indeksa 

0 1 3 5 

4.1.2.4. Monogrāfiju (recenzēta zinātniskā 

monogrāfija vai kolektīva 

monogrāfija ar ISBN kodu) skaits, 

kuras iekļautas Web of Science Book 

Citation Index 

0 2 3 4 
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4.1.2.5. Recenzētu zinātnisko monogrāfiju 

vai kolektīvo monogrāfiju ar ISBN 

kodu skaits, kas izdotas Latvijas 

izdevniecībās 

5 7 9 10 

4.1.2.6. Reģistrēto rūpnieciskā īpašuma 

tiesību skaits, izmantojot 

starptautisko, Eiropas vai nacionālo 

pieteikumu iesniegšanas procedūru 

šādās valstīs – Vācija, Spānija, 

Lielbritānija, Dānija, Norvēģija, 

Zviedrija, Somija, Igaunija, Polija, 

Čehija, Austrija, Ungārija, 

Rumānija, Krievija, ASV, Austrālija, 

Kanāda, Ķīna, Indija, Japāna 

x x x x 

3.4.2. ES monitoringa rādītāju ietvars  

3.4.2.1. zinātniskās kapacitātes attīstība 

(pētniecības projektu skaita pieaugums un piesaistītā finansējuma apjoms) 

 

LFMI zinātniskās kapacitātes pieaugums raksturojams ar (1) zināšanu pārneses 

rādītāju palielinājumu (sk. 4.1.2.), (2) pētniecības projektu skaita pieaugumu, 

(3) piesaistītā finansējuma apjomu. Institūta pētnieciskā programma vērsta uz 

mērķtiecīgu prioritāro virzienu attīstību, tādējādi nodrošinot konkurētspējīgu 

zinātnisku projektu sagatavošanu visās LFMI pārstāvētajās nozarēs. Plānota 

piedalīšanās gan valsts un pašvaldību visa līmeņa konkursos, kur paredzēts 

finansējums zinātnei un pētniecībai, gan starptautiskos projektu konkursos, t.sk., 

Horizon 2020, HERA, COST un citu programmu ietvaros atbilstoši LFMI nozaru 

specifikai.  

Ņemot vērā Latvijas un ES plānošanas dokumentos noteiktās pamatiniciatīvas 

un izaugsmes prognozes, atbilstoši optimistiskajam scenārijam plānots šāds 

pētniecībai piesaistītā publiskā finansējuma pieaugums 2020. gadā pret 2014. gadu: 

1. nacionālais publiskais finansējums + 50%; 

2. ārvalstu finanšu instrumentu finansējums + 75%. 

 

N.P.K. Mērķi Rezultāta 

radītāji 

bāze 

2014 

2016 2018 2020 

4.2.1. Zinātniskās kapacitātes attīstība 

4.2.1.1. Kopējais pētniecības projektu 

skaits 

6 

 

6 9 12 
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N.P.K. Mērķi Rezultāta 

radītāji 

bāze 

2014 

2016 2018 2020 

4.2.1.2. Ārvalstu finanšu instrumentu 

piesaistītais finansējums, t.sk., ES 

pētniecības un inovācijas 

programmu un tehnoloģiju 

ierosmju ietvaros piesaistītais 

finansējums, ESF, EEZ, NFI, 

NATO u.c. finansējums 

191983 

 

200000 250000 330000 

4.2.1.3. Valsts budžeta finansējums 

pētniecībai (t.sk. dalība VPP, 

lietišķo pētījumu u.c. VB 

finansētās programmās) 

444444 

 

470000 500000 666666 

 

3.4.2.2. starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana 

(ārvalstu līdzautoru publikāciju skaita īpatsvars % no kopīgā publikāciju skaita un 

starptautisko pētniecības projektu skaita īpatsvars) 

 

2015.–2020. gadā LFMI plāno ievērojamu starptautiskās zinātniskās sadarbības 

veicināšanu:  

(1) tiks turpināta sadarbība ar ilglaicīgiem sadarbības partneriem: (a) ar literatūras, 

folkloras, mūzikas un teātra izpētes centriem Baltijas reģionā – Igaunijas Zinātņu 

akadēmijas Underes un Tuglasa literatūras centru (Tallinā), Tartu Universitāti, 

Igauņu folkloras arhīvu (Tartu), Viļņas Universitāti, Lietuviešu literatūras un 

folkloras institūtu (Viļņā), Vītauta Dižā Universitāti (Kauņā); (b) ar Baltijas studiju 

centriem pasaulē – Vašingtona universitāti Sietlā, Stokholmas Universitāti, 

Helsinku Universitāti, Greifsvaldes Universitāti, Vestfāles Vilhelma universitāti 

Minsterē; (c) ar vācbaltiešu kultūras izpētes centriem – Mārburgas Universitāti, 

(d) ar citiem savu nozaru un plašāku starpdisciplināru kultūras pētījumu centriem, 

piemēram, Indiānas Universitātes Folkloras un etnomuzikoloģijas institūtu;  

(2) tiks pilnveidota pēdējo trīs gadu laikā LFMI attīstītā pētnieciskā sadarbība: (a) 

iekļaujoties jaunizveidotā starpinstitucionālās sadarbības lokā – Baltijas un 

Ziemeļvalstu tradīciju arhīvu tīklā (tā sastāvā LFMI Latviešu folkloras krātuve; 

Dāņu folkloras arhīvs – Dansk Folkemindesamling / Danish Folklore Archives; 

Igauņu folkloras arhīvs – Eesti Rahvaluule Arhiiv / Estonian Folklore Archives; 

Islandes Nacionālā muzeja Etnoloģijas krājums – Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns / 

Ethnological Collections of Iceland National Museum; Somu literatūras biedrības 

Folkloras arhīvs – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto 

/Folklore Archives of the Finnish Literature Society; Tautas dzīves arhīvs un 

Skones mūzikas kolekcijas, Lundas Universitāte – Folklivsarkivet med Skånes 

musiksamlingar, Lunds Universitet / Folk Life Archives and Skåne Music 

Collections, University of Lund; Tautas kultūras arhīvs, Zviedru literatūras biedrība 

Somijā – Folkkultursarkivet, Svenska litteratursällskapet i Finland / The Archives 

of Folk Culture, The Society of Swedish Literature in Finland; Esterbotenas 

Tradīciju arhīvs – Österbottens traditionsarkiv / The Ostrobothnian Archives of 
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Traditional Culture; Valodas un folkloras institūts (Dialektu un folkloras arhīvs 

Upsalā un Dialektu, vietvārdu un folkloras arhīvs Gēteborgā) – Institutet för språk 

och folkminnen (Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) och Dialekt-, 

ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG)) / Institute for Language and 

Folklore (Department of Dialectology and Folklore Research in Uppsala and 

Department of Dialectology, Onomastics and Folklore Research in Gothenburg); 

Lietuviešu literatūras un folkloras institūts, Lietuviešu folkloras arhīvs – Lietuvių 

literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių tautosakos rankraštynas / Institute of 

Lithuanian Literature and Folklore, Lithuanian Folklore Archives; Norvēģijas 

Etnoloģiskās pētniecības centrs – Norsk etnologisk gransking / Norwegian 

Ethnological Research; Ziemeļu muzeja arhīvs – Nordiska museets arkiv / The 

Nordiska museet archives; Norvēģu folkloras arhīvs – Norsk Folkeminnesamling / 

Norwegian Folklore Archive). Pēc LFMI iniciatīvas tradīciju arhīvi apvienojušies 

un strādā profesionālās organizācijas SIEF darba grupā Working Group on 

Archives. Šī sadarbības tīkla ietvaros LFMI gatavojas iniciēt un koordinēt 

sadarbību pieredzes apmaiņai un pētniecisku uzdevumu īstenošanai (piemēram, 

folkloras materiālu digitalizācijas metodoloģijas pilnveidei – sanāksmes 

koordinējot LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva grupai). Plānotas 

tādas bilaterālās un daudzpusējās sadarbības formas kā kopīgi pētnieciskie 

semināri, starptautisku konferenču organizēšana, darba grupu izveide (tostarp 

starptautisku pētniecisku projektu izstrādei), savstarpējas profesionālas 

konsultācijas – pieredzes apmaiņa, vieslekcijas, apmaiņa ar publicējumiem un, ja 

nepieciešams, arhīvu materiālu kopijām; (b) tiks turpināta arī starptautiskā 

sadarbība postkoloniālās un dzimtes studiju procesu ietvaros, kas rezultējusies 

HERA projekta pieteikumā 2015. gadā (sadarbībā ar Notingemas universitāti, 

Fehtas universitāti, Leidenes universitāti, Īrijas nacionālo universitāti, Vroclavas 

universitāti, Igaunijas Literatūras muzeju) un tiks turpināta projektā pieteikumā 

Frica Tissena (Fritz Thyssen) pētniecības fondam Vācijā; Horizon 2020 projekta 

pieteikumā (sadarbība ar Akvilas (Aquila) universitāti, Sjēnas universitāti, 

Kopenhāgenas universitāti, Lisabonas universitāti, Londonas Universitāti 

(University College London), Leivenes Katolisko universitāti, Lježas universitāti, 

Slovēnijas Literatūras institūtu Ļubļanā); līdzdalībā Vroclavas universitātes 

koordinētajā postkoloniālo un posttotalitārisma studiju centrā; dzimtes un zilo 

studiju pētniecības tīkla izveidē, kura ietvaros notikusi zinātniska konference un 

publicēšanai tiek gatavota kolektīva monogrāfija; teātra zinātnē tiks turpināta 

sadarbība starptautiska Centrālās un Austrumu Eiropas avangarda teātra pētniecībā, 

ko koordinē Zbigņeva Raščevska (Zbigniew Raszewski) Teātra institūts Varšavā, 

sadarbībā ar Latvijas (LFMI un Jaunā teātra institūts), Lietuvas (Viļņas 

universitāte), Čehijas (Mākslu un teātra institūts Prāgā), Slovākijas (Teātra Institūts 

Bratislavā), Ungārijas (Ungārijas teātra muzejs), Bulgārijas (Nacionālā teātra un 

kino mākslas akadēmija), Horvātijas (Zagrebas universitāte), Slovēnijas 

(Slovēnijas teātra institūts), Lielbritānijas (Kentas universitāte) institūcijām u.c.  

 

 

N.P.K. Mērķi Rezultāta 

radītāji 

bāze 

2014 

2016 2018 2020 

4.2.2. Starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana  
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N.P.K. Mērķi Rezultāta 

radītāji 

bāze 

2014 

2016 2018 2020 

4.2.2.1. Ārvalstu līdzautoru publikāciju 

skaits 

2 3 5 9 

4.2.2.2. Ārvalstu līdzautoru publikāciju 

skaita īpatsvars (%) 

3% 5% 7% 10% 

4.2.2.3. Starptautisko pētniecības projektu 

skaits 

1 1 2 3 

4.2.2.4. Starptautisko pētniecības projektu 

skaita īpatsvars (%) 

15% 15% 20% 25% 

3.4.2.3. pētniecības virzienu atbilstība sabiedrības un 

tautsaimniecības sektora vajadzībām 

(līgumpētījumu skaita pieaugums, pētniecībai piesaistītais valsts budžets, ārvalstu un 

privātā finansējuma īpatsvara pieaugums, intelektuālā īpašuma licences līgumu skaits 

u.c.) 

LFMI darbības atbilstība sabiedrības un tautsaimniecības sektora vajadzībām tiek 

realizēta sadarbībā ar augstākās izglītības un pētniecības iestādēm, kā arī valsts un 

pašvaldību institūcijām. Tā tiek nodrošināta ar iesaisti sabiedrības izglītošanā, 

zināšanu veicināšanā un jaunas zinātības izstrādē pašreizējo un plānoto projektu 

ietvaros. LFMI nākotnē īstenojamās pētniecības mērķi ir saistīti ar jaunas zināšanu 

bāzes veidošanu, kas ļaus sniegt kultūras mantojumā balstītas inovācijas un veidot 

sabiedrības identitāti, to interpretējot nacionālās un eiropeiskās identitātes pētījumu 

ietvaros; radīt papildus sabiedriskās vērtības avotus jaunu produktu un tehnoloģiju 

attīstībā; kā arī zinātņu nozaru savstarpējas mijiedarbības rezultātā identificēt aktuālas 

sabiedrības un tautsaimniecības problēmas un piedāvāt to potenciālus risinājumus.  

 

N.P.K. Mērķi Rezultāta 

radītāji 

bāze 

2014 

2016 2018 2020 

4.2.3. Pētniecības atbilstība sabiedrības un tautsaimniecības sektora 

vajadzībām 

4.2.3.1. Tehnoloģiju tiesībuxlvi (zinātība, 

patenti; funkcionālie modeļi; 

dizainparauga tiesības; pusvadītāju 

izstrādājumu topogrāfijas; papildu 

aizsardzības sertifikāti medicīnas 

produktiem vai citiem produktiem, 

attiecībā uz kuriem iespējams 

saņemt šādus papildu aizsardzības 

sertifikātus; augu selekcionāru 

sertifikāti; programmatūras 

autortiesības), t.sk., minēto tiesību 

pieteikumu vai reģistrācijas 

pieteikumu skaits - 

x x x X 
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N.P.K. Mērķi Rezultāta 

radītāji 

bāze 

2014 

2016 2018 2020 

4.2.3.2. Tehnoloģiju pārnese - noslēgto 

intelektuālā īpašuma (tehnoloģiju 

tiesību) licences līgumu skaits 

(pilnīga vai daļēja intelektuālā 

īpašuma tiesību nodošana 

(pārdošana))  

x x x X 

4.2.3.3. Ieņēmumi no Latvijas un ārvalstu 

juridisko personu (komersantu, 

biedrību, nodibinājumu u.c.) 

uzdevumā veiktiem 

līgumpētījumiem (%) 

x 5% 10% 15% 

4.2.3.4. Ieņēmumi no tehnoloģiju pārneses - 

intelektuālā īpašuma licences 

līgumiem (%) 

x 5% 10% 15% 

4.2.3.5. Ieņēmumi no spin-off uzņēmumiem x x x x 

 

3.4.2.4. konkurētspējas paaugstināšana un pētniecības rezultātu 

(izstrādņu) komercializācija 

(zinātniskā darba rezultātu konkurētspēja un komercpotenciāls) 

  

LFMI darbība nav tieši saistīta ar pētniecisko izstrādņu komercializāciju. Kā 

galvenais sekmīgas darbības kritērijs atbilstoši LFMI pārstāvēto nozaru specifikai 

minama pieaugoša LFMI izstrādāto produktu, tajā skaitā, pētniecības programmu un 

projektu, konkurētspēja nacionālā un starptautiskā līmenī. 2015.-2020. g. periodā 

plānots īpaši pievērsties sekmīgai iesaistei Eiropas Savienības pētniecības un 

inovācijas programmu ietvaros izsludinātajos konkursos, kā arī iesaistīties citu ES 

finanšu instrumentu piesaistē un apguvē. Tādējādi tiek plānots saistīt jaunas zināšanu 

bāzes radīšanu ar tautsaimniecības prasībām un jaunu produktu attīstīšanu. Šis process 

virzāms divējādi: (1) veicinot starptautiskā mērogā konkurētspējīgu pētniecību un 

zināšanu pārnesi; (2) attīstot viedās tehnoloģijas, kas ietver pētniecības infrastruktūru, 

IT sistēmas izveidi, e-resursu pilnveidi, nodrošinot tehnoloģisko un pētniecisko 

inovāciju integrēšanu.  

