
Informācija  par publ ikācijām   

  Piektdien sākās totāla un maniakāla mana darba nomelnošana.  Tajā skai tā ,  ka „nav  

publ ikāci jas”.  Strādājot  BSA, no saviem desmit  pr iekšmet iem   ar  publ icētu l i teratūru  

neesmu nodrošināj is  t ikai  divus priekšmetus (1.praksi  un 2.Foto,  radio un TV metodes  –  

l ie tojam doc.I .Ivļevas grām.) .Aizvadī tajos  gados esmu regulāri  publicēj is  rakstus  mūsu  

žurnālā.  Turklāt  kopš 2005.gada ir  gods sadarbot ies  ar  Gļebu Pavlovski ,  kas  pasūta un  

publ icē  manu viedokl i  par  at t iecīgo  temat iku.  Kā z ināms,  G.Pavlovska vadī tais  fonds  

iet i lps t  Krievi jas  vals ts  prezidenta „piāra” struktūrā,  un tas  Rietumu civi l i zāci jā  noteikt i  

ir  v iens no visaugstākaj iem l īmeņiem valsts /pol i t i skajās  sabiedriskajās  

att iecībās.Šisdarba virziens vienmēr   ir  t ic is  pi lnīgi  ignorēts .  

2011.g.22.I

                     Publ icēto  grāmatu saraksts

1. Priedī t is  A.  Komentāri ,  pr iekšvārds ,  publ ikāci ja  grām.:  Rainis  J .  Kop.rakst i , 

24.sēj .  R. ,  1986

2. Priedī t is  A.  Tulkojums grām.:  Ivanovs  V.  Pāris  un nepāris .  Smadzeņu 

asimetr i ja  un z īmju s is tēmu dinamika.  R. ,  1990

3. Priedī t is  A.  Rainis  un s imbol isms.  Daugavpi ls ,  1992

4. Priedī t is  A.  Raiņa dienasgrāmatas .  Daugavpi ls ,  1992

5. Priedī t is  A.  Rainis  un viņa laikmets .  Daugavpi ls ,  1994

6. Priedī t is  A.  Mans Rainis .  Daugavpi ls ,  1996

7. Priedī t is  A.  Latvi jas  kultūras  vēsture.  1 .grāmata.  Daugavpi ls ,  1996 (krievu 

val . )

8. Priedī t is  A.  Latvi jas  kultūras  vēsture.  No vissenākaj iem laikiem līdz 

mūsdienām. Daugavpi ls ,  2000

9. (Bez  autora)  50 teksti  eksāmeniem un ates tāci jai  la tviešu valodā.  Daugavpi ls , 

2000,  atk . izd.2001

10. Priedī t is  A.  Ievads kul turoloģi jā .  Kul tūras  teori ja  un kultūras  vēsture. 

Daugavpi ls ,  2003
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11. Priedī t is  A.  Himēriskuma nesaulē.  Kul turoloģiskas  esejas  un studi jas .  Rīga, 

2004;  www.arturspriedi t is . lv   

http://www.artursprieditis.lv/


12. Priedī t is  A.  Latvi jas  kul tūras  vēsture vidusskolai .  Rīga,  2006; 

www.arturspriedi t is . lv   

13. Priedīt is  A.  Kultūru dialogs:  interkulturālās  komunikācijas  vēsture un 

                     teori ja.  Rīga,  2006

                     14.  Priedī t is  A.  Masu komunikāci jas  teori jas .  Lekci ju  kursa  konspekts .   

                           R. ,  2006;  www.arturspriedi t is . lv   

15. Priedī t is  A.  Spīdolas  telpa.  Apceres  par  kul tūru.  R. ,  2007;  

      www.arturspriedi t is . lv    

16. Priedī t is  A.  Eiropas  studi jas :  ģeopol i t ika,  integrāci ja ,  ideologi ja .  

                           Lekci ju  kurss .  R. ,  2007;  www.arturspriedi t is . lv    

17. Priedī t is  A.  Komunikāci jas  planēta.  Apceres  par  komunikāci jas  

teori ju .  R. ,  2008;  www.arturspriedi t is . lv   

18. Priedī t is  A.Sarkanā Dundaga.  R. ,  2010;  www.arturspriedi t is . lv      

19. Priedī t is  A.  Iracionālā kapi tāl isma gramat ika.  Apceres  par    

       post industr iālā  laikmeta  kultūru.  R. ,  2010;  www.arturspriedi t is . lv
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