PĀRSKATS
par zinātniski organizatorisko darbu
(sagatavots LKA Profesoru padomei)

Rezumējot 61 gada vecumā aizvadīto mūžu, varu patētiski teikt, ka savā dzīvē
vienmēr esmu nodarbojies ar zinātniski organizatorisko darbu un atsevišķos
posmos tas bija galvenais darbības veids.
Pirmais posms bija 1970.-1977.g., kad strādāju Talsu Novadpētniecības un
mākslas muzejā par galveno fondu glabātāju. Muzejā katru gadu organizēju 2-3
ekspedīcijas, kā arī dažādus pasākumus – lekcijas, tikšanos ar ievērojamiem
novadniekiem, tematiskos pasākumus.
Otrais posms bija 1979.- 1987.g., strādājot Zinātņu akadēmijas dažādās
institūcijās – izdevniecībā „Zinātne”, A.Upīša Valodas un literatūras institūtā un
Prezidijā. Šajā posmā zinātniski organizatoriskais darbs bija galvenokārt saistīts ar
dažādu izdevumu organizēšanu. Visintensīvāk tas notika, Zinātņu akadēmijas
Prezidijā veicot Redakciju un izdevumu padomes zinātniskā sekretāra pienākumus.
Tā, piemēram, padomju ideoloģiskajos apstākļos apmēram gada laikā izdevās
panākt pasaulē tagad slaveno „Tiņanova krājumu” regulāru izdošanu Rīgā
izdevniecībā „Zinātne”. Strādājot Prezidijā, organizēju arī lekcijas (piem.,
akadēmiķa V.Ivanova lekcijas par kultūras semiotiku) un seminārus (piem., par
populārzinātniskās literatūras attīstības jautājumiem Latvijā).
Trešais posms bija 1987.-1995.g., kad strādāju par katedras vadītāju Daugavpils
Pedagoģiskajā institūtā un Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētāja padomnieku
valodas jautājumos. Šajā posmā zinātniski organizatoriskais darbs bija galvenais
darbības veids. Pasākumi tika organizēti regulāri un mācību laikā burtiski katru
nedēļu: Latvijas un ārzemju zinātnieku vieslekcijas, semināri par latviešu
literatūras un valodas problemātiku, studentu un pasniedzēju zinātniskās
konferences, tematiskie t.s. jubileju pasākumi u.c.
Šajā posmā zinātniski organizatoriskajā darbā manuprāt svarīgākais bija
sekojošais:
1) Latvijas kultūras vēstures skolotāju studiju programmas izstrādāšana un
realizācijas organizēšana no 1989./1990.m.g. (pirmā tāda profila programma
Latvijā/PSRS, arī Rietumos tolaik negatavoja kult.vēst.skolotājus),
2) zinātniskā izdevuma „Kultūra un Vārds” izdošanas organizēšana no 1989.g.,
3) Starptautiskā zinātniskā semināra „Raiņa lasījumi” un attiecīgā referātu
krājuma izdošanas organizēšana reizi gadā no 1988.g.,
4) Latviešu valodas centra izveidošana Daugavpilī 1989.g.,
5) Valodas inspekcijas izveidošana Daugavpils pilsētas Domē 1990.g. (pirmā un
līdz šim vienīgā tāda tipa institūcija LR pašvaldībās),
6) Starptautiskā zinātniskā semināra „Tiņanova
lasījumi” organizēšana
Daugavpilī, Rēzeknē no 1988.g. reizi divos gados. Šo pasākumu organizēju
joprojām. Tajā piedalās zinātnieki no daudzām valstīm, un tas noteikti ir
viens no vērtīgākajiem humanitārajiem zinātniskajiem pasākumiem Latvijā,
bet pats nozīmīgākais – semināram ir kardināla loma kulturoloģijas zinātniski
idejiskajā ģenēzē XX gs.

Ceturtais posms bija 1993.-2004.g., izveidojot un strādājot par direktoru
privātajā zinātniskajā iestādē „Multikulturālisma centrs”. Arī šajā posmā zinātniski
organizatoriskais darbs bija galvenais darbības veids, kuru apmēram no 1998.gada
izdevās produktīvi savienot ar radošo darbu.
Šajā posmā regulāri katru nedēļu (no 90.g. otrās puses – reizi mēnesī,
samazinoties sabiedrības interesei par kultūras un etnopolitikas jautājumiem) tika
organizēti visdažādākie zinātniskie pasākumi: lekcijas, lekciju cikli, semināri,
konferences, tematiskie pasākumi (piem., mūsu izdoto grāmatu prezentācijas,
Tolerances dienas, ar latviešu, poļu, ebreju, krievu, baltkrievu, lietuviešu vēsturi un
kultūru saistītu jubileju atzīmēšana utt.).
Šajā posmā veiktajā zinātniski organizatoriskajā darbībā dominēja kultūras un
multikulturālisma tematika, un svarīgākais bija sekojošais:
1) „Tiņanova lasījumu” organizēšana reizi divos gados,
2) astoņu Starptautisko konferenču organizēšana par interkulturālo izglītību un
multikulturālismu Daugavpilī, Rīgā, Krāslavā,
3) Multikulturālisma centra izdevniecības „A.K.A.” izveidošana un darbības
nodrošināšana,
4) Multikulturālisma centra filiāles atvēršana Rīgā 1997.g.,
5) Multikulturālisma
centra līdzdalības nodrošināšana Starptautiskajā
Interkulturālās izglītības asociācijā no 1994.g.,
6) Multikulturālisma centra ekspertu darba organizēšana Lietuvā, Igaunijā,
Krievijā.
Piektais posms sākās 2004.g. maijā, uzsākot darbu Baltijas Krievu institūtā par
docētāju un piedaloties 1) studentu un pasniedzēju ikgadējo konferenču, 2)
Sabiedrisko attiecību programmas zinātniskās padomes pasākumu organizēšanā.
Tā, piemēram, pašlaik palīdzu organizēt Starptautisko semināru „Teritoriālā
mārketinga tehnoloģijas Latvijas attīstības perspektīvajos plānos”, kas notiks š.g.
21.martā Ventspilī un kura sagatavošanā koordinēju t.s. kultūras brendinga
tematiku.
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