 

N.P.K. Mērķi Rezultāta 

radītāji 

bāze 

2014 

2016 2018 2020 

4.2.4. Konkurētspējas paaugstināšana un pētniecības rezultātu (izstrādņu) 

komercializācija 

4.2.4.1. Sekmības rādītājs (%) dalībai 

Eiropas Savienības pētniecības un 

inovācijas programmu un 

tehnoloģiju ierosmju ietvaros 

izsludinātajos konkursos 

x 20% 25% 33% 
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N.P.K. Mērķi Rezultāta 

radītāji 

bāze 

2014 

2016 2018 2020 

4.2.4.2. Sekmības rādītājs (%) citu ārvalstu 

finanšu instrumentu ietvaros 

izsludinātajos konkursos (ESF; EEZ, 

NFI, NATO u.c.) 

25% 30% 33% 40% 

 

3.5. INSTRUMENTI PĒTNIECĪBAS MĒRĶU UN REZULTĀTU 

SASNIEGŠANAI 

3.5.1. Plāns dalībai starptautiskās pētniecības un atbalsta 

programmās (Horizon 2020, HERA, COST u.c.) 

Līdzšinējās pieredzes un apstākļu izvērtējums 

Institūtam ir ilgstoša un sazarota starptautiskās sadarbības pieredze (aktīva dalība 

starptautiskās profesionālās organizācijās; ievērojams partneru skaits ārvalstīs, 

sadarbībā ar kuriem organizētas konferences, sagatavotas publikācijas, veikti 

projekti), kas notikusi bez īpaša mērķfinansējuma.  

Institūtam ir salīdzinoši laba pieredze Eiropas Savienības fondu līdzekļu 

piesaistē savas pētnieciskās darbības finansēšanai un kapacitātes attīstībai Latvijas 

mērogā — pēdējo piecu gadu laikā ar ESF un ERAF finansējumu veikti 4 projekti: 

(1) Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/015 „Latvijas teātris un teātra zinātne Eiropā: 

starptautiska sadarbības projekta sagatave un iesniegšana” (aktivitāte „Atbalsts 

starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās”), zin. vad. Guna 

Zeltiņa;  

(2) Nr. 2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009 „Latviešu valodas, 

kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības 

centra zinātnes infrastruktūras attīstība” (aktivitāte „Zinātnes infrastruktūras 

attīstība”), vad. partneris – Latvijas Universitāte; 

(3) Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/042 "Kultūras kultūrā: robežvēstījumu politika 

un poētika" (aktivitāte „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"), zin.vad. Benedikts 

Kalnačs); 

(4) Nr. 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/003 „Latvijas Universitātes institucionālās 

kapacitātes attīstība” (aktivitāte „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes 

attīstība”) vad. partneris – Latvijas Universitāte. 

Atzīmējama LFMI pētnieku individuālā aktivitāte, savu pētniecisko mērķu 

īstenošanai piesaistot stipendijas dažādu starptautisku programmu ietvaros (DAAD, 

Fulbright, LR IZM koordinētās Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas stipendijas 

u.c.).  

Veiksme starptautiska mērķfinansējuma piesaistē (starptautisku projektu 

pieteikšanā un realizēšanā) ir salīdzinoši mazāka. Kavējošo apstākļu analīze liecina, 

ka tiem pieder:  

(1) ārēji apstākļi: (a) ilgstoši visai ierobežotais tēmu daudzums humanitārajās un 

sociālajās zinātnēs ES finansētajās ietvara programmās; (b) lielā sociālo un 



74 

 

humanitāro zinātņu projektu savstarpējā konkurence un nelielais veiksmīgo 

projektu skaits; (c) projektu sagatavošanas un vadības administratīvo un 

birokrātisko prasību slogs;  

(2) iekšēji apstākļi: (a) nelielā līdzšinējā pieredze, kas ierobežo institūta izredzes 

kvalificēties par starptautisku projektu vadošo partneri un izvēlēties saviem 

pētnieciskajiem mērķiem precīzāk atbilstošas tēmas; (b) cilvēkresursu un 

kompetenču trūkums – ņemot vērā projektu sagatavošanas īpatnības, institūta 

pētniekiem trūkst visu nepieciešamo kompetenču, lai šo darbu veiktu patstāvīgi, 

bez īpaša projektu vadības profesionāļa, kāda šobrīd institūtā nav; (c) lielais un 

fragmentētais informācijas apjoms; (d) institūta darbinieku motivācijas un atbalsta 

nepietiekamība. 

Tas tomēr nenozīmē intereses un aktivitātes trūkumu: pēdējo 3 gadu laikā sagatavoti 

un iesniegti projektu pieteikumi vairākām starptautiskā atbalsta programmām: 

(1) 2012. gadā projekts „Sharing Intellectual Space: Routes of Theories and Practices 

in European Humanitarian Research Area” COST programmai, 

(2) 2012. gadā projekts “Gender Under Scrutinity: an Examination of Body, Memory 

and Identity in the Post-Soviet Latvia” ERC Starting Grant programmai, 

(3) 2015. gadā divi projekti HERA programmai: 

i. „Postcolonial Narratives across Europe: Multiple Pasts, Shared 

Presents, Common Futures”, kur LFMI ir vadošais partneris (projekta 

vadītājs Benedikts Kalnačs), partneri: University of Nottingham (UK), 

National University of Ireland, Maynooth (Ireland), University of 

Vechta (Germany), Leiden University (The Netherlands), Wrocław 

University (Poland), Estonian Literary Museum (Estonia); 

ii. „Reconstructions of the Past Within Contemporary Identities”, kur 

vadošais partneris ir University of Oviedo (Spain); partneri – Cologne 

University of Applied Sciences (Germany), LFMI (kontaktpersona 

Toms Ķencis) un Institute of Ethnology and Cultural Anthropology 

(Poland). 

Visi minētie projekti saņēma pozitīvu sākotnējo vērtējumu, taču neieguva 

nepieciešamo punktu skaitu, lai kvalificētos tālākvirzībai uz apstiprināšanu un 

finansējuma saņemšanu. 

Šobrīd institūts ir sadarbības partneris vienā starptautisku atbalstu guvušā 

projektā: “Pētniecības tīkla izveide nemateriālā kultūras mantojuma tiesību jomā,” ko 

finansē Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Ārlietu ministrijas 

programma Osmoze (2014-2015), vad. Anita Vaivade (Latvijas Kultūras akadēmija, 

LFMI), piedalās Dace Bula (LFMI). 

Rīcības plāns 2015-2020 

Plānā ietilpst: (1) īstermiņā veicamas konkrētas darbības starptautisku projektu 

izstrādei, kas notiks uz līdzšinējo iestrāžu pamata; (2) kompteneci veicinošas 

darbības, kas uzturēs un ilgtermiņā palielinās institūta kapacitāti dalībai starptautiskās 

pētniecības un atbalsta programmās; (3) institucionāla rakstura atbalsta un 

motivēšanas mērķpasākumi. 
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(1) Īstermiņā veicamās darbības un to potenciālie rezultāti 

(a) 2015. gadā iesniegts projekta pieteikums Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas 

un Francijas Ārlietu ministrijas programmas Osmoze nākamajam posmam, 

pozitīva iznākuma gadījumā 2016-2017. gadā turpināsies starptautiskās sadarbības 

projekts “Pētniecības tīkla izveide nemateriālā kultūras mantojuma tiesību jomā,” 

kur LFMI piedalās sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju; 

(b) programmā HERA izveidotais starptautiskais konsorcijs un projektos (sk. 5.1. 

nod). 7.1. un 7.2. veiktās iestrādnes tiks izmantotas jaunu projektu izstrādē un 

pieteikšanā, piemēram, startējot Horizon 2020.  

(c) Latviešu folkloras krātuve turpinās dalību pie kopīga starptautiska projekta 

izstrādes starptautiskajā folkloras arhīvu tīklā (Nordic and Baltic Tradition 

Archives Network). 

 

(2) Ilgtermiņa rīcība institūta kompetences uzturēšanai un kapacitātes palielināšanai 

dalībai starptautiskās pētniecības un atbalsta programmās  

Kompetences uzturēšana nozares procesos  

Veiksmīgu dalību starptautiskās pētniecības un atbalsta programmās, pirmkārt, 

nodrošinās institūta pētnieku, īpaši – vadošo pētnieku, kompetence nozares procesos 

Baltijā, citās Eiropas valstīs un globālajā kopainā. Izpratne pilnveidojama, pastāvīgi 

sekojot līdzi citzemju kolēģu veikumam (publikācijām, īstenotajiem pētnieciskajiem 

projektiem) un nozīmīgākajiem zinātnes dzīves notikumiem, piedaloties starptautiskās 

zinātniskās konferencēs, semināros u.tml., stažējoties pētnieciskajās institūcijās ārpus 

Latvijas, iesaistoties zinātniskās domas apritē ar publikācijām starptautiskos 

izdevumos, darbojoties starptautisku zinātnisku žurnālu redkolēģijās, kā arī uzturot 

individuālus profesionālos kontaktus. 

Dalība starptautiskās profesionālās organizācijās 

LFMI paredz un sekmē pētnieku iesaisti augsta līmeņa starptautiskajās profesionālajās 

organizācijās – atbilstoši nozarei un pētnieciskajai ievirzei –, tādējādi stimulējot 

personāla profesionālo izaugsmi un līdzdarbojoties nodrošinot institūta (plašāk – 

Latvijas zinātnieku) pārstāvniecību organizācijā. Apzināmas jaunas iesaistes iespējas, 

un turpināma līdzšinējā LFMI pētnieku dalība starptautiskajās pētnieciskās sadarbības 

organizācijās: European Network for Avant-Garde and Modernism Studies, 

International Society for Cultural History, Goethe-Gesellschaft in Weimar e.V., 

Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF), International Society for 

Folk Narrative Research (ISFNR), Baltic Audiovisual Archival Council (BAAC), 

Nordic and Baltic Tradition Archives. 

Starpinstitucionālā sadarbība 

Veiksmīgu dalību starptautiskās pētniecības un atbalsta programmās nodrošina 

uzticamu un kompetentu institucionālu sadarbības partneru loks, kā izveidei un 

uzturēšanai nepieciešama starpinstitucionāla sadarbība. LFMI reģionālā un globālā 

partnerība ar radniecīgu nozaru institūcijām izmantojama par pamatu kopdarbībai 

starptautisku pētniecisku projektu izstrādē (plašāk sk. 4.2.2.). 

Iesaiste starptautiskos konsorcijos 

Iesaiste starptautiskos konsorcijos vai šādu konsorciju izveide ar mērķi izveidot 

starptautiskās sadarbības tīklus kopīgu pētniecisku projektu izstrādei un īstenošanai 

veicama ar aktīvu LFMI pētnieku dalību starptautiskajās zinātnieku sadarbības 
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programmās Eiropas līmenī: Eiropas zinātnes sadarbības programmā COST 

(pievienojoties relevantām akcijām, kā arī – kopā ar citzemju partneriem sagatavojot 

akciju pieteikumus), Twinning programmā Horizon 2020 ietvaros, Francijas–Latvijas 

sadarbības programmā zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās Osmose u.c. Eiropas 

Savienības zinātnes un inovāciju ietvarprogrammas Horizon 2020 projektu partneru 

meklēšanai izmantojamas gan programmas tiešsaistes tīklošanās rīki, gan ikgadējie 

brokeru pasākumi, tāpat WIRE piedāvātās tīklošanās iespējas u.c.  

 

(3) Institucionāla rakstura atbalsta un motivēšanas mērķpasākumi 

Informācijas aprites nodrošināšana 

Piedalīšanos starptautiskās pētniecības un atbalsta programmās apgrūtina informācijas 

fragmentācija – tā tiek izziņotas dažādās vietnēs, vēstkopās un citos informācijas 

kanālos dažādos laikos atkarībā no konkrētās programmas darbības termiņiem. Lai to 

risinātu plānots: 

(a) paredzēt regulāru aktuālās informācijas apkopošanu un izskatīšanu LFMI mēroga 

tā atsevišķu nodaļu sapulcēs, vienlaikus ar informācijas apriti pieņemot lēmumus 

un deleģējot atbildības projektu potenciāla izvērtēšanai konkrētu programmu 

uzsaukumu ietvaros;  

(b) regulāri apmeklēt Nacionālā kontaktpunkta (NKP) un Valsts izglītības attīstības 

aģentūras (VIAA) rīkotos seminārus; 

(c) periodiski rīkot informatīvas sanāksmes LFMI ar NKP un VIAA pārstāvju 

piedalīšanos, lai maksimāls skaits LFMI darbinieki gūtu kompetentu priekšstatu 

par sociālo un humanitāro zinātņu pētniekus saistošām aktualitātēm 

starptautiskajās programmās;  

(d) regulāri sekot jaunumiem VIAA mājaslapā un aktuālajai informācijai un projektu 

izsludinājumiem HORIZON 2020 oficiālajā vietnē.  

