3. pielikums

Maģistra studiju programma
“Filoloģija” (specializācija krievu filoloģijā)
Krievu un vispārīgās valodniecības katedras
zinātniskās dzīves hronika 2003. gadā
9. – 10. janvārī
Tartu Universitātes starptautiskajā konferencē, veltītajā Tartu universitātes Krievu un
slāvu nodaļas emeritus-profesora Mihaila Šeļakina 75 gadu jubilejai, «Языковые
функции: семантика, синтактика, прагматика» ar referātu Залог и ересь (об одной
форме в «Написании о правой вере» Константина-Философа) piedalījās doc. A.
Kuzņecovs.
22. – 24. janvārī
M. Lomonosova Maskavas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātes Starptautiskajā
konferencē «Сравнительно-историческое исследование языков: современное
состояние и перспективы» ar referātu Членные формы местоимений в
древнерусской письменности XI века piedalījās doc. A. Kuzņecovs.
30. – 31. janvārī
Humanitārās fakultātes XIII zinātniskie lasījumi.
21. – 23. februārī
Tallinas Pedagoģiskās universitātes V Starptautiskajā jauno filologu zinātniskajā
konferencē ar referātu «К вопросу об ономастиконе современной прессы Латвии»
piedalījās asistente I. Milēviča.
5. – 7. martā
Sanktpēterburgas valsts universitātes konferencē “Baltu valodu etimoloģija un
onomastika” ar referātu “Īpašvārdi – kulturoloģiskie stereotipi mūsdienu Latvijas
publicistikā” piedalījās asistente I. Milēviča, ar referātu «Ономатопеическая
мотивация глаголов звучания русского и латышского языков» - asoc. prof. S.
Murāne.
7. aprīlī
Viļņas Pedagoģiskajā universitāte doc. A. Kuzņecovs piedalījās kā recenzents Svetlanas
Vlasovas doktora disertācijas Краткие и полные прилагательные как средство
выражения категории определенности / неопределенности в Успенском сборнике
XII-XIII вв. (Humanitārās zinātnes, filoloģija 04 H, valodniecība H 350) aizstāvēšanā.
25. – 27. aprīlī
Tallinas Pedagoģiskās universitātes Starptautiskajā seminārā «Мир текста: время,
пространство, субъект» ar referātu О связи категории определенности с формами
прилагательных piedalījās doc. A. Kuzņecovs un ar referātu Заговор как тип текста
doc. J. Koroļova.

6. – 9. maijā
Viļņas universitātes Kauņas Humanitārās fakultātes Starptautiskajā konferencē
«Человек в пространстве языка» ar referātu «Язык масс-медиа: отражение
современных мифов и идеологий» piedalījās asistente I. Milēviča.
30. maijā – 5. jūnijā
Sanktpēterburgā X MAPRYAL Starptautiskajā zintniskajā kongresā «Русское слово в
мировой культуре» ar referātu «Русский язык как иностранный в Латвии:
дидактические основы и методические принципы курса» piedalījās doc. N.
Trofimova, ar referātu «Лингвистические основы школьного курса РКИ в Латвии»
– doc. G. Pitkeviča, ar referātu «Источники диалектной фразеологии (на материале
русских говоров Латгалии)» – doc. J. Koroļova, ar referātu «Концептуальные
метафоры в современном политическом дискурсе (на материале русскоязычной
прессы Латвии)» – asoc. prof. S. Murāne.
jūnijā
Daugavpils Universitātes izdevniecībā “Saule” tiek publicēta doc. G. Siricas grāmata
«Аршином общим не измерить... Словарь-комментарий архаичной лексики в
художественных произведениях 19 века». Grāmatas apjoms 160 lpp.

