3. pielikums

Maģistra studiju programmas
“Filoloģija” (specializācija krievu filoloģijā)
Akadēmiskā personāla atjaunošanas, apmācības un attīstības plāns
2003./2004. studiju gadā
1. Akadēmiskā personāla atjaunošana (Studijas doktorantūrā u.t.t.).
Studijas doktorantūrā:
1. asistente Jekaterina Petričenko (2. st.gads)
2. Akadēmiskā personāla apmācība (Kvalifikācijas celšana Latvijas un
ārvalstu augstskolās vai zinātniskās pētniecības iestādēs: kursi, semināri,
ERASMUS programma, darbs pētnieciskajās laboratorijās utt.).
Visi Krievu literatūras un kultūras katedras docētāji piedalījās
katedras ikmenešos teorētiskajos semināros “Literatūras un kultūras problēmas”

3. Akadēmiskā personāla attīstība (granti, publikācijas, semināri, konferences
utt.).
1. Prof. F. Fjodorovs, prof. E.Mekšs, doc. E.Vasiļjeva piedalījās projekta “Baltijas un
slāvu kultūru telpiskie modeli” (LZP grants Nr 01/0047, 2001.-2003. g., projektu vadā
prof. F.Fjodorovs )
2. Prof. F. Fjodorovs, prof. E.Mekšs, doc. E.Vasiļjeva piedalījās projektā “Baltijas un
slāvu literārā antropoloģija” – LZA grants Nr 04.1246, DU
grants 04.20 (projektu vada prof. F.Fjodorovs )
3. Prof. F.Fjodorovs vadā Latvijas KKF finansēto projektu “Humanitāro zinātņu
vēstnesis N5”
4. Doc. E. Vasiļjeva saņem KKF grantu monogrāfijas par brāļu Kaudziīšu romānu
“Mērnieku laiki” rakstīšanai
5. Prof. F.Fjodorovs vadā Latvijas KKF un DU finansēto projektu “IX Slāvu lasījumi”
6. Prof. F. Fjodorovs, doc. A.Stankeviča, doc. E.Vasiļjeva piedalījās DU
Komparatīvistikas institūta projektā “ Jauno Daugavpils un Sanktpēterburgas humanitāro
zinātņu pētnieku kolokvijs” ( Nr 04.18).
7. Krievu literatūras un kultūras katedras docētāji piedalījās DU finansēta projekta
“Sigizmunda Kržižanovska daiļrade” (Nr 04.19) īstenošanā (projektu vada prof.
F.Fjodorovs )
8. Prof. F.Fjodorovs saņem DU grantu monogrāfijas “Vācu romantisma mākslinieciskajā
pasaule : struktūra un semantika“rakstīšanai
9. Asoc.prof. S.Murāne piedalījās starptautiskajā projektā “Говорящий и
слушающий: языковая личность, текст, проблемы обучения”. Krievija,
Sanktpēterburgas Universitātē.
10. Asoc.prof. S.Murāne publicēja monogrāfiju “Krievu un latviešu valodas skaņu
verbu leksiski semantiskā grupa”. Daugavpils, “Saule”, 2003. 140 lpp.
11. Asoc.prof. A.Kuzņecovs strādā starptautiskā projektā «Историческая
грамматика древнерусского языка». Krievija, Maskavas Universitāte
12. Asoc.prof. A.Kuzņecovs turpina darbu projekta Nr.00-04-00313a
“Историческая грамматика. Местоимение. Прилагательное. Числительное”.
– Российский государственный научный фонд.