LFMI mājaslapā ievietot šī plāna izstrādes gaitā sagatavoto sarakstu (pieejamu katram 

LFMI pētniekam ar paroli) ar ES u.c. starptautisko programmu un individuālās 

mobilitātes iespējām, kas palīdzētu apzināt projektu pieteikumu iespējas un motivētu 

kolēģus izpētīt un veidot domubiedru grupas, meklēt kontaktus ārpus Latvijas un 

veidot tīklojumus.  

 

Cilvēkresursu attīstība 

Projektu sagatavošana dalībai starptautiskās programmās un to vadība prasa īpašas 

kompetences papildu pētnieciskajām, kādu institūta personālam patlaban nav 

pietiekami. Tā ir arī papildu slodze, kam nepieciešama atbilstoša organizatoriska 

shēma (atbildības deleģēšana), motivācijas un atbalsta sistēma.  

(1) kvalifikācijas veicināšana. Lai institūta pētnieku vidū veidotos darbinieki ar 

pietiekamām iemaņām starptautisku projektu izstrādei un sadarbībai ar projektu 

vadības profesionāļiem, LFMI paredz darbinieku dalību starptautisko programmu 

forumos un projektu izstrādes apmācību programmās, novirzot tam nepieciešamos 

finanšu līdzekļus: 2015. gadā dalībai šādos pasākumos pieteikti 2 institūta 

darbinieki. 
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(2) organizatoriskā modeļa izveide: atbildības deleģēšana. Šī plāna sagataves gaitā 

izstrādāts ieteicamais LFMI organizatoriskais (atbildības deleģēšanas) modelis, kas 

nodrošinātu personāla rīcībspēju startam starptautiskās programmās:  

(a) LFMI izraugās vienu darbinieku, kura darba pienākumos ietilpst: sekošana 

līdzi starptautisko programmu aktualitātēm, projektu uzsaukumiem un iesniegšanas 

termiņiem; informācijas aprites nodrošināšana institūta ietvaros; darba grupu izveides 

priekšlikumu sagatavošana konkrētu projektu (ieskaitot rosinājumu potenciālā 

projekta vadītāja kandidatūrai) izstrādei; 

(b) par katru projektu atbildību uzņemas tā vadītājs, saziņā ar tiešo 

priekšniecību izveidojot projekta komandu; 

(c) projekta komandā tiek skaidri deleģētas tālākās atbildības, izstrādāts laika 

plāns, un tas tiek saskaņots ar iesaistītā personāla kopējo institūtā veicamo darbu 

grafiku. 

(3) motivācija un atbalsts. Finansējuma piesaiste savu pētniecisko interešu īstenošanai 

ietilpst LFMI zinātniskā personāla (īpaši vadošo pētnieku) amata pienākumos. 

Tomēr starptautiskās pētniecības un atbalsta programmu pieteikumu sagatavošana 

nozīmē ievērojamu slodzi, kas tādēļ būtu veicināma ar iespējamiem motivēšanas 

un atbalsta pasākumiem: 

(a) projekta sagatavošanai nepieciešamā slodze iekļaujama iesaistītā personāla 

individuālajos plānos un uzskaitē, atvēlot šai slodzes daļai atbilstošu darba laiku un 

atalgojumu; 

(b) dalība starptautiskajās programmās un projektos uzskatāma par īpaši 

izceļamu aspektu darbinieku devuma izvērtējumā (gada un ievēlēšanas perioda 

griezumā), tāpat arī būtisku kritēriju amatu vakanču konkursos; 

(c) institūtā veidojams līdzšinējās pieredzes tālāknodošanas mehānisms, katra 

jauna projekta darba grupai/vadītājam saņemot atbalstu no institūta vadības (vertikāli) 

un iepriekšējo projektu atbildīgajiem darbiniekiem (horizontāli); 

(d) atbalsts individuālo pieteikumu sagatavošanā iespējams ar 

konsultantu/mentoru sistēmas izveidi (ja mentors nav paredzēts jau programmas 

dizainā) vai vairāk pieredzējušu institūta darbinieku „patronāžu” zemāka līmeņa 

individuālo pētniecisko projektu sagatavošanā. 

3.5.2. Plāns starptautisko publikāciju skaita pieaugumam 

Līdzšinējās pieredzes un apstākļu izvērtējums 

Starptautisku publikāciju tapšanu LFMI līdz šim galvenokārt nodrošinājušas 3 

galvenās aktivitātes:  

(1) dalība starptautiskos forumos – LFMI zinātnisko pētījumu rezultāti pastāvīgi tiek 

prezentēti starptautiskās konferencēs, tai skaitā starptautiskajos forumos, kurus 

rīko nozaru vadošās profesionālās organizācija – AABS (Association for the 

Advancement of Baltic Studies), SIEF (Société Internationale d’Ethnologie et de 

Folklore), ISFNR (International Society for Folk Narrative Research), BAAC 

(Baltic Audiovisual Archives Council), ICTM (International Council for 

Traditional Music); 

(2) dalība starptautiskos projektos – pēdējo gadu laikā (2010–2014) LFMI pētnieki 

piedalījušies 36 starptautiskos pētniecības projektos; laika posmā no 2012 līdz 

2014. gadam tapušas 46 starptautiskas zinātniskās publikācijas.xlvii 
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(3) starptautisku konferenču organizēšana – LFMI izdevis 3 starptautisku, institūta 

Rīgā organizētu konferenču rakstu krājumus: Zeltiņa, Guna. (Ed.) Theatre in 

Latvia. Rīga: LFMI, 2012; Bula, Dace, Rieuwerts, Sigrid. (Eds.) Singing the 

Nations: Herder’s Legacy. Trier: Wissenschafticher Verlag, 2008 (Starptautiskās 

Balāžu komisijas (SIEF) 34. konferences, Rīga, 2004 rakstu krājums); Back to 

Baltic Memory: Lost and Found in Literature 1940–1968. Eglāja-Kristsone, Eva, 

Kalnačs, Benedikts. Rīga: LFMI, 2008. 

Taču, ņemot vērā LFMI zinātniskā darba kapacitāti un starptautiski atzīto kvalitātixlviii, 

secināms, ka starptautisko publikāciju skaits nav pietiekams, kas īpaši attiecināms uz 

starptautiskas citējamības žurnālos iekļautajām publikācijām. Šobrīd pie starptautiski 

citējamām netiek pieskaitītas publikācijas LFMI izdotajā humanitāro zinātņu žurnālā 

Letonica (galv. red. Pauls Daija), kas ir viens būtiskiem institūta pētnieku 

publicēšanās medijiem. Žurnāls tiek anonīmi recenzēts, publicē gan Latvijas, gan 

ārzemju pētnieku zinātniskos rakstus (kopš 2014. gada arī angļu valodā), bet vēl nav 

iekļauts SCI datubāzēs.  

Rīcības plāns 2015-2020 

Ar starptautiskām publikācijām tiek saprastas: (a) publikācijas starptautiskas 

citējamības datubāzēs indeksētos žurnālos; (b) publikācijas ārpus Latvijas izdotos 

zinātniskos izdevumos; (c) monogrāfijas, kas indeksētas starptautiskas citējamības 

datubāzēs; (d) publikācijas Latvijā izdotos žurnālos, kas indeksēti starptautiskas 

citējamības datubāzēs. Taču jāņem vērā fakts, ka humanitārajās zinātnēs tradicionāli 

nozīmīgākais pētījuma rezultāts ir monogrāfija, nevis publikācija žurnālā vai rakstu 

krājumā.  

(1) Īstermiņā veicamās darbības un to potenciālie rezultāti 

LFMI pašlaik īstenotajos projektos tapušo pētījumu publicēšana  

Starptautisku publikāciju tapšana plānota jau iepriekšējā stratēģijas periodā aizsāktu 

projektu ietvaros; zinātniski raksti starptautiskos izdevumos un monogrāfijas angļu 

valodā paredzētas kā pētījumu rezultāti šādos institūta pašlaik īstenotos projektos: 

i. “Kultūras kultūrā: robežvēstījumu politika un poētika” (ESF projekts Nr. 

1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/042); 

ii. „Folkloristikas institucionalizācija Latvijā: nozares intelektuālā vēsture 

Eiropas kontekstā” (Latvijas Zinātnes padome Nr. 332/2012); 

iii. “Literatūra kā pārtulkotas pašidentitātes veidošanas medijs” (Latvijas 

Zinātnes padome Nr. 410/2013); 

iv. „Kultūru migrācija Latvijā – identitātes un impulsu mijiedarbes folklorā, 

literatūrā, mākslā un arhitektūrā skatījums” (Latvijas Zinātnes padome Nr. 

660/2014).  

Minētajos projektos tuvāko 3 gadu laikā plānota šādu monogrāfiju izdošana angļu 

valodā starptautiskos apgādos: 

i. Rožkalne, Anita. (ed.) Migration of Cultures in Latvia. [apgāds tiks 

precizēts] 

ii. Daija, Pauls. Colonial Enlightenment. Newcastle: Cambridge Scholars 

Publishing.  

iii. Gāle-Kārpentere, Inta. Creating Latvian Worlds outside of Latvia. 

Brill/Rodopi vai University of Tartu Press. 
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iv. Kalnačs, Benedikts. 20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, 

Decolonial Options. Aisthesis Verlag, Bielefeld.  

v. Laime, Sandis. Women in the wrong: Raganas in Latvian folk tradition. 

London: Palgrave Macmillan.  

vi. Sindi, Inga. Lebensgeschichten am Theater: Motive und Strategien des 

szenischen Erzählens. Iesniegts Wissenschaftlicher Verlag Trier.  

vii. Bula, Dace (ed.) Latvian Folkloristics in the Interwar Period. Helsinki: 

Folklore Fellows Communications. 

Projektos tāpat plānota aptuveni 30 rakstu publicēšana šādos izdevumos: 

i. Acta et Commentationes Archivi Historici Estoniae (ERIH)  

ii. Art History (SCOPUS)  

iii. Baltische Seminare der Carl-Schirren-Gesellscahft 

iv. Cold War History (Arts & Humanities Citation Index and Thomson Reuters 

Social Science Citation Index) 

v. Folklore: Electronic Journal of Folklore  

vi. Forum Modernes Theater (SCOPUS) 

vii. Interlitteraria (CEEOL, DOAJ) 

viii. International Journal of Humor Research (ERIH) 

ix. Journal of Baltic Studies (SCOPUS) 

x. Journal of Cultural Studies (SCOPUS) 

xi. Journal of Folklore Research (Thomson Reuters Social Sciences and 

Humanities Index) 

xii. Knygotyra (EBCSO) 

xiii. Literature and Medicine (Web of Science) 

xiv. Nordic Theatre Studies (SCOPUS) 

xv. Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, 

Culture and Education (CEEOL) 

xvi. The Yearbook of the SIEF 

xvii. Twentieth-Century Literature (SCOPUS) 

 

LFMI organizēto starptautisko konferenču rakstu krājumu izdošana 

2014.-2015. gadā LFMI institūts organizējis vairākas starptautiskas konferences, kuru 

krājumi tuvāko trīs gadu laikā tiks publicēti:  

i. konference Gadsimtu mijas smiekli. Le Rire fin de Siecle (Rīga, 2014.25.-

26.04. Bilingvāls krājums Rīga: Zinātne, 2016, red. P. Daija, S. S. Valke, N. 

Langbour); 

ii. konference G. F. Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas 

kontekstā. G. F. Stender (1714 - 1796) und Aufklärung im Baltikum im 

europäischen Kontext (Rīga, 4.-6.09.2014. Bilingvāls krājums, Rīga: LU, 

2016, red. M. Grudule; 
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iii. konference The Changing Baltics: Cultures Within a Culture (Rīga, 

2014.29.-30.09. Žurnāla Interlitteraria (CEEOL, DOAJ) tematiskais numurs, 

2015, viesredaktori:. P. Daija, E. Eglāja-Kristsone, B. Kalnačs);  

iv. konference Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared 

Spaces in Folkloristic Thought (Rīga, 2014.20.-24.10. Krājums angļu valodā 

Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2016, red. D. Bula, S. Laime);  

v. konference Queer Narratives in European Cultures (Rīga, 2015. 18.06. 

Krājums Queer Stories of Europe, Newcastle: Cambridge Scholars 

Publishing, 2015, red. K. Vērdiņš, J. Ozoliņš.). 

 

(2) Ilgtermiņa rīcība starptautisko publikāciju skaita pieauguma veicināšanai  

Pētniecisko projektu rezultātu plānošana 

Plānojot turpmākos LFMI projektus, to izstrādātāji un potenciālie vadītāji mudināmi 

(institūta direkcijas un Zinātniskās padomes pilnvaru robežās) projektu rezultātos 

īpaši paredzēt starptautiskas publikācijas:  

(a) LFMI sagatavotas, starptautiskas citējamības datu bāzēs iekļaujamas monogrāfijas 

(angļu valodā vai latviešu valodā ar izvērstu kopsavilkumu angļu valodā),  

(b) tāda veida rakstu krājumus (tostarp LFMI rīkoto starptautisko konferenču 

materiālus), kuri var pretendēt uz iekļaušanu starptautiski citējamās datu bāzēs;  

(c) zinātniskos rakstus starptautiskos žurnālos, it sevišķi tādos, kas indeksēti Web of 

Science un/vai SCOPUS datu bāzēs un/vai iekļauti ERIH (European Reference 

Index of the Humanities) datu bāzes INT1 vai INT2 kategorijā.xlix 

 Žurnāla Letonica iekļaušana starptautiskās citējamības datu bāzēs un tā 

starptautiskās aprites nodrošināšana 

2015. gadā jau veikti pasākumi, lai LFMI izdotais humanitāro zinātņu žurnāls 

Letonica tiktu iekļauts datubāzēs EBSCO, SCOPUS, ERIH PLUS, kā arī lai notiktu 

pāreja uz Open Access formātu līdzās drukātajam formātam. Pasākumi īstenojami 

laika posmā līdz 2016. gadam.  

