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Konferences „Perspectives of Baltic Philology” mērķis ir prezentēt Eiropas baltologu, 

ka arī citu zinātņu nozaru speciālistu, kuru interešu lokā ir arī baltistikas jautājumi, 

jaunāko pētījumu rezultātus. 

2016. gadā plānotajā tikšanās reizē uzmanība tiks pievērsta tēmai “Apokalipse un 

pasauļu beigas”, ar nolūku apspriest aktuālus, dažādās zinātnes nozarēs veiktus 

baltistikas pētījumus, kas fiksē straujas vai arī negaidītas pārmaiņas, pārvēršanās, 

vienkāršošanās, iznīkšanas un miršanas, ka arī atgriešanās un atkārtošanās. 

Sekcijās tiks pārrunāti jautājumi par dažādu iemeslu dēļ pārtrauktiem procesiem, 

katastrofām un citām pārmaiņām un satricinājumiem, kas norisinās atšķirīgās 

pasaulēs: reālajā (zinātnes pasaule) un nereālajā (literatūras, valodas, filmas, folkloras, 

mitoloģijas, mākslas u.t.t. radītās pasaules). 
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Piedāvātās konferences tēmas: 

 Jaunie, revolucionārie vai iestagnējuši procesi, virzieni un teorijas literatūras 

zinātnē, valodniecībā, kultūroloģijā, folkloristikā, vēsturē, arheoloģijā, mākslā, 

teātra zinātnē u.t.t. 

 Kari, emigrācija, politiskie, ekonomiskie lūzumi, kultūras, paaudžu maiņas, 

asimilācija, kultūru un sistēmu sadursmes un kolīzijas (piem. pagānu un 

kristiešu), kā faktori, kas veicina pārmaiņas baltologu pētītajās nozarēs vai arī 

pašā baltistikā. 

 Satricinājumi, sairšana un atgriešanās nereālo – mītisko, pasaku, literāro, 

filmās, mūzikas u.t.t. - pasauļu ietvaros. 

 Pārmaiņas baltu literatūru veidos saduroties ar citām kultūrām, valodām vai 

politiskām sistēmām. 

 Apokaliptiskās ainas Lietuvas, Latvijas, Latgales, Poļu Livonijas, Lietuvas 

lielkņazistes un baltvācu literatūrā un mākslā. 

 Pārmaiņas valodas sistēmās morfoloģijas, fonētikas un sintakses līmeņos. 

 Gramatisko konstrukciju un leksikas izzušana, aizvietošana 

 Tehnoloģiju attīstības diktētas pārmaiņas un modifikācijas tulkošanas 

metodēs. 

 Lūzuma momenti un pagriezieni Lietuvas, Latvijas, Poļu Livonijas un Lietuvas 

lielkņazistes vēsturē. 

 Jauni baltu vēstures avoti un jaunas avotu interpretācijas. 

 Arheoloģiskie atradumi, kas ienes jaunas vēsmas baltu cilšu pagātnes izpētē. 

 

 

Uzstāšanās ilgums un darba valodas: 20 min., lietuviešu, latviešu, poļu, angļu, vācu. 

Aizpildītu pieteikuma veidlapu līdz 2016. gada 10. aprīlim lūdzam sūtīt uz e-pastu: 

 

perspektywy.poznan@gmail.com 

 
Atbilde par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks nosūtīta līdz 2016. gada 

16 aprīlim. 

Dalības maksa: līdz 2016. gada 15. maijam – doktorantiem: 150 PLN, pārējiem 350 

PLN (tajā ietilpst: kafijas pauzes, svinīgas vakariņas, konferences materiāli un rakstu 

publicēšana). 

Publikācija: paredzēta rakstu publicēšana konferences rakstu krājumā. 

  

Konferences rīcības komitejas priekšsēdētāja: dr hab., prof. UAM Ewa Stryczyńska-

Hodyl 
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