– Российский государственный научный фонд.
13. Doc. N.Trofimova izpild līgumdarbu “Krievu valoda 12.kl. Mācību grāmata un
mācību burtnīca”. – Apgāds ZVAIGZNE ABC

Piedalīšanās starptautiskās konferencēs (sk. Pielikumā “Hronika”)

HRONIKA:
2003.-2004. st.g.
16.-17. septembrī
zinātniskajā konferencē “Ebreji mainīgajā pasaulē” Rīgā doc. E.Vasiļjeva piedalījās ar
referātu Ebreju teksts Blaumaņa dramaturģijā.
19. septembrī
Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja Ļ.Tolstoja 175. gadadienai veltīti zinātniskie
lasījumi. Lasījumos piedalījās arī Latviešu literatūras un kultūras katedras docētāji un
referenti no Rīgas un Viļņas.
20. septembrī
zinātniskajā konferencē Latgales pagātne, tagadne un nākotne (Līvāni) piedalījās Krievu
literatūras un kultūras katedras jaunie zinātnieki – lekt. A.Kazjukevičs (Latgale K.Bujnicka
dienasgrāmatā) un asistents Ž. Badins (Latgale I.Lukaša daiļradē).
24.-25. septembrī
Daugavpilī notika Marka Rotko 100. gadadienai veltīta starptautiska konference, kurā prof.
Fjodorovs piedalījās ar referātu Этюд о Двинске.
26.-28. septembrī
notika Starptautiska konference Третьи Пушкинские чтения в Тарту. К 220 -летию
В.А.Жуковского и 200-летию Ф.И.Тютчева (Igaunija, Tartu). Konferencē piedalījās prof.
F.Fjodorovs ar referātu «Ундина»: де Ла Мотт Фуке – Жуковский.
30. septembrī –3. oktobrī
prof. E. Mekšs piedalījās Есенин и поэзия России ХХ-ХХ1 веков: традиции и
новаторство (rīkotāji – Pasaules literatūras institūts un Rjazaņas Pedagoģiskā universitāte)
ar referātu Есенин в Царском селе.
11. oktobrī
Krievu literatūras un kultūras katedra rīkoja V Činnova lasījumu, kuros piedalījās arī referenti
no Igaunijas (Tallina), Lietuvas (Viļņa), Krievijas (Sanktpēterburga) un Latvijas
Universitātes.
13.-14. oktobrī
Latvijas Universitātē notika Starptautiskajā konferencē
Salīdzinošā
literatūrzinātne
Austrumeiropā un pasaule. Teorijas un interpretācijas kurā piedalījās prof. F. Fjodorovs ar
referātu Гофман: Тынянов, doc. A.Stankeviča (R. Kiplings un K. Čukovskis) un doc.
E.Vasiļjeva (Стихотворение Надсона «Я рос тебе чужим...» и роман В. Жаботинского
«Самсон Назорей»).
13. –14. novembrī

Lietuvā, Šauļu Universitātē notika Starptautiska konference Текст: лингвистика и поэтика,
kurā piedalījās prof. E.Mekšs («Головное искусство» (поэма А. Мариенгофа «Друзья»).,
prof. J.Trofimovs (Мифопоэтика М.Пришвина: «Кладовая солнца»), asoc. prof. A.
Ņeminuščijs (Концепт «минус-слова» в стихотворении Ф.И. Тютчева “Silentium”), doc.
A. Stankeviča (Миф в Ключарев-романе), lekt. N.Fjodorova (Лексическая система
ранней прозы И. Бунина).
14. –15. novembrī
prof. Fjodorovs piedalījās Starptautiskajā konferencē komparatīvistikā Viļņas Universitātē
(International scientific conference-discusion “Comporative Literature and Cuktural
Awareness”) ar referātiem Перевод как диалог культур un Двойничество: Набоков.

27. decembrī
Krievu literatūras un kultūras katedrā notiks F. Tjutčeva 200. gadadienai veltīts zinātniskais seminārs.