Informācijas aprites veicināšana 

Lai iepazīstinātu LFMI pētniekus ar starptautiskās publicēšanās iespējām, jāveicina 

gan aktuālās informācijas iekšējā aprite LFMI nodaļās, gan pētnieku piedalīšanās 

atbilstošos, piemēram, starptautisko zinātniskās literatūras izdevniecību, starptautiskās 

citējamības žurnālu datubāzu rīkotajos, informatīvajos semināros. Informācija par 

šiem semināriem un par nepieciešamajiem kritērijiem publicējama LFMI mājas lapā. 

Nepieciešams apzināt iepriekš starptautiskajās datubāzēs iekļautos izdevumus, kas 

tiek publicēti Baltijas reģionā un tā tuvumā, mērķtiecīgi sadarboties ar 

Lietuvā/Igaunijā, kā arī Latvijā iznākošajiem žurnāliem, kas ietilpst šajās datubāzēs. 

 Institucionāls atbalsts un motivēšana 

 (a) Finansiāla atbalsta nodrošināšana. Starptautisko publikāciju sagatavošana ir 

saistīta ar nepieciešamību pēc papildu finansējuma, kas paredzēts angļu valodā vai 

citā svešvalodā sagatavoto tekstu rediģēšanai (un/vai tulkošanai), kā arī netieši – 

dalībai starptautiskos zinātniskos forumos, kas nodrošina iespējas iesniegt savu 

rakstu publicēšanai. Lai veicinātu starptautisku publikāciju skaita pieaugumu, 

institūts lemj par šo izdevumu segšanu bāzes finansējuma iespēju robežās, kā arī 

mudina šādus izdevumus iekļaut projektu tāmēs.  
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(b) Personāla motivēšana. Pētnieku motivācija veicināma, pirmkārt, akadēmiski – 

iekļaujot starptautiskās publikācijas pētniecisku projektu darba rezultātos, institūta 

amatu aprakstos, kā arī to skaitu un kvalitāti izvirzot par vienu no būtiskiem 

kritērijiem akadēmisko amatu vēlēšanās; otrkārt, pētnieku motivācija veicināma arī 

finansiāli, darba samaksas aprēķinu piesaistot rezultātiem (koeficienti), kur 

starptautiskās publikācijas tiek uzskatītas par īpašas nozīmes kritēriju.  

3.5.3. Zināšanu un tehnoloģiju pārvaldības pilnveides plāns, 

sekmējot pētniecības rezultātu komercializāciju un pārnesi 

tautsaimniecībā 

LFMI 2015.–2020. gadā zināšanu un tehnoloģiju pārvaldības jomā plāno e-

infrastruktūras attīstību, kas (1) nodrošinās sabiedrības informētību par institūta 

pētījumu rezultātiem un zinātnisko darbību, kā arī pētījumu rezultātu pieejamību 

plašam lietotāju lokam; (2) nodos lietotāju (t.sk. komerciālo sadarbības partneru) 

rīcībā digitalizētu kultūras saturu (LFK folkloras pirmavoti) un uzziņas rīkus 

(datubāzes, bibliogrāfiski un biogrāfiski radītāji). Šo aktivitāšu mērķauditoriju veido 

tādas nozares kā: pētniecība (nacionālā un starptautiskā mērogā), izglītība un 

mūžizglītība, kultūrpolitika, kultūras un radošās industrijas (muzeji, reģionālās un 

lokālās novadpētniecības un kultūras institūcijas), tūrisma industrija, IT 

attīstītājiestādes. 

(1) Sabiedrības informētības un izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšanai plānota 

institūta tīmekļa vietņu un elektronisko plašsaziņas resursu pilnveide: 

(a) institūta mājas lapas www.lfmi.lu.lv tālāka attīstība: jāveic uzlabojumi 

informācijas struktūrā un apjomā (īpaši attiecībā uz institūta publikāciju sadaļu, 

personāla informāciju); paplašināma un papildināma lapas angļu valodas versija; 

veicami tehnoloģiski uzlabojumi – vietnes pārveide atbilstoši adaptīvā jeb 

responsīvā dizaina (responsive web design) prasībām; 

(b) LFK vietnes www.lfk.lv attīstībai plānota atsevišķu sadaļu izstrāde, papildināšana 

un uzlabošana (precizējot datus, sasaistot attiecīgās sadaļas hipertekstā un 

paplašinot saikni ar digitālo arhīvu http://garamantas.lv); dizaina pilnveide, 

nodrošinot lapas pārskatāmību un ērtu navigāciju arī dažādās mobilajās ierīcēs – 

viedtālruņos, planšetdatoros u. c. Lapas pastāvīgai adiministrēšanai plānojami 

noteikti cilvēkresursi, bet tehnisko uzlabojumu veikšanai – finansu līdzekļi 

programmēšanai un tīmekļa dizaina izstrādes pakalpojumiem;  

(c) institūta apgāda un publikāciju funkcionēšanas elektroniskajā vidē intensifikācija: 

papildināms informācijas apjoms, kāds par institūta un citu izdevēju publicētajām 

institūta pētnieku grāmatām patlaban pieejams vietnēs: 

http://www.lfmi.lu.lv/?s=37&section=lu-lfmi-gramatas un 

http://www.lfmi.lu.lv/?s=9&section=publikacijas (bibliogrāfiskā informācija, vāka 

attēls, anotācija latviešu valodā), pievienojot arī anotācijas svešvalodā; attīstāms 

virziens ir e-grāmatu izdošana (šobrīd institūta apgāds izdevis tikai vienul); 

veidojama institūta darbinieku publikāciju datubāze ar meklēšanas iespējām, kas 

tālāk attīstāma sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku zinātnisko publikāciju 

atvērtās pieejas repozitārija izveidē; 

(d) institūta izdotā humanitāro zinātņu žurnāla Letonica pastiprināta pāreja uz 

elektronisko vidi (šobrīd tas pieejams: 

http://www.lfmi.lu.lv/
http://www.lfk.lv/
http://garamantas.lv/
http://www.lfmi.lu.lv/?s=37&section=lu-lfmi-gramatas
http://www.lfmi.lu.lv/?s=9&section=publikacijas
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http://www.lfmi.lu.lv/?s=8&section=zurnals-letonica), kas ietver: pasākumus 

žurnāla elektroniskās versijas izveidei (t.sk. autortiesību jautājumu risināšana), 

formalitāšu nokārtošanu žurnāla pārstāvniecībai EBSCO datubāzē (ar tālāku 

virzību uz SCOPUS un ERIH INT bāzēm); 

(e) sabiedrisko tīmekļu: http://facebook.com/lulfmi; http://twitter.com/lu_lfmi; 

https://twitter.com/_LFK_ intensīva izmantošana institūta zinātniskās darbības 

publiskošanai; sadarbība ar Latvijas Universitāti institūta pasākumu (ikgadējo 

konferenču) tiešsaistes translēšanā.  

 

(2) LFMI digitālā pētniecības un kultūras satura resursa attīstības plānā ietvertas 

šādas darbības:  

(a) LFK digitālā arhīva tehnoloģiska pilnveide, saturiska papildināšana un interaktīvās 

saiknes paplašināšana: tiešsaistē pieejamais LFK digitālais arhīvs 

http://garamantas.lv jau šobrīd ir lielākā un visvairāk izmantotā tradicionālās 

kultūras pirmavotu krātuve Latvijā; ilgtermiņā tas nodrošinās piekļuvi visam LFK 

manuskriptu, audio un video arhīvam tiešsaistē. 2015.-2020. gadā paredzēta: 

i. intensīva manuskriptu digitalizācija (2015. gadā sasniedzot vismaz 100 

digitalizētas kolekcijas, līdz 2020. gadam ap 500 digitalizētu manuskriptu 

kolekciju); 

ii. LFK digitalizēto audiovizuālo materiālu (attēli, audio un video ieraksti), 

kartotēku un publicēto folkloras tekstu (piemēram, akadēmiskajā izdevumā 

Latviešu tautasdziesmas iekļauto tekstu) integrēšana digitālajā arhīvā;  

iii. citu digitālo resursu integrēšana (piem., divvalodu paralēlais korpuss 

http://pasakas.lfk.lv; www.dainuskapis.lv); 

iv. sadarbība ar Latvijas institūcijām (universitātes, muzeji, arhīvi, bibliotēkas) 

un ārvalstu institūcijām, kurās glabājas ar Latviju saistīti tradicionālās 

kultūras materiāli (Ziemeļu muzejs Zviedrijā, Igaunijas folkloras arhīvs, 

Lietuvas literatūras un folkloras institūts), veicot materiālu digitālo kopiju 

apmaiņu; 

v. sadarbība ar privātpersonām, digitalizējot un integrējot http://garamantas.lv 

privātās tradicionālās kultūras materiālu kolekcijas; 

vi. dažādu publicitātes veidu izmantošana, iesaistot arvien vairāk cilvēku un 

kultūrvēstures iestāžu speciālistus digitālā krājuma pilnveidošanā. 

(b) datu bāzes „Latviešu rakstniecība biogrāfijās” attīstība: datu bāze, kas šobrīd 

aptver 2206 literatūras darbinieku biogrāfiju, papildināma, atjaunināma, tekstuāli 

rediģējama; tehnoloģiski pilnveidojama, lai ilgtermiņā kļūtu par apjomīgu (ap 3000 

biogrāfiju), sazarotu un tehnoloģiski inovatīvu, tiešsaistē pieejamu digitālo resursu. 

Šobrīd neaktīvā bāze (www.literati.lv), tehnoloģiski pārveidojama, par paraugu 

ņemot LFK digitālo platformu www.garamantas.lv. Tā attīstāma sadarbībā ar 

Latvijas Nacionālās bibliotēku (tās veidotajiem digitālajiem un datu resursiemli), 

Latvijas Literatūras centru un citām institūcijām (novadu bibliotēkām, muzejiem), 

kas veido un uzkrāj informāciju par rakstniecību, kā arī saiknē ar vietnēm: 

www.literature.lv, www.satori.lv, www.punctummagazine.lv, www.ubisunt.lv. 

2015.-2020. gadā paredzēts:  

i. izstrādāt kategoriju koku un sistēmas principus; 

ii. pilnveidot informācijas apstrādes zinātnisko aparātu; 

http://www.lfmi.lu.lv/?s=8&section=zurnals-letonica
http://facebook.com/lulfmi
http://twitter.com/lu_lfmi
https://twitter.com/_LFK_
http://pasakas.lfk.lv/
http://www.literati.lv/
http://www.garamantas.lv/
http://www.literature.lv/
http://www.satori.lv/
http://www.punctummagazine.lv/
http://www.ubisunt.lv/
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iii. veikt programmēšanas darbu;  

iv. apstrādāt esošo materiālu (rediģēšana, informācijas atjaunošana, autortiesību 

sakārtošana);  

v. integrēt sistēmā esošās iestrādes – digitalizētos literāros tekstus; institūta 

izstrādātos literatūrzinātnes rādītājuslii; 

vi. veikt atsevišķu sadaļu tulkojumus angļu/vācu/krievu valodā.  

 (c) Humanitāro zinātņu virtuālās enciklopēdijas attīstība un pilnveide: 2010.-2013. 

gadā LZP sadarbības projekta ietvaros radītā starpnozaru digitālā platforma 

„Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini” 

(en.lulfmi.lv) (ar informāciju par Latvijas literātiem, valodniekiem, filozofiem un 

dažādu jomu izglītības, zinātnes un kultūras darbiniekiem) 2015.-2020. gadā 

saturiski papildināma (turpinot ievadīt datus, izstrādājot jaunus šķirkļus, veicot 

datu pārbaudi un tekstu redakciju) un tehnoloģiski pilnveidojama, lai tā pārtaptu no 

institucionāli izmantojama par tiešsaistē pieejamu digitālo resursu; jālemj par citu 

(zemāk minēto) institūtā veidoto datu bāzu konsolidēšanu; 

 (d) datu bāzes „Latvijas mūziķu leksikons” attīstība: datu bāze, kas apkopo 

personāliju datus mūzikas jomā, šobrīd ir faktoloģiski ierobežota; tās saturs 

paplašināms, vienlaikus lemjot par tās pieejamību, funkcionalitāti, varbūtējo 

sasaisti ar Latvijas Mūzikas informācijas centra (www.lmic.lv) datu bāzi, kā arī 

attīstāma sasaiste ar literatūras un teātra nozares datu bāzēm; 

 (e) Latvijas teātru jauniestudējumu datu bāzes un Latvijas teātra darbinieku datu 

bāzes attīstība: no autortiesību aspekta risināms jautājums par Teātra, mūzikas un 

kino nodaļas rīcībā esošo foto materiālu un tā digitalizēšanas un pilna apraksta 

veikšanu, lai materiāls būtu lietojams pētniecībā. Datu bāzē integrējamas institūta 

agrākās publikācijās ietvertās hronikasliii, jālemj par šīs datu bāzes sasaisti ar citām 

institūtā pārstāvēto zinātņu nozaru veidotajām un attīstāmām datu bāzēm, kā arī 

integrāciju ar teātra aktuālo procesu vietni www.kroders.lv  

3.5.4. Pētniecības infrastruktūras attīstības plāns (atbilstoši EK 

regulas 651/2014 2. panta 91. punktam) 

Telpas  

Kā aprakstīts Pētniecības programmas 1.5. punktā, institūts ERAF finansēta 

infrastruktūras attīstības projekta ietvaros 2014. gadā ir pārvācies uz jaunām telpām 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kālab būtiski uzlabojumi šai jomā vidējā termiņā nav 

nepieciešami. Sadarbībā ar LNB jānovērš vien atsevišķi trūkumi: Latviešu folkloras 

krātuves lasītavas skaņas izolācija un mikroklimata uzlabojumi LFK arhīva telpai.  

