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Cienījamie kolēgas! 

2013. gadā aprit 90 gadu kopš pirmās latgaliešu pamatskolas atklāšanas Sibīrijā — Tjažinas rajona 
Poperečnajā. Ar laiku latgaliešu skolu skaits Krievijā pieaug līdz 70 pamatskolām un 7 nepilnajām 

vidusskolām (Jaunadamovā, Borokovkā, Kreslavkā, Maļičevkā, Okuņovā, Timofejevkā, Akimo-Aņenkā), 
Ačinskas Pedagoģiskajā tehnikumā darbojās Latgaliešu nodaļa (1931–1938). 20. gs. 20.–30. gadi ir latgaliešu 
kultūras uzplaukuma laiks Padomju Krievijā: veidojas un sakuplo latgaliešu periodika („Taisneiba“, „Ceiņas 
Karūgs“, „Latgalīšu kalendars“), pieņemas spēkā jauni autori (I. Kūkojs, A. Začs, A. Mežule, A. Ladusāns, 
D. Logins u. c.), gaismu un dzimtās valodas prieku tautā dedz Latgaliešu kolhoznieku teātris. Skolām tiek 

gatavoti mācību līdzekļi, metodikā un didaktikā jaunas vēsmas ienes V. Daškeviča, grāmatas dzimtās valodas 
apguvei raksta viņa pati, tāpat J. Silinīks, A. Eisuļs, I. Meikšāns, P. Grovers, M. Zaļāne.  

Šim laikam veltām 6. starptautisko latgalistikas konferenci, cerēdami uz Krievijas latgaliešu valodas un 
kultūras pētījumu aktualizēšanu, tāpat uz dziļāku ieskatu Baltijas tautu likteņos svešumā kopumā. 

Iepazīsimies tuvāk un mācīsimies atkal — viens no otra un visi kopā! 
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Pieteikumus konferencei (pieteikuma anketu un referāta kopsavilkumu līdz 300 vārdiem) lūdzam atsūtīt 
elektroniski līdz 2013. gada 15. jūnijam uz adresi: latgalec@list.ru 

Paziņojums par pieteikuma pieņemšanu vai nepieņemšanu tiks izsūtīts līdz 2013. gada 1. jūlijam. 
Konferences darba valodas — latgaliešu, latviešu, krievu, angļu. Referātiem latgaliešu / latviešu vai angļu 

valodā lūdzam sagatavot prezentāciju vai kopsavilkumu krievu valodā. 
Uzstāšanās ilgums — 30 min.: 20 min. — referāts, 10 min. — diskusijas. 
Konferencē nolasītos referātus varēs publicēt zinātnisko rakstu krājumā. 

Dalības maksas nav. 
Nakšņošanu un ēdināšanu organizētāji nodrošina ekspedīciju formātā. 

Iespējamā ierobežota komforta un daudzo pārvietošanos konferences laikā dēļ  
iesakām līdzi ņemt guļammaisus. 
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Dalībnieka anketa 
Vārds .....................................................................................................................................................................  
Zinātniskais grāds..................................................................................................................................................  
Darba vieta, amats .................................................................................................................................................  
Darba vietas adrese, telefons, fakss, e-pasts .........................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  
Referāta nosaukums ..............................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  
Ja Jums Krievijas Federācijas vīzas saņemšanai vajag oficiālu ielūgumu, dalībnieka anketai  

lūdzam pievienot pases lapas ar personas datiem kopiju un norādīt, kurā konsulārajā pārstāvniecībā 
(pilsēta) Jūs noformēsit vīzu. 

Pieteikumus konferencei lūdzam sūtīt  
uz Krasnojarskas novada reģionālo sabiedrisko organizāciju  
„Latgaliešu kultūras centrs“ 
pa e-pastu: latgalec@list.ru 

http://www.latgalec-ru.narod.ru/_LG/index.htm 
 