novembrī
izdots rakstu krājums «Русская поэзия: год 1922». Daugavpils: "Saule", 2003.150 lpp. (redaktors – E.Mekšs).
1.-2. decembrī
Starptautiskajā konferencē «Сатира в восточнославянских итературах» (Uniwersytet w
Białymstoku, Polija) prof. J.Trofimovs piedalījās ar referātu Комическое в поэзии Игоря
Чиннова.
4.-6. decembrī
Starptautiskajā konferencē Globalizācija un kultūra (Daugavpils, DU) doc. E.Vasiļjeva
piedalījās ar referātu Ebreju teksts 19.gs. latviešu literatūrā.
5.- 6. decembrī
prof. Fjodorovs piedalījās Starptautiskajā konferencē Ф.И. Тютчев и духовная культура его
времени. К 200-летию со дня рождения поэта (Polija, Krakova) ar referātu Концепт
«гул» в лирике Тютчева.
10. decembrī
DU Komparatīvistikas Institūtā rīkotajā Zinātniskajā seminārā “Lidojumi sapnī un nomadā”,
veltīts Selmas Lāgerlēvas 145. dzimšanas dienai un Annas Brigaderes “Sprīdīša” simtgadei,
kurā prof. F. Fjodorovs nolasīja referātu Мифология тени.
13. decembrī
DU notiks Starptautiskais zinātniskais seminārs Krievu dzeja: 1923. gads, kurā piedalījās
zinātnieki no Krievijas (Sanktpeterburga), Lietuvas (Viļņa) un Latvijas Universitātes.
decembrī
izdots rakstu krājums «Филологические чтения-2002» - Daugavpils: "Saule", 2003.- 252 lpp.
(redaktors – F. Fjodorovs).
30.-31. janvārī
Humanitārās fakultātes XIV Zinātniskie lasījumi.
Pasaules literatūras un kultūras vēstures sekcijas darbā piedalījās 32 dalībnieki, t.sk. zinātnieki
no Viļņas, Kaunas, Šauļiem, Rīgas.
1.-2. martā

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas X konferencē Aktuālas problēmas literatūrzinātnē
piedalījās doc. E.Vasiļjeva ar referātu Brāļu Kaudzīšu romānā “Mērnieku laiki” kompozīcija.
9. martā
DU Komparatīvistikas institūtā rīkotajā apaļajā galdā Neoromantisms: teorētiskie meklējumi
piedalījās prof. F.Fjodorovs (tēma Kultūras tips: robežas jēdziens), doc A.Stankeviča (tēma
Par determinismu ), doc. E.Vasiļjeva (tēma K.Skalbes pasakas neoromantiskā kontekstā).
1.- 3. aprīlī
DU notika Starptautiskā zinātniskā konference Baltu un slāvu literārā antropoloģija, kurā
piedalījās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas (tika nolasīti 25 referāti)..
Konference rīkotāji - Komparatīvistikas institūts un Krievu literatūras un kultūras katedra.
Konferencēs ar referātiem uzstājās prof. F.Fjodorovs (tēma XX gs. eiropietis ), prof. E. Mekšs
(tēma Антропология веры и фанатизма (рассказ П.И.Мельникова-Печерского «Гриша»),
prof. J.Trofimovs (tēma «Свой» и «чужой» в прозе М.Осоргина), asoc. prof. A.Ņeminuščijs
(tēma «Француз» и «немец» в художественном мире Чехова ), doc. A.Stankeviča (tēma
Человек в повести В.Маканина «Без политики» ), doc. E. Vasiļjeva (tēma Cilvēks brāļu
Kaudzīšu romānā “Mērnieku laiki”, lekt. N.Fjodorova (tēma Артемий Николаевич
Карташев), lekt. A. Kazjukevičs (tēma Cilvēks K. Buiņicka romānā “Pristera Jordana
atmiņas” ).
16.-17. aprīlī
Starptautiskajā konferencē Компаративистика на пороге ХХ1 века. Современные
теоретико-методологические проблемы
(Sanktpēterburga) piedalījās prof. F.Fjodorovs
(referāta tēma Гофман: Каверин), doc. A. Stankeviča (tēma Киплинговские реминисценции в
сказках К.Чуковского) un docente E. Vasiļjeva (tēma Мотив избранничества: Райнис – Томас
Манн).