Iekārtas 

Tā paša projekta ietvaros institūts ir pilnībā atjauninājis pētnieku darbavietu 

aprīkojumu un administratīvo biroja tehniku, programmatūras nodrošinājumu, 

iegādājies LFK arhīva darbībai nepieciešamās iekārtas (arhīva materiālu uzglabāšanas 

un digitālās apstrādes nodrošinājums, lauka pētījumu tehniskais aprīkojums). Projekta 

noslēgumā (2015. gadā) vēl: 

(1) tiks iegādāta pētnieku attālinātam darbam nepieciešamā datortehnika; 

(2) ar atsevišķām tehnikas vienībām tiks papildināts LFK arhīva materiālu 

uzglabāšanas, apstrādes un lauku pētījumu aprīkojums (audio ciparošanas un 

apstrādes darbstacija, video ciparošanas un apstrādes darbstacija); 

http://www.lmic.lv/
http://www.kroders.lv/
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(3) LFK lasītava tiks aprīkota ar demonstrācijas, prezentācijas un konferences 

nodrošinājuma aprīkojumu (datu prezentācijas iekārta); 

(4) tiks ierīkoti LFK un LNB apmeklētājiem domāti publiskās informācijas kioski, kas 

ļaus virtuāli iepazīties ar Dainu skapja saturu, LFK vēsturi un darbību. 

Pakalpojumi 

Institūtam nepieciešamo pakalpojumu nodrošinājuma ziņā veicamas šādas darbības: 

(1) sadarbībā ar LNB risināms jautājums par bibliotēkas piedāvāto resursu 

pieejamības paplašināšanu institūta pētniekiem (datubāzes www.periodika.lv 

ierobežotas pieejamības sadaļas pieeja tiešsaistē bibliotēkas telpās no darbinieku 

portatīvajiem datoriem); 

(2) sadarbībā ar LNB un LU Matemātikas un informātikas institūtu risināms 

jautājums par datu uzglabāšanas un informācijas pārvaldības resursu mērķtiecīgāku 

izmantošanu (institūta mājas lapa, LFK digitālā arhīva datu masīvs); 

(3) LFMI un LNB mērķsadarbības līgumā ietverama vienošanās par LNB skaņu 

ierakstu studijas izmantošanu kultūras satura dokumentēšanā un digitalizēšanā 

(LFK arhīva skaņu ierakstu kolekcijas apstrāde un papildināšana); 

(4) risināms jautājums par LFMI pētnieku bezmaksas pieeju resursam 

www.letonika.lv. 

Kolekcijas un arhīvi 

LFMI pētnieciskās infrastruktūras pamatobjekta – LFK arhīva – attīstība, pirmkārt un 

galvenokārt, paredz: (1) visu arhīva materiālu neatkarīgi no satura nesēja (rokraksti, 

fotoattēli un zīmējumi, skaņu un videoieraksti) un (2) materiālu sistematizācijas un 

kataloģizācijas resursu (kartotēkas, rādītāji un katalogi) digitalizāciju, veidojot 

tiešsaistē pieejamu digitālo arhīvu (vietne: www.garamantas.lv), kura attīstīšanai 

plānotās darbības aprakstītas zināšanu un tehnoloģiju pārvaldības pilnveides plānā 

(sk. 5.3.). Atsevišķiem komponentiem (sistemātiskais rādītājs, topogrāfiskais rādītājs, 

anekdošu un nostāstu kartotēkas) nepieciešama papildināšana.  

Strukturēta zinātniskā informācija (datubāzes, e-infrastruktūra, zinātniskās 

literatūras kolekcija)  

LFMI datubāzu un citu e-infrastruktūras sadaļu attīstībai plānotās darbības aprakstītas 

zināšanu un tehnoloģiju pārvaldības pilnveides plānā (sk. 5.3.).  

Par strukturētas zinātniskās informācijas objektu plānots izvērst LFK 

folkloristikas zinātniskās literatūras bibliotēku (kas ir lielākais nozares literatūras 

krājums valstī): šobrīd ir uzsākta LFK lasītavā pieejamo grāmatu apstrāde 

(elektroniska identifikācija), lai iekļautu krājumu LNB ALEPH sistēmā un tādējādi 

padarītu pieejamu institūta darbiniekiem, LFK apmeklētājiem un LNB resursu 

izmantotājiem. 

Sekmīgai pētnieciskās infrastruktūras pilnveidei, risināmi resursu 

nodrošinājuma jautājumi: šobrīd finansiāli nodrošināta ir LFK arhīva attīstība 

(Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 „Krišjāņa 

Barona Dainu skapis” finansējums 2015.–2017. gadam). Pārējām infrastruktūras 

sadaļām (punktā 5.3. aprakstīto datubāzu attīstībai) jāveic līdzekļu un cilvēkresursu 

piesaiste (datu bāzu saturiska konceptualizācija un administrēšana, materiālu 

digitalizēšana, datu/faktu precizēšana, ievade, rediģēšana).  

http://www.garamantas.lv/
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3.6. PĒTNIECĪBAS PROGRAMMAS ATBILSTĪBA EIROPAS 

SAVIENĪBAS UN NACIONĀLAJIEM PLĀNOŠANAS 

DOKUMENTIEM 

a) Pētniecības programmas atbilstība Eiropas Komisijas stratēģijā "Eiropa 

2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei" un Latvijas nacionālajai 

reformu programmai „ES 2020” stratēģijas īstenošanai noteiktajām pamatiniciatīvām; 

b) Pētniecības programmas atbilstība Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un 

inovācijas pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam, kas ietver Latvijas viedās 

specializācijas stratēģiju un viedās specializācijas jomas un izaugsmes prioritātes. 

 

I. Pamatojums pētniecības programmas atbilstībai Latvijas Viedās 

specializācijas stratēģijai  

Pamatiniciatīva 
Pamatojums pētniecības programmas 

atbilstībai 

1. Atbilstība Viedās specializācijas jomām 

1.1. Zināšanu-ietilpīga bio-ekonomika X 

1.2. Biomedicīna, medicīnas 

tehnoloģijas, biofarmācija un 

biotehnoloģijas  

X 

1.3. Viedie materiāli, tehnoloģijas un 

inženiersistēmas 

Tiks nodrošināta pētniecisko aktivitāšu 

sasaiste ar tehnoloģiju attīstību, integrējot 

pētniecību ar tehnoloģisko pienesumu. 

Atbilstoši Viedās specializācijas 

uzdevumiem LFMI aktīvi īstenos 

nepieciešamību veicināt ne tikai 

tehnoloģisko inovāciju, bet arī 

netehnoloģisko inovāciju attīstību, kā arī 

uzņēmējspējas un radošuma attīstību 

ekonomiskajā un sociālajā sfērā. Skat. 

programmas sadaļu 5.3. 

1.4. Viedā enerģētika X 

1.5. Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas 

 Balstoties LFMI infrastruktūras plānā, tiks 

attīstītas komunikāciju tehnoloģijas un 

pilnveidoti IT resursi; tajā skaitā, tiks 

turpināta LFK materiālu digitalizācija un 

Humanitāro zinātņu virtuālās enciklopēdijas 

izstrāde. Skat. programmas sadaļu 5.4. 



86 

 

2. Atbilstība Viedās specializācijas izaugsmes prioritātēm: 

1. prioritāte:  LFMI iniciēs kultūras mantojuma 

saglabāšanā un izpētē balstītu inovāciju un 

jaunu zināšanu radīšanu par nacionālo un 

eiropeisko identitāti, attīstot starptautiska 

līmeņa pētījumus un nodrošinot zināšanu 

pārnesi. Skat. programmas sadaļu 2.1.  

Efektīvāka pirmapstrādes produktu 

izmantošana augstākas pievienotās 

vērtības produktu ražošanai, jaunu 

materiālu un tehnoloģiju radīšana un 

pielietošanas dažādošana. 

Netehnoloģisko inovāciju un Latvijas 

radošās industrijas potenciāla plašāka 

izmantošana tautsaimniecības nozaru 

augstākas pievienotās vērtības 

produktu un pakalpojumu ražošanai. 

2. prioritāte:  Institūts īstenos dalību pētniecības virzienā 

Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, 

vērtības, kas ir viens no 2014.-2017. gada 

prioritārajiem virzieniem atbilstoši EK 

identificētajām atslēgtehnoloģijām. Virziena 

ietvaros LFMI piedāvātās inovācijas (jaunu 

zināšanu radīšana) tiks veicinātas, attīstot 

starpnozaru un starptautisku pētniecību. Skat. 

programmas sadaļas 5.1., 5.3. 

Tādas inovācijas sistēmas izveide, kas 

nodrošina atbalstu jaunu produktu un 

tehnoloģiju radīšanai esošo nozaru un 

starpnozaru ietvaros, kā arī jaunām 

nozarēm ar augstu izaugsmes 

potenciālu, kas balstītas uz izaugsmi 

noteicošajām atslēgtehnoloģijām, 

nodrošina efektīvu jaunu produktu/ 

pakalpojumu identifikāciju sistēmu un 

spēj atrast un sniegt atbalstu jaunu 

produktu radīšanai gan esošo nozaru 

un starpnozaru ietvaros, gan arī veidot 

jaunas nozares ar augstu izaugsmes 

potenciālu.  

3. prioritāte:  

X 

Energoefektivitātes paaugstināšana, 

kas ietver jaunu materiālu radīšanu, 

ražošanas procesu optimizāciju, 

tehnoloģisko jauninājumu ieviešanu, 

alternatīvo energoresursu izmantošanu 

u.c. risinājumus. 

4. prioritāte: LFMI prioritārie mērķi šajā darbības virzienā 

ir LFK avotu digitālās kolekcijas apjoma 

palielināšana, IT rīku pilnveide (t. sk. 

sasaistes iespējas ar lielākām kultūras 

materiālu tiešsaistes platformām 

(Europeana)), kā arī Literatūras nodaļas un 

Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļas e-

resursu pilnveide. Skat. programmas sadaļu 

5.4. 

Modernas un mūsdienu prasībām 

atbilstošas IKT sistēmas attīstība 

privātajā un valsts sektorā. 
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5.prioritāte:  Humanitāro, ar nacionālo kultūru un 

identitāti saistīto zinātnes nozaru pilnveide 

LFMI atbilstoši saistošajiem prioritārajiem 

virzieniem nodrošinās zinātnes kā augstākās 

izglītības bāzes attīstību. Skat. programmas 

sadaļu 1.6. 

Moderna un nākotnes darba tirgus 

prasībām atbilstoša izglītības sistēma, 

kas veicina tautsaimniecības 

transformāciju un VSS prioritāšu 

īstenošanai nepieciešamo 

kompetenču, uzņēmējspējas un 

radošuma attīstību visos izglītības 

līmeņos. 

6.prioritāte: LFMI pētniecības programmā plānotie 

fundamentālie pētījumi, zinātnes 

infrastruktūras attīstība un cilvēkresursu 

piesaiste atbilst jomām (3) viedie materiāli, 

tehnoloģijas un inženiersistēmas, un (5) IKT, 

kā arī EK identificētās atslēgtehnoloģijas. 

Skat. programmas sadaļas 1.4., 1.5. un 5.4.  

Attīstīta zināšanu bāze (fundamentālā 

zinātne un zinātnes infrastruktūra) un 

cilvēkkapitāls zināšanu jomās, kurās 

Latvijai ir salīdzinošās priekšrocības 

un kas ir nozīmīgas tautsaimniecības 

transformācijas procesā: zināšanu 

jomās, kas saistītas ar viedās 

specializācijas jomām (1) zināšanu-

ietilpīga bioekonomika, (2) 

biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, 

biofarmācija un biotehnoloģijas, (3) 

viedie materiāli, tehnoloģijas un 

inženiersistēmas, (4) viedās 

enerģētikas, un (5) IKT, kā arī EK 

identificētajās atslēgtehnoloģijās 

(nanotehnoloģijas, mikro un nano-

elektronika, fotonika, advancētie 

materiāli un ražošanas sistēmas, 

biotehnoloģijas). 

7. prioritāte:  Jaunas zināšanu bāzes radīšana LFMI 

pētniecības ietvaros ciešā sasaistē ar 

tautsaimniecības prasībām veicinās integrētu 

sabiedrības attīstību, ņemot vērā Latvijas 

valsts un reģionu kultūras mantojumu un 

mūsdienu vajadzības un prakses. Skat. 

programmas sadaļu 2.1. 

Teritoriju esošo resursu apzināšana un 

specializācija, izvirzot perspektīvās 

ekonomiskās attīstības iespējas un 

virzienus, t.sk. vadošos un 

perspektīvos uzņēmējdarbības 

virzienus pašvaldības teritorijās. 

II. Pamatojums pētniecības programmas atbilstībai Eiropas Komisijas 

stratēģijai „Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei” 

(turpmāk –„ES 2020” stratēģija) un Latvijas nacionālajai reformu programmai 

„ES 2020” stratēģijas īstenošanai 

1. Publiskā sektora ieguldījumu 

pētniecībā, attīstībā un inovācijai 

pieaugums. 

Pētniecības programmā plānota LFMI 

partnerības veicināšana publiskajā sektorā 

nacionālā un starptautiskā mērogā sadarbībā 

ar zinātniskajām institūcijām Latvijā un citās 
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Eiropas Savienības dalībvalstīs starptautisku 

projektu un pētniecības tīklu attīstības 

ietvaros. Skat. programmas sadaļu 5.1.  

2. Darba devēju (privātā sektora) 

ieguldījumu pētniecībā, attīstībā un 

inovācijai pieaugums. 

Balstoties līdzšinējā sadarbības pieredzē ar 

privāto sektoru informācijas tehnoloģiju 

attīstības un zināšanu pārneses jomās, 

plānots privātā finansējuma pieaugums 

inovāciju veicināšanā. Skat. programmas 

sadaļas 1.3., 5.1., 5.4.  

3. Izdevumu spektra, kas piemērots 

uzņēmējdarbībai un stimuliem 

produktivitātes palielināšanai, 

paplašināšana. 

