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Reģionālā pievilcība un ilgtspēja globālās lokalizācijas laikmetā
Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Latvija
2012. gada 9. novembris
DARBS SEKCIJĀS

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.30

Pilsētas
kā
daudzfunkcionāli
reģionu attīstības centri
(200. auditorija)
Sēdi vada Irēna Silineviča
Sandra Ežmale (Rēzekne) ,,Rēzeknes
pilsētas pievilcība”

Latgaliskā identitāte: tradīcijas
un mūsdienu konteksts
(114. auditorija)
Sēdi vada Ilga Šuplinska
Olga Senkāne (Rēzekne) ,,Latgales
tēla interpretācija kultūras un
politiskajā diskursā”

Anda
Zvaigzne
(Rēzekne)
,,Iedzīvotāju
nodarbinātību
tieši
ietekmējošie faktori Kārsavas pilsētā”
Inta Kotāne (Rēzekne) ,,Daugavpils
ekonomiskā attīstība un iedzīvotāju
materiālā labklājība kā viens no
pilsētas pievilcības faktoriem”
Iveta
Mietule
(Rēzekne)
,,Ekonomiskā vide un pilsētas
pievilcība Preiļu pilsētas iedzīvotāju
skatījumā”

Valda
Čakša
(Rēzekne)
,,Mikrovides izjūta – latgalieša
vērtību sistēmas paudēja”
Vladislavs Malahovskis (Rēzekne)
,,Daži
latgaliskās
identitātes
izpausmes aspekti trimdā”

Pilsētu
lingvistiskā
un
semiotiskā ainava
(318. auditorija)
Sēdi vada Sanita Lazdiņa
Antra
Kļavinska
(Rēzekne)
,,Etnonīmi Latgales īpašvārdu
sistēmā”

Valodu korpusi, to izveide un
funkcionalitāte
(319. auditorija)
Sēdi vada Ilze Sperga
Daira Vēvere, Guna Rābante (Rīga)
,,Lietuviešu-latviešu-lietuviešu
valodas paralēlo tekstu korpuss:
palīgs lietuviešu valodas apguvē”
Līna
Garanča
(Rēzekne) Violeta Butkiene (Kauņa) ,,Dažas
,,Varakļānu lingvistiskā ainava”
piezīmes par lietuviešu un latviešu
valodas īpašības vārdu atbilsmēm”
Kristīne Kuņicka (Daugavpils) Alvīds Butkus (Kauņa) ,,Verbu
,,Rēzeknes poļu valoda šodien”
nozīmes vārdnīcā un lietojumā”

Inese Runce (Rīga) ,,Teritoriālā Aukse
Noreikaite
(Kauņa) Kristina Vaisvalavičiene (Kauņa)
identitāte: jauni izaicinājumi un ,,Divvalodība Ģermanišķu un ,,Lietvārdu
lietojuma
izmaiņu
iespējas – Latgales gadījums”
Nemunēles Radvilišķu apriņķos”
atspoguļojums mūsdienu lietuviešu
rakstu valodas korpusā”

Pusdienas (restorāns „Latgale”, Atbrīvošanas alejā 98)

14.30-15.00

15.00-15.30

Pilsētas
kā
daudzfunkcionāli
reģionu attīstības centri
(200. auditorija)
Sēdi vada Sandra Ežmale
Alise Vītola, Iveta Baltiņa (Rīga)
,,Attālinātais darbs Latvijas reģionu
attīstībai”

Latgaliskā identitāte: tradīcijas
un mūsdienu konteksts
(114. auditorija)
Sēdi vada Inese Runce
Alfonsas Motuzas (Kauņa) ,,Cross
way culture devotional in Latgale
and Lithuania: identities and
differencies”
Andrejs Lazdiņš (Rīga) ,,Nozares Ingars Gusāns (Rēzekne) ,,Latgales
attīstības koncepcija ilgtspējīgā tirgū” mūzikas festivāli kā latgaliskuma
pievienotā vērtība”

15.30-16.00

Anita
Vahere-Abražune
(Rīga) Valentīns Lukaševičs (Daugavpils)
,,Reģionālās augstākās izglītības ,,Mozzynomais latgalīšu literats
institūcijas reģionālajai izaugsmei un Stanislavs Sinkevičs”
stabilitātei”

16.00-16.30

Kafijas pauze (115. auditorija)

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

18.30-20.00

Sēdi vada Iveta Mietule
Lienīte
Litavniece
(Rēzekne)
,,Kultūras,
sporta
un
atpūtas
pakalpojumu kvalitāte, pieejamība un
sasniedzamība pilsētas pievilcības
novērtēšanā:
Ludzas pilsētas
piemērs”
Ēvalds Višķers (Rēzekne) ,, Kultūras
un atpūtas pakalpojumu pieejamība
un kvalitāte, kā pilsētas pievilcības
faktora analīze – Krāslavas pilsētas
piemērs”
Inese Biukšāne (Rīga) ,,Investīciju
efektīvas vadības modeļi Latvijas
akvakultūras nozarē”

Pilsētu
lingvistiskā
un
semiotiskā ainava
(318. auditorija)
Sēdi vada Antra Kļavinska
Līga
Bernāne
(Rēzekne)
,,Pētījumu
ekspedīcijas
,,HipiLatLit” projekta ietvaros:
fakti, mīti, ieguvumi”
Ingrīda Veipa (Daugavpils)
,,Jaunie speciālisti uzņēmējdarbības attīstības
virzītājspēks Latgales reģionā”

Sēdi vada Ingars Gusāns
Indre
Zakeviciene
(Kauņa)
,,Modern Methods of Literary
Research”

Pieņemšana pie Rēzeknes Augstskolas rektora. Vakariņas (115. auditorija)
Konferences kopsavilkums, sertifikātu izsniegšana.

Valodu korpusi, to izveide un
funkcionalitāte
(319. auditorija)
Sēdi vada Alvīds Butkus
Lidija Leikuma (Rēzekne)
„Latgaliešu valodas materiāla
atspoguļošanas iespējas tulkojošajās
trīsvalodu vārdnīcās”
Juris Cibuļs (Rēzekne) ,,Lietuviešulatviešu-latgaliešu vārdnīcas vieta
vairākvalodu vārdnīcu klāstā”
Andrejs Jermakovičs (Rēzekne)
,,Tekstu iegūšana un sagatavošana
speciālajam
latgaliešu
valodas
korpusam”

Sēdi vada Kristīne Levāne - Petrova
Loïc Boizou (Kauņa) ,,How to
Automatically
Extract
Lexical
Counterparts in a Latvian-Lithuanian
Aligned Corpus?”
Jolanta Kovalevskaite, Andrius Utka
(Kauņa) ,,Parallel concordancing for
training translation”