21.-22. aprīlī
notika 46. Daugavpils Universitātes jauno zinātnieku konference. Krievu literatūras
sekcijas un Pasaules kultūras vēstures sekcijas darbā piedalījās 19 referenti (studenti,
maģistranti un doktoranti, t.sk. viesi no Rīgas un Viļņas). Konferencē uzstājās ar referātiem
lekt. A. Kazjukevičs (tēma Религиозные концепты в исторических романах Г.Сенкевича),
as. Ž. Badins (tēma Семантика пересечения российско-латвийской границы в
произведениях русской литературы 20-30-хх гг. ХХ века), as. J.Petričenko (referāta tēma
Trigorskoye as the image of Russia (in N.Yazikova’s poetry).
22.-24. aprīlī
Viļņas Pedagoģiskā universitātē notika VI Starptautiskā zinātniskā konference
Современная герменевтика и интерпретация художественного текста. Konferencē
piedalījās prof. F.Fjodorovs ( referāta tēma Андрей Тургенев и Василий Жуковский:
кладбищенский текст) prof. E.Mekšs (tēma «Петербургская повесть» Ивана Лукаша
«Портрет» (литературные традиции), prof. J. Trofimovs (tēma Проблема
«отступничества» в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита»), asoc. prof. A.
Ņeminuščijs (tēma Эротикон Н.М.Карамзина), doc. A. Stankeviča (tēma Концепция
личности в романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея») doc. E. Vasiļjeva (tēma
Роман В.Жаботинского «Самсон Назорей»: к проблеме интерпретации) doc.
G.Markovs (tēma Интертекст стихотворения К.Случевского «После казни в Женеве»),
lekt. N.Fjodorova (tēma Рассказ Л.Андреева «Иуда Искариот»: герменевтические
искусы), as. J.Petričenko (tēma Ливония Н.М. Языкова).
29.-30. aprīlī
Starptautiskajā konferencē Староверие Латвии: исторический опыт, культура и
современные процессы в обществе Rīgā piedalījās prof. E.Mekšs (referāta tēma
Пасхальные дни И.Н. Заволоко в Причудьи (1929 г.), prof. J.Trofimovs ( tēma

Историческая судьба и культура староверия в прозе В.Барановского), asoc. prof.
A.Ņeminuščijs (tēma «Поморский вестник») un doc. G.Markovs (tēma Конференции по
староверию в Латвии 1994 -2004 г.)
4.-6. maijā
Starptautiskajā konferencē The crossroads of cultures: etno-confessional proceses in the
baltic region Lietuvā (Druskeninkaja) asoc. prof. A. Ņeminuščijs piedalījās ar referātu
Леонид Добычин: версия культурного modus vivendi.
6.-7. maijā
Starptautiskajā konferencē Текст и контекст: движение языка Kauņas Universitātē
piedalījās asistents Žans Badins ar referātu Красные латышские стрелки в контексте
героических образов советской культуры un lektors A.Kazjukevičs ar referātu Эволюция
пространственных структур в прозе Г.Сенкевича.
21.-23. maijā
Daugavpils Universitātē notika IX Slāvu lasījumi (rīcības komitejas priekšsēd, prof.
F.Fjodorovs), kuros piedalījās slāvisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas. Tika
nolasīti 26 referāti.
25.-26. maijā
Jauno Sanktpēterburgas un Daugavpils humanitāro zinātņu pētnieku kolokvijā piedalījās
doc. E.Vasiļjeva (tēma Миф о потерянном рае в латышско-еврейском культурном
пространстве), lekt. A.Kazjukevičs (tēma Мир Инфлянтии в рецепции К.Буйницкого) , as.
Ž. Badins (tēma «Сборник латышской литературы» в контексте русско-латышских
литературных связей).
5. jūnijā
DU Komparatīvistikas institūta zinātniskajā seminārā Ivana Lukaša daiļrade (rīcības
komitejas priekšsēd. prof. E.Mekšs) piedalījās prof. F. Fjodorovs (tēma Снег в творчестве
И.Лукаша), prof. E.Mekšs (tēma «Знак тайны» Гоголя (рассказ Лукаша «Поликсена»),
prof. J.Trofimovs, (tēma Традиции литературного портрета в романе Лукаша «Вьюга»)
asoc. prof. A. Ņeminuščijs (tēma Лифляндский текст в новеллах И.Лукаша) , doc.
G.Markovs (tēma Граф Калиостро в изображении Ивана Лукаша), as. Ž. Badins (tēma
Переход границы (роман Набокова «Подвиг» и рассказ И.Лукаша «Россия»). un zinātnieki
no Rīgas un Viļņas.
28.- 30. jūnijā
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Третьи чтения памяти Эткинда: «После
Пушкина: русская поэзия Х1Х века» Sanktpēterburgā piedalījās profesors F.Fjodorovs ar
referātu «Римские очерки» Аполлона Майкова.
jūnijā