X 

4. Pētniecības, attīstības un inovācijas 

intensitātes pieaugums (finansējums 

uz zinātniskā personāla pārstāvi). 

Saskaņā ar optimistisko scenāriju LFMI 

budžeta izaugsmē, finansējuma palielinājums 

uz zinātniskā personāla pārstāvi laika periodā 

līdz 2020. gadam plānots 50%-75% apmērā. 

Skat. programmas sadaļu 4.2.1. 

5. Pētniecības programma sekmē šādu 

problēmu risināšanu: energoapgādes 

drošība, transports, klimata pārmaiņas 

un resursu efektīva izmantošana, 

veselība un novecošana, videi 

draudzīgas ražošanas metodes un 

zemes apsaimniekošana, kopīgu 

pētniecības programmu veidošana ar 

dalībvalstīm un reģioniem. 

LFMI plānotā starptautiskā un starpnozaru 

sadarbība reģiona un Eiropas Savienības 

ietvaros paredz kopīgu pētniecības tīklu, 

projektu un programmu veidošanu un 

attīstību. Skat. programmas sadaļu 5.1. 

4. INSTITUCIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

4.1. LFMI STATUSS  

Laikposmā līdz 2020. gadam LFMI plāno kļūt par Latvijas Universitātes pārraudzībā 

esošu kultūrpētniecības centru atvasinātas publiskas personas statusā (vai saglabājot 

pašreizējo – LU aģentūras statusu). Šāds statuss institūtam ļaus: 

 

a) pilnvērtīgi pildīt abas institūta pamatfunkcijas: (1) nodarboties ar 

kultūrpētniecību savai kapacitātei atbilstoši augstā līmenī un (2) būt par 

kultūras mantojuma institūciju, nemateriālā kultūras mantojuma 

identificēšanas, dokumentēšanas, izpētes un publiskošanas centru kas, 

atrodoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās, nodrošina: (a) pieejamību 

vēsturiskajam un mūsdienu nemateriālā kultūras mantojuma krājumam, 

tostarp UNESCO "Pasaules atmiņas" reģistrā iekļautajam Dainu skapim; kā 

arī (b) konsultācijas personām, kopienām un pašvaldībām nemateriālā 



89 

 

kultūras mantojuma izmantošanā, lai to izzinātu, saglabātu un iedzīvinātu (kā 

to paredz Nemateriālā kultūras mantojuma likumprojekta 5. pants); 

 

b) uzsākt konsultācijas un iespējamu virzību uz UNESCO 2. kategorijas 

institūta statusa ieguvi vai iniciēt starptautiskas sarunas par reģionāla 2. 

kategorijas centra izveidi Baltijā un Ziemeļvalstīs; 

 

c) būt par starpinstitucionālas mērķsadarbības centru starp Latvijas Universitāti, 

Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas kultūras augstskolām, kuras 

sadarbojas ar LFMI pētniecisku projektu īstenošanā, studiju programmu 

īstenošanā, kultūras mantojuma iedzīvināšanā un inovatīvā lietojumā, kā arī  

izmanto LFMI pētniecisko infrastruktūru izglītības mērķiem – studiju 

procesa (studentu prakses) organizēšanā. 

 

4.2. LFMI PĒTNIECISKO STRUKTŪRVIENĪBU ATTĪSTĪBA 

2015.-2020. gadā plānots nostiprināt un attīstīt LFMI pašreizējās 3 pētnieciskās 

struktūrvienības: 1) Literatūras nodaļu, 2) Latviešu folkloras krātuvi (LFK) un 3) 

Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļu. 

Vienlaikus LFMI struktūrā paredzētas vairākas būtiskas izmaiņas pētnieciskā 

darba strukturālā organizācijā: 

1. Tiks izveidota ārpus nodaļām pastāvoša darba grupa, kas koordinēs un plānos 

IT izmantošanu institūta digitālo resursu attīstīšanā. Grupas vadībai tiks 

atvērta vadošā pētnieka vieta un izsludināts atklāts konkurss. Darbam grupā 

katra institūta struktūrvienība deleģē vismaz vienu pārstāvi, kas pārzina 

atsevišķo nozaru digitālo resursu attīstību.  

 

2. Tiks atbalstīta starpdisciplināra sadarbība intsitūta iekšienē, veidojot un 

skaidrāk definējot (t.sk. atspoguļojot LFMI mājas lapā) zinātniskās grupas 

konkrētu projektu izpildei.   2015.-2017. gadā darbosies 2 šādas grupas: 

(1) Valsts pētījumu programmas “Letonika” projekta “Kultūra un identitātes 

Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse” zinātniskā grupa B. Kalnača 

vadībā 

(2) LZP projekta “Kultūru migrācija” zinātniskā grupa A. Rožkalnes vadībā. 

Institūts atbalstīs pētnieku iniciatīvu veidot jaunas pārznozaru grupas dalībai 

vietēja un starptautiska mēroga projektu konkursos. 

Institūta plānos tāpat ietilpst savu pētījumu virzienu spektra paplašināšana 

virzībā uz starpdisciplināra kultūrizpētes centra veidošanos. 

 

4.2.1. Literatūras nodaļas stratēģiskie mērķi un uzdevumi 

Literatūras nodaļas stratēģiskie mērķi saskan ar Pētniecības programmā aplūkotajiem 

darbības virzieniem un izriet no LFMI stratēģijas pamatnostādnēm. Tie ietver:  
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(i) literatūras teorijas un metodoloģijas attīstību un izmantojumu pētniecībā 

atbilstoši mūsdienu zinātnes standartiem, pilnvērtīgi ieļaujoties starptautiskajā apritē 

un sekmējot augstākā līmeņa zinātniskās darbības kvalitāti un pētniecisku dialogu;  

 

 

Darbības Laika plāns Atbilsme 

LFMI 

mērķiem 

Starptautiskos apgādos izdotas monogrāfijas un 

kolektīvas monogrāfijas (3) 

2016 2.2. 

Līdzdalība jauna starptautiska projekta izstrādē 

postkoloniālajās studijās (1)  

2015-

Februāris, 

2016 

2.2. 

Starptautisku zinātnisku konferenču organizēšana (3) 2016-2020 2.2. 

Raksti starptautiskās kolektīvās monogrāfijās un SCI 

izdevumos (6) 

2016-2020 2.1. 

Referāti nozares teorētiskajai attīstībai nozīmīgos 

starptautiskos forumos (12) 

2016-2020 2.1., 2.2. 

Grāmatu sērijas “Theoria” izdevumu sagatavošana (3) 2016-2020 2.2., 2.7. 

 
(ii) fundamentālu pētījumu plānošanu un īstenošanu latviešu rakstniecības 

procesu apzināšanā, sekmējot sabiedrības zināšanas un izpratni par 

kultūrvēsturiskajām vērtībām, sociālo un estētisko pārmaiņu likumsakarībām un 

mūsdienu tendencēm;  

 

Darbības Laika plāns Atbilsme 

LFMI 

mērķiem 

Monogrāfiju un kolektīvo monogrāfiju sagatavošana un 

publicēšana sērijā “Latviešu literatūras vēsture” (5)  

2016-2020 2.3., 2.7. 

Izcilām latviešu rakstniecības personībām (Juris 

Neikens, Rainis, Rūdolfs Blaumanis, Anšlavs Eglītis, 

Gundega Repše, Andra Neiburga) veltītu monogrāfiju, 

rakstu kopu un komentētu darbu izdevumu publikācijas 

(8) 

2015-2020 2.3., 2.7. 

Pētījumi (monogrāfijas un rakstu kopas) par vācbaltiešu 

literatūru un citām minoritāšu kultūrām un to 

atspoguļojumu latviešu rakstniecībā  (2)  

2016-2019 2.3. 

Tematisku konferenču un zinātnisku semināru 

organizēšana par latviešu rakstniecības procesiem 

sociālos un estētiskos kontekstos (5) 

2016-2020 2.7. 

 

(iii) nozares datu bāzu uzturēšanu, papildināšanu un attīstību, nodrošinot to 

publisku pieejamību kā garantu informētas sabiedrības attīstības veicināšanā;  

 

Darbības Laika plāns Atbilsme 
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LFMI 

mērķiem 

Datu bāzu uzturēšanas digitālās platformas pilnveide  2015-2016 2.5. 

Līdzekļu piesaiste literatūras nozares datu bāzu 

apstrādei un papildināšanai  

2016-2018 2.5. 

Datu bāzu uzturēšana un papildināšana, to publiskas 

pieejamības nodrošināšana  

2016-2020 2.3., 2.5., 

2.7. 

 
(iv) iekļaušanos starpdisciplināro pētījumu īstenošanā;  

 

Darbības Laika plāns Atbilsme 

LFMI 

mērķiem 

Kolektīvas monogrāfijas “Kultūru migrācija Latvijā”  

sagatavošana un publicēšana (1) 

2016-2017 2.3. 2.6., 

2.7. 

Kolektīva pētījuma koncepcijas un nodaļu izstrāde 

kolektīvai monogrāfijai „Hermētisma un difūzijas 

tendences lokālās un globālās kultūras saskarsmē 

Latvijā (20.–21. gadsimtā): mijiedarbes mehānismi un 

estētika” (1) 

2018-2020 2.3., 2.6. 

Zinātnisku konferenču organizēšana (3) 2016-2020 2.7. 

 
(v) zinātniskās pēctecības nodrošinājumu.   

 

Darbības Laika plāns Atbilsme 

LFMI 

mērķiem 

Konkursa izsludināšana uz divām vadošo pētnieku 

amata vietām un divām asistentu (vai pētnieku) amata 

vietām literatūras nozarē 

Februāris, 

2016 

4.1. 

Jaunu pētniecisko projektu izstrāde un sagatavošana, 

turpinot un attīstot līdzšinējās pētnieciskās iestrādes  

(3) 

2016-2017 4.1. 

Kvalificēta papildu personāla piesaiste nodaļas 

mērķiem atbilstošu pētniecisko tēmu īstenojumam ar 

projektu līdzekļiem  

2016-2020 4.1. 

 
Minēto mērķu īstenošanai saistībā ar prioritārajiem pētnieciskajiem virzieniem 

Literatūras nodaļā noteiktas šādas darba grupas un to galvenie pētnieciskie uzdevumi: 

 

I. Literatūras teorijas un identitāšu pētījumi (vad. P. Daija, pētnieki E. Eglāja-

Kristsone, K. Vērdiņš, J. Ozoliņš, B. Kalnačs) 

Grupas uzdevums ir turpināt un izvērst pētījumus postkoloniālajās studijās, dzimtes 

studijās un zilo teorijā, sagatavojot un publicējot monogrāfijas, kolektīvas 

monogrāfijas un rakstu krājumus starptautiskās un Latvijas izdevniecībās, piedaloties 

šādu izdevumu plānošanā un īstenošanā starptautisku pētniecisku tīklu ietvaros, 

starptautisku konferenču organizēšana un to rezultātu popularizēšana.  
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II. Latviešu literatūras pētniecība reģionālo procesu kontekstā (vad. B. 

Kalnačs, pētnieki M. Grudule, P. Daija, Z. Frīde, M. Burima, G. Grīnuma, 

V. Hausmanis, I. Kalniņa) 

Darba grupas ietvaros plānots koordinēt un turpināt latviešu literatūras vēstures 

pētniecību (līdz 20. gadsimta vidum) ģenēzes, funkcionēšanas un salīdzināmā aspektā, 

īpaši pievēršot uzmanību paralēlēm ar citām Baltijas kultūrām, Centrālās un 

Austrumeiropas kontekstiem, kā arī etnisko minoritāšu literatūrai Latvijā un šo 

minoritāšu atspoguļojumam latviešu literatūrā. Galvenais darba rezultāts ir izdevumi 

sērijā „Latviešu literatūras vēsture”, pievēršoties latviešu literatūras attīstībai, sākot no 

16.gs., pētījumi, kuros latviešu rakstniecības procesi skatīti teorētiskā un salīdzināmā 

perspektīvā, kā arī monogrāfijas un rakstu krājumi par ievērojamu latviešu rakstnieku 

daiļradi. 

 

III. Padomju, diasporas un mūsdienu literatūras izpēte (vad. E. Eglāja-

Kristsone, pētnieki K. Vērdiņš, I. Daukste-Silasproģe, J. Ozoliņš, A. 

Rožkalne; piesaistot: M. Rižiju, R. Briedi, Z. Kārklu, M. Kaprānu, A. 

Auziņu, Z. Gūtmani, J. Buholcu, K. Sedlenieku, S. Raudivi, M. Eversoni)  

Zinātniskās grupas uzdevums ir sagatavot un publicēt pētījumus par padomju un 

diasporas (trimdas) literatūru, kas tiks balstīti literāro tekstu un arhīvu izpētē un 

publicēti sērijā „Latviešu literatūras vēsture”; organizēt starpdisciplināra rakstura 

zinātniskas konferences, atspoguļojot mūsdienu tendences 20.gs. otrās puses 

literatūras un sabiedrības pētniecībā un publicēt konferenču materiālus kolektīvās 

monogrāfijās un rakstu krājumos; sistemātiski izvērtēt latviešu rakstniecības jaunāko 

procesus, pētnieciskās atziņas publicējot kolektīvā monogrāfijā par mūsdienu 

literatūras tendencēm un zinātniskos rakstos Latvijā un ārzemēs.  

 

IV. Starpkultūru pētniecība (vad. A. Rožkalne, pētnieki V. Hausmanis, M. 

Grudule, I. Daukste-Silasproģe, J. Ozoliņš, R. Briedis, E. Tišheizere, D. 

Jonīte, I. Liepiņa, G. Pakalns; piesaistot: O. Spārīti, D. Hanovu, M. Kūli, S. 

