2. pielikums

Maģistra studiju programma
“Filoloģija” (specializācija krievu filoloģijā)
Krievu literatūras un kultūras katedras
zinātniskās dzīves hronika 2002./ 2003. st.g.
9. septembrī
E. Vasiļjeva piedalījās ar referātu "Raiņa lugas "Pūt, vējiņi!" fenomens" konferencē
"Raiņa pētniecības aktualitātes" (Rīga, Literatūras un folkloras institūts).
12.-14. septembrī
Prof. F.Fjodorovs piedalījās Starptautiskajā konferencē "Эмиграция внешняя и
внутренняя" (Tallinā) ar referātu "Внутренняя эмиграция" Сигизмунда
Кржижановского".
26. -30. septembrī
prof. F.Fjodorovs piedalījās Starptautiskajā konferencē "Санкт-Петербург и мир
Балтии" (Zviedrija, Gotlande-Visbi) ar referātu "Ось Санкт-Петербург -Динабург".
septembrī
Izdots rakstu krājums "Филологические чтения -2001". - Daugavpils: "Saule", 2002.
(Redaktore - E.Vasiļjeva).
2.-5. oktobrī
E. Mekšs piedalījās konferencē "Есенин и русская школа" Maskavā (Pasaules
literatūras institūtā) ar referātu "Есенин в творческой судьбе А.Формакова".
11.-12. oktobrī
Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja zinātniskais
"Kržižanovskis - 2", kurā piedalījās referenti no DU, Viļņas un Tallinas.

seminārs

10.-13. oktobrī
doc. A. Ņeminuščijs piedalījās ar referātu "Поэтика и семантика "вербального
зияния" в прозе С.Довлатова" Starptautiskajā konferencē "Славянский мир и
литература" Kaliņingradas univeristātē.
novembrī
izdots rakstu krājums "Пространство и время в литературе и искусстве. Вып.ХI". В
2 частях. - Daugavpils: "Saule", 2002. (Redaktors F.Fjodorovs).
6.-7. decembrī
notika VII L. Dobičina lasījumi, kuros piedalījās viesi no Krievijas (Sanktpēterburga)
30.-31. janvārī
Humanitārās fakultātes XIII Zinātniskie lasījumi.
Pasaules literatūras un kultūras vēstures sekcijas darbā piedalījās zinātnieki no Tallinas,
Sanktpēterburgas, Kauņas, Viļņas, Rīgas un Rēzeknes.

18.-19. februārī
Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja VI Studentu zinātnisko konferenci Eiropas
kultūra: jaunais skatījums. Darbojās literatūras un kultūras vēstures sekcijas. Ar
ziņojumiem uzstājās 15 dalībnieki.
21.-23. februārī
V Jauno filologu Starptautiskajā konferencē Tallinā piedalījās lekt. A.Kazjukevičs ar
referātu Американский текст в творчестве Г.Сенкевича un as. J.Petričenko - ar
referātu Вода и ее функции в «Венецианских строфах» И.Бродского.
25.-26. februārī
LU Jauno filologu konferencē lekt. A.Kazjukevičs piedalījās ar referātu Наблюдения над
пространством в новеллах Г. Сенкевича un as. Ž. Badins - Латвия в творчестве
В.Брюсова.
28. februārī – 1. martā
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas IX konferencē Aktuālas problēmas literatūrzinātnē
piedalījās doc. E.Vasiļjeva ar referātu N.Gogoļa motīvi brāļu Kaudzīšu romānā
“Mērnieku laiki”.
14. martā
Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja II. Zinātnisko konferenci XX gadsimta
kultūras paradigmas, kurā piedalījās arī DU Latviešu literatūras katedras un Vēstures
katedras docētāji.
15. martā
Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja N. Jazikova 200. gadadienai veltīto
zinātnisko semināru.
23.-25. martā
Starptautiskā zinātniski praktiskā seminārā «Русский Ницше»: русская литература ХХ
века и «кризис ценностей» европейской культуры Novgorodas Valsts universitātē
(Krievija) piedalījās asoc. prof. J.Trofimovs (referāta tēma: Ницше в литературном
наследии В.В.Розанова) un doc. A. Ņeminuščijs (referāta tēma: Ницше в сознании
Чехова: рассказ «Дама с собачкой»).
4.-5. aprīlī
Prof. E.Mekšs piedalījās Maskavā (KZA Pasaules literatūras institūtā) zinātniskajā
konferencē Русский имажинизм: история, теория и практика ar ziņojumiem Ницше
в творческом контексте имажинистов un Поэт и время в книге стихов
Шершеневича «Лошадь как лошадь.
11.-12. aprīlī
DU notika XI Starptautiskā zinātniskā konference Telpa un laiks literatūrā un māksla:
Telpiskie modeļi baltu un slāvu kultūras, kurā piedalījās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Krievijas, Polijas. Tika nolasīti 27 referāti.

17.-19. aprīlī
Starptautiskajā konferencē На перекрестке культур: русские в балтийском регионе /
Kultūru krustojumā: krievi Baltijas reģionā Kaliņingrādas Universitātē piedalījās
profesors F.Fjodorovs ar referātu Смена этносов как взрыв социокультурного поля.
aprīlī
izdots rakstu krājums Чинновский сборник - Daugavpils: "Saule", 2003.- 112 lpp.
(redaktors – F. Fjodorovs).
6.-8. maijā
DU Jauno zinātnieku 45. zinātniskās konferences ietvaros Krievu literatūras sekcijas un
Pasaules kultūras vēstures sekcijas darbā piedalījās 23 referenti (studenti, maģistranti un
doktoranti).
13.-15. maijā
Starptautiskajā konferencē
Белорусско-русско-польское сопоставительное
литературоведение, языкознание и культурология Vitebskās Valsts universitātē prof.
E.Mekšs piedalījās ar referātu Письмо белорусских поэтов в «Красную новь» в
защиту Есенина (1926г.), doc. A.Ņeminuščijs - ar referātu Специфика
новеллистической поэтики в прозе С.Кржижановского un lekt. A. Kazjukevičs - ar
referātu Д.Мережковский: два взгляда на одну проблему (христианское в романах
«Quo vadis» и «Юлиан Отступник»).
19. - 21. maijā
Daugavpilī notika VIII Slāvu lasījumi, kuros piedalījās slāvisti no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Francijas, Polijas, Krievijas, Somijas, Israela. Tika nolasīti 28 referāti.
maijā
izdots rakstu krājums Славянские чтения -III. - Daugavpils-Rezekne, 2003. –280 lpp.
(redaktors F.Fjodorovs).
19.-20. jūnijā
zinātniskajā konferencē Духовная жизнь провинции. Образы. Символы. Картина
мира (Uļjanovska, Krievija) asoc. prof. J.Trofimovs uzstājās ar referātu Провинциализм
как онтологическая, нравственная и эстетическая категория у Л.Леонова
(«Русский лес», «Пирамида»).
23.-24. jūnijā
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Лев Толстой и славянские литературы”
Olštinā (Polija) doc. A.Ņeminuščijs piedalījās ar referātu “Польский текст в дневниках
и письмах Л.Толстого».
30. jūnijā – 3. jūlijā
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Образ Петербурга в мировой культуре
Sanktpēterburgā Krievu literatūras institūtā (“Puškina Nāms”) piedalījās profesors
F.Fjodorovs.
jūnijā
izdots rakstu krājums Кржижановский -I. - Daugavpils: "Saule", 2003. - 207 lpp.