izdots rakstu krājums Филологические чтения-2003. - Daugavpils: "Saule", 2004. - 235lpp.
(Redaktorе – doc. A.Stankeviča)

Publikācijas starptautiskajos izdevumos
Vārds,
uzvārds

Publikācijas
nosaukums

Izdošanas vieta (krājums,
žurnāls)

Lpp.
Skaits

F. Fjodorovs

Фантазии в манере
Калло
Божнев и Тютчев

Контекст-2000. Москва,
«Наука», 2003
Studia Rossica XII.
Warszawa.

24.- 62.
lpp.
147.-174.

F. Fjodorovs

F. Fjodorovs

Николай Оцуп:
поэтический отклик на
гибель Гумилева

F. Fjodorovs

Язык романтической
культуры:
паломничество
Лирика Арсения
Формакова как
явление
провинциальной
культуры
О философии
Н.Я.Берковского
и его методологии
Есенинские песни в
Латвии (об одной
фольклорной
переделке)

F. Fjodorovs

F. Fjodorovs

E. Mekšs

E. Mekšs

Письмо белорусских
писателей 1926 г. в
журнал «Красная новь»

E. Mekšs

«Проза, выстраданная
как документ» (рассказ
Варлама Шаламова
«Утка»)

E. Mekšs

Евгений Шкляр о
Сергее Есенине

E. Mekšs

«Это – наше, русское»
(Блок – Есенин –
Рубцов)
Искушение
литературой (эстетика
Духовной прозы
Святителя Игнатия
Брянчанинова)
«Компромисс» С.
Довлатова (поэтика
коммуникативного
эллипсиса)

J.Trofimovs

A.
Ņeminuščijs

Warszawa.
Institut Rusystyki
Uniwersitety
Warszawskiego, 2003
Studia Rossica XII.
Warszawa.
Institut Rusystyki
Uniwersitety
Warszawskiego, 2003
Jews and Slavs: Vol. 10.
Jeruzaleme, 2003

127.-145.

189.-198.

Russian Literature 2003.
LIII-II/III (Amsterdam)

149.-171.

Балтийский
филологический курьер,
2003. - Nr 2
От текста к контексту.
Межвуз. сб. науч. тр.
Вып. 3. – Ишим:
Ишимский пед. ун-т,,
2003
Беларуска-руска-польскае
супастауляльнае мова знауства,
лiтаратуразнауства,
культуралогiя:
Материалы VI междунар.
науч. конференции. Ч. 2.
– Вiцебск: Витебский гос.
ун-т, 2003
Русский рассказ ХХ века:
Книга для ученика и
учителя: Сб. текстов
рассказов и статей. Пермь: Пермский пед. унт,
Literatura. Mokslo darbai.
Rusistica Vilnensis. 44 (2)
– Вильнюс, 2003
Наука и бизнес на
Мурмане (Мурманск). –
2004. - № 1.

140.- 154.

74 - 80.

195-198.

104-111.

109-114.

Славянские чтения-III.
Daugavpils-Rezekne, 2003

90.- 97.

Славянские чтения –III.
Daugavpils-Rēzekne, LKC,
2003

228.- 234.

эллипсиса)
A. Ņeminuščijs

Специфика новеллистической
композиции в прозе Сигизмунда Кржижановского

Матэриалы VI Мiжнародной
навуковой канферэнцыi «Беларуска- руска- польскае супастауляльнае мова-знауства, лiтаратура-знауства, культуралогiя». –
Вiцебск. 2003

151.-153. lpp.