Krūmiņu-Koņkovu) 

Zinātniskās grupas mērķis ir turpināt un attīstīt iestrādes, kas veiktas LZP sadarbības 

projekta “Kultūru migrācija Latvijā” izstrādes sākotnējā posmā 2014. un 2015. gadā, 

pabeidzot šī projekta ietvaros plānoto kolektīvo pētījumu par kultūru migrāciju 

Latvijā (2016. un 2017. gadā), kā arī plānot darbu nākamajā finansēšanas ciklā, 

sagatavojot zinātniskus rakstus un veicot darbu pie starpdisciplināra pētījuma par 

latviešu kultūras attīstības tendencēm salīdzināmā perspektīvā.  

Nodaļas attīstībai, zinātnisko grupu funkcionēšanai un pētniecisko mērķu 

īstenošanai nepieciešamas šādas akadēmisko amatu vietas: 

- divas vadošo pētnieku vietas darba grupu vadībai un nodaļas svarīgāko 

pētniecisko funkciju koordinācijas un stratēģiskas attīstības nodrošinājumam; 

divas pētnieku vai asistentu vietas pētniecisko uzdevumu īstenošanai. 

 

4.2.2. Latviešu folkloras krātuves stratēģiskie mērķi un uzdevumi  
 

1) Kļūt par vienu no vadošajām Eiropas institūcijām nemateriālā kultūras 

mantojuma digitalizācijas jomā; sadarbojoties ar IT speciālistiem, attīstīt digitālo 
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humanitāro zinātņu pieejas un starptautiski pārņemamas kultūras satura 

digitalizācijas prakses; veicināt un iniciēt starptautisku dialogu, tīklošanos un 

zināšanu pārnesi šai jomā, tostarp rīkojot starptautiskas konferences Latvijā un 

iniciējot un līdzorganizējot tādas arī Igaunijā un Lietuvā;  

 

Darbības Laika plāns Atbilsme LFMI 

mērķiem 

Pastāvīga LFK digitālā arhīva 

www.garamantas.lv tehniskā pilnveide, 

pētniecības un sistematizēšanas rīku izstrāde 

2015–2020 2.4., 2.5. 

Iespējami pilnīga LFK pirmavotu 

digitalizācija un publiskošana digitālajā 

platformā www.garamantas.lv (izņemot 

sensitīvos materiālus) 

2015–2020 2.4., 2.5. 

Koordinēt Baltijas un Ziemeļvalstu 

tradicionālās kultūras arhīvu tīklošanos 

(Nordic Culture Point projekts, 2016–2018), 

tai skaitā organizējot starptautisku digitālajai 

humanitārajai zinātnei veltītu konferenci Rīgā 

(2016), līdzorganizēt šādas konferences arī 

Tartu (2017), Viļņā (2018). 

2015–2018 2.2., 2.5. 

Tradicionālās kultūras digitalizācijas vēstures 

un interneta folkloras izpēte: referāti 

starptautiskās zinātniskās konferencēs (5) un 

raksti starptautiskos zinātniskos izdevumos 

(2) 

2015–2017 2.1., 2.2. 

 

2) palielināt latviešu folkloristikas konkurētspēju un starptautisko atpazīstamību, 

intensificējot LFK pētnieku dalību augstākā līmeņa starptautiskajās 

profesionālajās organizācijās (SIEF, ISFNR u.c.) un to rīkotajos forumos; 

palielināt SCI indeksēto publikāciju daudzumu; 

 

Darbības Laika plāns Atbilsme LFMI 

mērķiem 

Dalība ar referātiem starptautiskos 

zinātniskos forumos, tostarp nozarei 

nozīmīgākajos cikliskajos kongresos (15) 

2015–2020 2.2. 

Raksti SCI indeksētos zinātniskajos 

izdevumos (10) 

2015–2020 2.1. 

Monogrāfiju un rakstu krājumi sagatavošana 

angļu valodā, publicēšana starptautiskās 

zinātniskās sērijās (2) 

2015–2020 2.1., 2.2. 

LFK pētnieku dalība augsta līmeņa 

profesionālajās organizācijās (SIEF, ISFNR, 

Nordic and Baltic Tradition Archives 

Network u. c.), to darba grupās 

2015–2020 2.2. 

 

http://www.garamantas.lv/
http://www.garamantas.lv/


94 

 

3) attīstīt mūsdienīgas, digitālajam laikmetam atbilstošas arhīva darba metodes, 

piedalīties jaunu starptautisku arhivēšanas principu izstrādē;  

 

Darbības Laika plāns Atbilsme LFMI 

mērķiem 

Dalība Nordic and Baltic Tradition Archives 

Network un SIEF Arhīvu darba grupas 

iniciatīvās, tostarp vienotu ētikas principu 

izstrādē, tiešsaistes materiālu kolekcionēšanas 

projektā One Day u. c.   

2015–2020 2.2., 2.4. 

Organizēt starptautisku zinātnisku konferenci 

Rīgā 

2016 2.2. 

 

4) pētīt un publiskot LFK krājumu;  

 

Darbības Laika plāns Atbilsme LFMI 

mērķiem 

Sagatavot zinātniskas monogrāfijas un 

zinātniski komentētas LFK materiālu izlases 

(sērijās “Novadu folklora” un “LFK krājums” 

u. c.) (6) 

2015–2020 2.3., 2.4., 2.7. 

LFK krājuma tapšanas vēstures izpēte un 

kolekciju interpretācija: zinātniski un 

populārzinātniski raksti (10), referāti (12) 

2015–2020 2.4., 2.7. 

LFK krājuma papildināšana, tostarp 

dokumentējot mūsdienu folkloru kopīgi 

organizētos lauka pētījumos un veicot 

ieskaņojumus ierakstu studijā 

2015–2020 2.4. 

Nodrošināt LFK kolekciju ekspertīzi, 

konsultēt pētniekus, studentus, plašsaziņas 

līdzekļu pārstāvjus un citus interesentus  

2015–2020 2.4., 2.7. 

Sagatavot un publicēt akadēmiskā latviešu 

tautasdziesmu izdevuma sējumus (2), publicēt 

monogrāfiskus pētījumus par tautasdziesmu 

žanru (1) 

2015-2020 2.4., 2.7. 

 

5) veidot refleksīvu folkloristikas nozares pašizpratni, ietverot tās vēsturi, dalību 

zināšanu producēšanā un mantojuma politikā; konceptualizēt nemateriālo 

kultūras mantojumu starptautiskā perspektīvā;  

 

Darbības Laika plāns Atbilsme LFMI 

mērķiem 

Sagatavot zinātniskus izdevumus: kolektīvu 

monogrāfiju par latviešu starpkaru 

folkloristiku, monogrāfiju par Annu Bērzkalni, 

starptautisku rakstu krājumu par folkloristikas 

vēsturi Mapping Disciplinary History, 

2016–2020 2

.

2

., 

2
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monogrāfiju par nemateriālā kultūras 

mantojumu konceptualizāciju (4) 

.

3

., 

2

.

4

. 

Piedalīties nemateriālā kultūras mantojuma 

politikas izstrādes un izpētes forumos Latvijas 

un starptautiskā mērogā (UNESCO u. c.) 

2016–2020 2.4. 

 

6) pētīt tradicionālās un vernakulārās kultūrprakses starpdisciplināri, sasaistē ar 

starptautisko teorētiski metodoloģisko diskursu; 

 

Darbības Laika plāns Atbilsme LFMI 

mērķiem 

Sagatavot zinātniskas monogrāfijas par 

Latvijas romu mūziku, ticējumteikām, 

pieredzes naratīviem (4) 

2015–2020 2.3. 

Sagatavot un publicēt zinātniskus rakstus (10) 2015-2020 2.7. 

Atbilstoši pētījumu fokusējumam – veikt 

mūsdienu kultūrprakšu dokumentāciju 

(individuālos un kopīgos lauka pētījumos) 

2015–2020 2.3. 

 

7) nodrošināt zināšanu pārnesi, popularizēt pētnieciskā darba rezultātus nacionālā 

mērogā, veicināt dialogu ar zinātnes, kultūras un izglītības teorētiķiem un 

praktiķiem, kā arī plašām interesentu aprindām. 

 

Darbības Laika plāns Atbilsme LFMI 

mērķiem 

Ikgadējās Krišjāņa Barona konferences 

organizēšana, speciālu informatīvu un 

pētniecisku semināru organizēšana (6) 

2015-2020 2.7. 

Žurnāla Letonica ikgadēja folkloras numura 

sagatavošana (6) 

2015-020 2.7. 

 

Mērķu sasniegšanai un Pētniecības programmā noteikti prioritāro virzienu attīstībai 

izveidotas šādas zinātniskās grupas: 

I. Digitālā humanitārā zinātne, LFK digitālā arhīva izveide (vad. S. 

Reinsone, pētnieki A. Lielbārdis, S. Laime, E. Gailīte, D. Ūdre, A. Pūtelis, 

I. Tihovska, M. Vīksna, R. Treija) 

Zinātniskās grupas darba mērķis ir digitālo humanitāro zinātņu pieeju attīstīšana un 

konceptualizēšana latviešu folkloristikā, pastāvīgi pilnveidojot LFK digitālo arhīvu 

www.garamantas.lv – Latvijas un starptautiskajai pētniecībai pieejamu datu korpusu, 

tostarp palielinot pirmavotu digitālo kolekciju apjomu, integrējot jaunos folkloras 

http://www.garamantas.lv/
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vākumus digitālajā platformā, izstrādājot kvalitatīvus un mūsdienīgus materiālu 

izpētes un sistematizēšanas rīkus, kā arī regulāri analītiski izvērtējot digitālā arhīva 

darbības gaitu un veicot Latvijas un plašāka reģiona tradicionālās kultūras satura 

digitalizācijas vēstures izpēti, tāpat veicot interneta folkloras pētījumus.   

II. Arhīva darba metodoloģija, LFK krājuma izpēte un publiskošana (vad. 

Rita Treija, pētnieki M. Vīksna, E. Melne, B. Reidzāne, A. Pūtelis, G. 

Ozoliņš, A. Lielbārdis, G. Pakalns, B. Krogzeme-Mosgorda, T. Ķencis) 

Zinātniskās grupas darbības mērķis ir veikt LFK kolekciju izpēti (2015.–2017. g. – 

LR IZM budžeta apakšprogrammas 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis” ietvaros 

u. c.), sagatavot zinātniskas publikācijas – sērijās “LFK krājums” un “Novadu 

folklora” u. c. –, tādējādi nodrošinot augstvērtīgu LFK fondu (manuskriptu un 

audiovizuālā arhīva) materiālu interpretāciju. Grupas pētnieciskā darba prioritātes ir 

padziļināta LFK digitālajā arhīvā www.garamantas.lv rodamo kolekciju izpēte un 

reģionāli pirmavotu pētījumi. 

 

III. Latviešu tautasdziesmu izpēte un publicēšana (vad. Baiba Krogzeme-

Mosgorda, pētnieki E. Melne, B. Reidzāne, U. Smilgaine, J. Jaudzema) 

Zinātniskās grupas uzdevums ir turpināt akadēmiskā izdevuma Latviešu 

tautasdziesmas sagatavošana (11. un 12. sēj.), līdztekus tekstoloģiskajam darbam 

veicot tautasdziesmu tekstu kontekstuālu izpēti, tiks padziļināti izzināti latviešu 

tautasdziesmu semantikas, funkcionalitātes, performances aspekti.  

 

IV. Nozares refleksīva vēsture, mantojuma politikas izpēte (vad. D. Bula, 

pētnieki A. Vaivade, S. Laime, R. Treija, M. Vīksna, T. Ķencis. E. Gailīte) 

Zinātniskās grupas pētnieciskie uzdevumi saistīti, pirmkārt, ar nozares vēstures 

padziļinātu izpēti – gan turpinot starpkaru perioda Latvijas folkloristikas vēstures 

pētniecību (sērijā “Folkloristikas vēsture”), tostarp padarot pētījumu rezultātus 

pieejamus starptautiskajai auditorijai (monogrāfija angļu valodā Latvian Folkloristics 

in the Interwar Period; rakstu krājums Mapping Disciplinary History: Centers, 

Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought), gan pievēršoties nozares 

vēstures izpētei padomju periodā; otrkārt, grupas uzdevumos ir nemateriālā kultūras 

mantojuma konceptualizācijas izpēte, iesaiste starptautiskajā diskursā par kultūras 

mantojuma konceptu, tā vietu un lomu mūsdienu sabiedrībā un kultūrā, globālo 

kultūrpolitikas organizāciju (UNESCO) aktivitāšu pētniecisks izvērtējums.  

 

V. Vernakulāro kultūrprakšu pētniecība: naratīvi, mūzika un skaņu ainava, 

mitoloģija un tautas reliģija (vad. S. Laime, pētnieki A. Lielbārdis, A. 

Pūtelis, G. Pakalns, S. Reinsone, I. Tihovska, E. Gailīte, T. Ķencis, R. 

Treija) 

Zinātniskās grupas darbība balstīta tematiski un metodoloģiski daudzveidīgos 

pētījumos. Uzmanības lokā ir tradicionālo un mūsdienu stāstījumu žanru (naratīvu) 

izpēte, etnomuzikoloģiski un tradicionālas horeogrāfijas pētījumi, kultūrainavas, 

mitoloģijas un mūsdienu reliģijas studijas.  

Nodaļas attīstībai, zinātnisko grupu funkcionēšanai un pētniecisko mērķu 

īstenošanai nepieciešamas šādas akadēmisko amatu vietas: 

http://www.garamantas.lv/
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(a) trīs vadošo pētnieku amatu vietas zinātnisko grupu vadībai un pētniecisko 

funkciju koordinēšanai; 

(b) divas pētnieku amatu vietas pētniecisko uzdevumu īstenošanai zinātnisko 

grupu ietvaros; 

(c) divas zinātnisko asistentu vietas darbam zinātnisko grupu ietvaros un 

pētnieciskās pēctecības nodrošināšanai. 

Konkrētu projektu īstenošanai var būt nepieciešama papildu speciālistu piesaiste. 

 

  

4.2.3. Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļas stratēģiskie mērķi un 

uzdevumi 

 

1) Kļūt par teātra un mūzikas vēstures un aktuālo procesu izpētes centru Latvijā, 

kurš konsolidē pētnieciskos resursus: (1) izstrādā projektus un piesaista 

finansējumu; (2) veido starpinstitucionālas zinātniskās grupas (piesaistot 

pētniekus no partnerinstitūcijām, kā J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija un 

Latvijas Kultūras akadēmija) konkrētu pētījumu – Latvijas mūzikas vēsture, 

Latvijas teātris 21. gadsimta kontekstā – izstrādei; (3) rīko vietēja mēroga un 

starptautiskas konferences nozaru dialoga attīstībai; 

 

                  Darbības       Laika 

plāns 

Atbilsme 

LFMI 

mērķiem 

Monogrāfiju projektu izstrāde sērijā Latvijas 

mūzikas vēsture 14. gs. – 20. gs. 

2016 2.3., 2.6., 

4.1. 

Projekta izstrāde kolektīvai monogrāfijai 

Latvijas teātris 20. un 21. gadsimta mijā, 

angļu valodā 

 2017 2.3., 2.6., 

4.1. 

Projekta izstrāde kolektīvai monogrāfijai 

Latvijas teātris 21. gadsimta kontekstā 

 2017 2.3., 2.6., 

4.1. 

Līdzdalība starptautisku projektu izstrādē  2016-2020 2.2. 

Papildu pētnieku piesaiste nodaļas 

pētniecisko projektu īstenošanai 

2016-2020 4.1. 

Monogrāfiju sagatavošana angļu valodā 2017-2020 2.2. 

Līdzekļu piesaiste nozares projektu 

īstenošanai un datu bāzes papildināšanai 

2016-2020 2.5. 

Divu autoru piesaiste no J. Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas pētnieku grupai, kas 

strādās monogrāfiju sērijā Latvijas mūzikas 

vēsture 14. gs. – 20. gs. 

2016-2018 2.6. 

Pētnieku piesaiste no Latvijas Kultūras 

akadēmijas un LU Humanitāro zinātņu 

fakultātes docētājiem  kolektīvai 

monogrāfijai Latvijas teātris 21. gadsimta 

kontekstā 

 2017 2.6. 



98 

 

Ikgadēja starptautiska konference par 

aktuālo teātra pētniecībā  

2016-2020 2.2. 

Līdzorganizators starptautiskā projekta 

Reclaimed Avant-garde konferencei Rīgā 

Aprīlis, 

2018 

2.2. 

Starptautiska konference par Baltijas valstu 

un Ziemeļvalstu vēsturiskajiem mūzikas 

sakariem 

                  

2017 

2.2. 

Starpinstitucionāla konference par mūzikas 

zinātnes terminoloģiju 

                   

2016 

2.6, 2.7. 

Līdzorganizators starptautiskai Baltijas 

valstu muzikologu konferencei Rīgā 

                   

2018 

2.2. 

 

2) intensificēt nodaļas pētnieku dalību starptautiskajā pētnieciskajā diskursā, 

vairojot starptautisko publikāciju skaitu, piedaloties starptautiskās konferencēs 

un profesionālajās organizācijās, kā arī startējot starptautiskos projektos 

(Eiropas avangarda teātra izpēte); kāpināt nodaļas cilvēkresursu; stiprināt 

mūzikas, teātra un kinomākslas pētījumu mūsdienīgu teorētiski metodoloģisko 

bāzi, kas ietver kontekstuālas, tipoloģizējošas, starpkulturālas pieejas; 

 

 

Darbības Laika 

plāns 

Atbilsme 

LFMI 

mērķiem 

Publikācijas starptautiskās kolektīvās 

monogrāfijās (12) 

2016-2020 2.2. 

Dalība starptautiskās konferencēs (16), tai 

skaitā Reclaimed Avant-garde (Croatia), The 

Culturalisation of Space (Slovenia;UK), aabs 

gadskārtējā konferencē, IATC pasaules 

kongresā (2016, 2018), starptautiskā Baltijas 

valstu muzikologu konferencē 

2016-2020 2.2. 

Nodaļas pētnieku dalība starptautiskās 

organizācijās: ICTM, CIOFF, aabs, IATC, 

IMS 

2016-2020 2.2. 

Piedalīšanās starpinstitucionālās zinātniskās 

konferencēs (10) 

 2016-

2020 

2.6., 2.7. 

Operas režijas un kinomākslas režijas izpētes 

pieredzes apguve teātra mākslas pētījumos 

 2016-

2020 

2.1. 

Internu nodaļas semināru rīkošana izpētes 

metodoloģijas jautājumos 

 2016-

2020 

2.1. 

Vēsturiskās un tipoloģiskās pieejas sintēze 

teātra un mūzikas pētījumos 

 2016-

2020 

2.1. 

Baltijas jūras reģiona mūzikas vēstures 

konteksta lietošana Latvijas mūzikas vēstures 

pētījumos 

 2016-

2020 

2.1. 
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Piedalīšanās LFMI regulārajos semināros 

(8) 

2015-2020 2.1. 

 

3) attīstīt jaunus un atjaunot kādreizējos institūta pētnieciskos virzienus 

kinomākslas un dejas vēstures izpētē; 

 

Darbības Laika 

plāns 

Atbilsme 

LFMI 

mērķiem 

Kinomākslas izpētes atjaunošana 2016 2.3. 

Izpētes projektu īstenošana kinomākslā (2) 2016-2019 2.3. 

Tematu izstrāde starpinstitūciju projektam 

Kultūru migrācija Latvijā – dejas mākslas 

vēsturē un dejas attīstībā 20. gadsimtā 

2016-2018 2.3., 2.6. 

 

4) attīstīt digitālos resursus teātra un mūzikas nozarēs; 

 

Darbības Laika 

plāns 

Atbilsme 

LFMI 

mērķiem 

Teātra un mūzikas digitālās datubāzes 

platformas pilnveidošana 

                        

2016 

 2.5. 

Teātra un mūzikas digitālās datubāzes 

regulāra papildināšana 

                        

2016-2020 

2.5. 

Līdzekļu piesaiste mūzikas datubāzes 

izstrādāšanai un papildināšanai 

                        

2016-2020 

2.5. 

Teātra un mūzikas digitālās datubāzes 

publiskās pieejamības nosacījumu izstrāde  

2017 2.5. 

 
5) celt nodaļas akadēmiskā personāla kapacitāti, panākot vismaz divu promocijas 

darbu aizstāvēšanu mākslas doktora grāda iegūšanai. 

 

 

Darbības Laika plāns Atbilsme 

LFMI 

mērķiem 

Izstrādāt aizstāvēšanai un aizstāvēt 

promocijas darbus: 

a) teātra režijas izpētē,  

b) dejas un skatuves kustības 

izpētē jaunākajā Latvijas teātra 

vēsturē 

                        

2016-2020 

4.3. 

 

Mērķu sasniegšanai un Pētniecības programmā noteikto prioritāro virzienu attīstībai 

izveidotas šādas zinātniskās grupas: 
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I. Teātra pētnieku grupa – (vad. Edīte Tišheizere; Dita Jonīte, 

Ieva Rodiņa); 

II. Muzikologu grupa – (vad. Arnolds Klotiņš; Ilze Liepiņa) 

 

 

4.3. LU LFMI IZDEVNIECĪBA 

 

LFMI Izdevniecība darbojas kopš 2008. gada; 7 gadu laikā izdotas 35 grāmatas. 

Mērķi: 

1) nodrošināt zināšanu pārnesi, publicējot LFMI darbinieku pētījumu rezultātus 

monogrāfijās, rakstu krājumos, komentētu un interpretētu pirmavotu un 

materiālu izdevumoss, kā arī starpinstitucionālā sadarbībā un citās zinātniskās 

institūcijās tapušus darbus; 

 

2)  attīstīt zinātnisku darbu publicēšanas kultūru Latvijā, uzņemoties atbildību par 

izdevumu kvalitāti, ko nodrošina tikai recenzētu un LFMI Zinātniskās 

padomes akceptētu darbu izdošanu. 

 

2015.-2020. gadā Izdevniecības darbs attīstāms, paplašinot iesaistīto darbinieku loku 

un sadalot funkcijas, ko šobrīd veic izdevniecības vadītāja Anita Rožkalne: (a) 

iesaistīto personu (autors, redaktors, mākslinieks, maketētājs, tipogrāfija u.c.) darba 

koordinācija; (b) projektu izstrāde un vadība; (c) autortiesību jautājumu kārtošana; (d) 

bibliogrāfisko jautājumu kārtošana; (e) marketings. 

4.4.  ŽURNĀLS LETONICA 

Mērķi:  

1) Iekļaut žurnālu starptautiskās citējamības datubāzēs (ERIH, Scopus, Web of 

Science). 

2) Nodrošināt žurnāla rakstu publikācijas angļu valodā līdztekus latviešu valodai. 

3) Izveidot žurnāla atvērtās pieejas (open access) platformu. 

4) Panākt, lai žurnāls iekļaujas starptautiskajā nozares periodikas apritē.  

 

5. CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

5.1. CILVĒKRESURSU PIEEJAMĪBA  

Mērķis – nodrošināt Pētniecības programmas īstenošanai un citu LFMI funkciju 

veikšanai atbilstošu daudzumu kvalificētu darbinieku, šai nolūkā izmantojot institūta 

rīcībā esošo bāzes un projektu finansējumu, kā arī piesaistot papildu ārēju 

finansējumu.  
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Darbības Laika plāns 

1. Pētniecības programmas īstenošanai 

izveidoto zinātnisko grupu darbībai nepieciešamo 

amatu izveide, konkursu izsludināšana, vēlēšanas 

Janvāris-aprīlis, 

2016 

2. Projekta izstrāde un iesniegšana VKKF 

Latvijas mūzikas vēstures izpētes darba grupas 

izveidei, kā arī 21. gadsimta teātra izpētes darba 

grupas izveidei. 

2016 

3. Projekta izstrāde un iesniegšana VKKF 

mūsdienu literatūras izpētes darba grupas izveidei 
2016 

4. Personāla piesaiste kinopētniecības 

atjaunošanai LFMI  
2016, 2017 

5. Papildu darbinieka piesaiste LFMI 

Izdevniecības darba nodrošināšanai 
2016 

 

6. Jaunu pētniecisko projektu darba grupu 

veidošana un  projektu izstrāde, beidzoties LZP 

projektu, VPP u.c. termiņiem 

2016, 2017 

(visu stratēģijas 

periodu) 

7. Direktora vēlēšanas Aprīlis-maijs, 2016 

8. LFMI administratīvo resursu pietiekamības 

analīze un pilnveide 
Jūnijs-augusts, 

2016 

5.2. KAPACITĀTES CELŠANA 

Mērķis – palielināt LFMI pētniecisko kapacitāti un konkurētspēju, veicinot katra 

darbinieka individuālās kompetences attīstību un šai nolūkā izmantojot gan 

motivācijas, gan prasību mehānismus. 

 

1. Iestrādāt vadošā pētnieka un pētnieka amatu aprakstā 

prasību pēc regulārām starptautiski indeksētām publikācijām  
Decembris, 

2015 

2. Uzlabot projektu plānošanas procesu, projekta izmaksās 

iekļaujot dalību starptautiskās konferencēs un starptautisku 

publikāciju tapšanas izdevumus 

2015-2020 

3. Izstrādāt un apstiprināt kārtību (LFMI Zinātniskās 

padomes apstiprināts nolikums), kādā LFMI līdzekļi (ienākumi 

no izdevējdarbības) reinvestējami institūta darbinieku 

starptautiskās publikācijās 

Janvāris-

aprīlis, 2016 

4. Izstrādāt kārtību, kādā LFMI atbalsta pētniekus 

starptautisku projektu izstrādei 
Janvāris-

februāris, 2016 

5.3. CILVĒKRESURSU ATAUDZE UN ATTĪSTĪBA 

Mērķis – nodrošināt LFMI darbinieku profesionālo attīstību, cilvēkresursu potenciāla 

pārmantojamību un ataudzi, veicinot jaunu pētnieku piesaisti un profesionālo 

izaugsmi, kā arī atbalstot esošā zinātniskā personāla kvalifikācijas celšanas ieceres. 
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1. Papildināt LFMI cilvēkresursus, ievēlot 4 zinātniskos 

asistentus 
Decembris, 

2015 

2. Papildināt LFMI cilvēkresursus Pētniecības programmā 

plānoto zinātnisko grupu darbībai, izsludinot jaunas vakances 
2016 

3. Izstrādāt un aizstāvēt vismaz 3 promocijas darbus 2016-2020 

4. Izstrādāt kārtību doktorantūrā studējošo atbalstam  2016-2020 

5. Izstrādāt un apstiprināt kārtību, kas nosaka radošo vai 

mobilitātes atvaļinājumu izmantošanas iespējas LFMI 

darbiniekiem 

Janvāris-jūnijs, 

2016 

6. Veicināt profesionālu starpdisciplināru dialogu institūta 

iekšienē, sekmējot darbinieku pētījumu rezultātu, atklājumu, 

ieceru vai pārdomu komunikāciju un koleģiālu izvērtējumu 

regulāros teorētiski metodoloģiskos semināros 

2015-2020 

5.4. PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS UN MOTIVĀCIJA 

Mērķis – nodrošināt tādu prasību un motivācijas kārtību, kas ļautu objektīvi un 

regulāri izvērtēt personāla veikumu un vairotu darbinieku gandarījumu par 

sasniegumiem, vienlaikus uzturot augstu prasību un atbildības līmeni par plānu izpildi 

 

1. Pilnveidot un ieviest darba rezultātiem piesaistītu 

atalgojuma sistēmu 
2016 

2. Aktualizēt gada plānošanas un rezultātu regulāra 

izvērtējuma sistēmu (projektu un struktūrvienību ietvaros) 
Decembris, 

2015 

3. Rīkot gada noslēguma pilnsapulces, kas apkopo gada 

rezultātus un atzīmē personāla sasniegumus  
2015-2020 

4. Rīkot ikgadēju pasākumu “8,5 grāmatas”, lai izceltu 

gada publicētos pētījumus un to autorus 
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