
NODERĪGI

25. novembrī, plkst. 18:30
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, 510. auditorijā, Aspazijas bulv. 5, Rīgā
Dr. Manfred von Boetticher vieslekcija „Zīdainis cara tronī: Braunšveigas kņazi Krievijā 

vai „damnatio memoriae” – piemiņas nosodīšana”
Vieslekcija notiks vācu valodā. Lekcijas teksts tiks projecēts latviešu valodā.

Plašāka informācija par pasākumiem

Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas dienesta izdotā grāmata „Pasaka dodas pasaulē – 
jaunumi no žurku uztvērēja” (Ein Märchen geht um die Welt - Neues vom Rattenfänger).

STIPENDIJAS

Ir pieejama 10. oktobrī, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, 
500. auditorijā notikušās prof. Dr. Wilhelm Steingrube vieslekcijas „Kas 

mums ir kopīgs? Baltijas jūras reģiona dārgumi” prezentācija.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 19. novembris. Projekti jāiesniedz: Francijas institūtā, Elizabetes ielā 59, 
Rīgā, LV - 1050. Uzvarētāji tiks apbalvoti 12. decembrī kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, pēc apbalvošanas tiks rādīta Jana 

Artisa Bertrāna filma „Pasaules slāpes”.
Plašāka informācija un pieteikuma anketas: www.daad.lv/ic@daad.lv, www.institut-francais.lv/ 

sandra.urtane@institut-francais.lv

KONKURSS

CITI PASĀKUMI

22. novembrī, plkst. 17:00
Tallinas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, lasītavā „Baltica", 

Rävala pst 10, Tallinā
Dr. Manfred von Boetticher vieslekcija „Viduslaiku arhīvi kā 

valstu attīstības izpausme”
Vieslekcija notiks vācu valodā.

PASĀKUMI

PROJEKTU KONKURSS

15. oktobrī noslēdzās Augstskolu biroja 2014. gadam izsludinātā projektu konkursa 1. kārta. Iesniegti tika 17 projektu 
pieteikumi: 16 projektu pieteikumi iesniegti no Latvijas universitātēm un augstskolām, bet 1 - no Igaunijas. Visvairāk, proti, 
6 projektu pieteikumi iesniegti tieslietu, ekonomikas un sociālajās zinātnēs, 4 – valodniecības un kultūras zinātnē, 4 -  

inženierzinātnēs, 1 - medicīnā, 1 – ģeogrāfijā un 1 – sporta nozarē.

Nākamais projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 2. projektu konkursa kārtai ir 2014. gada 17. marts. 

No 28. līdz 29. novembrim, Tartu
Starptautiska konference „20 gadi igauņu lietu tiesību likumam – pieredze un perspektīvas” 
Reģistrācija mājas lapā http://www.oi.ut.ee/et/teadus/konverentsid-1 vai pa e-pastu aive.suik@ut.ee

No 2014. gada 30. līdz 31. janvārim, Daugavpils Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē
Starptautiska zinātniska konference  „XXIV zinātniskie lasījumi”

Darba grupa „Vācbaltu teksti: lingvistika un poētika” ielūdz uz konferenci dalībniekus, kas pēta Baltijā vācu 
valodā uzrakstītus tekstus vai tekstus vācu valodā, kas saistīti ar Baltiju, analizēt lingvistikas vai salīdzināmās 

literatūrzinātnes perspektīvā.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti zinātnisko rakstu krājumā „Valoda dažādu kultūru kontekstā” Nr. 24 un 
anonīmi recenzējamā žurnalā „Komparatīvistikas almanahs. Journal of Comparative Studies” (iekļauts 

EBSCO datu bāzē) Nr. 34/4. Darba valoda: vācu.
Pieteikumus dalībai konferencē Rīcības komiteja gaidīs līdz 2013. gada 2. decembrim. 

Plašāka informācija

Pēdējo gadu Latviešu valodas aģentūras izdotās grāmatas „Valodas prakse: Vērojumi un 
ieteikumi”.

NOZARU VĀCU VALODAS APGUVES CENTRĀ JAUNAS 
GRĀMATAS

Grāmatu un mediju saraksts pieejams centrā uz vietas un šeit.

ZINĀTNISKS UN MĀKSLINIECISKS KONKURSS PAR TĒMU „DABAS RESURSI LATVIJĀ” 

Latvijas augstskolu studenti ir aicināti piedalīties konkursā „Dabas resursi Latvijā”, lai atklātu savas izjūtas, mērķus un 
personīgo ieguldījumu vides jautājumu risināšanā. Konkursam var iesniegt zinātniskus un mākslinieciskus darbus jebkurā 
formātā, piemēram, fotoprojektus, īsfilmas, dokumentālās filmas, zinātniskus eksperimentus, zinātniskus sacerējumus vai 
esejas, zīmējumus u. c. Konkursu piedāvā Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD), Francijas institūts Latvijā un 
Gētes Institūts Rīgā. Konkurss tiek rīkots ANO Starptautiskā ūdens sadarbības gada, Elizejas līguma 50. gadadienas un 

DAAD gada tēmas „Rūpes par starptautisku ilgtspēju” ietvaros.
Visu nozaru studenti var pieteikt savus projektus konkursam individuālajā vai grupu (maksimāli 4 dalībnieki) kategorijā. Balva 
individuālajā kategorijā ir stipendija augstskolu vasaras kursiem Vācijā vai Francijā 2014. gadā, bet grupu kategorijā – viena 

semestra vācu vai franču valodas kursi Rīgā.
Uzvarētājus noteiks konkursa žūrija, kuru veido vides žurnālists, pārstāvis no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas, pārstāvji no augstskolām, zinātnieki, starptautisko institūciju pārstāvji.

Sekojiet līdzi aktualitātēm un papildus informācijai: 

Plašāka informācija par atsevišķām programmām, pieteikšanās kārtību un citām finanšu atbalsta 
iespējām atrodama DAAD informācijas centrā Rīgā (www.daad.lv) vai DAAD stipendiju datu bāzē 

(www.funding-guide.de).

LĪDZ 15. NOVEMBRIM TURPINĀS PIETEIKŠANĀS DAAD STIPENDIJĀM 2014. GADAM 

Plašāka informācija

Jūsu Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs

22. novembrī, plkst. 14:00
Maincas Universitātes Farmakoloģijas institūtā, semināra 

telpā 11. OG, Obere Zahlbacher Straße 67, Maincā
Prof. Dr. Nikolaja Sjakstes vieslekcija „Dihidropiridīnu 

spējas saistīt DNS un brīvos radikāļus” projekta 
„Slāpekļa oksīda sintēze organismā: kā saglabāt 

līdzsvaru?” ietvaros

7. novembrī, plkst. 17:30
Rīgas Tehniskajā universitātē, 119. auditorijā, Kaļķu ielā 1, Rīgā
Informācijas loģistikas seminārs projekta „Zināšanu 

kopproducēšana informācijas loģistikas jomā” ietvaros
Plašāka informācija angļu valodā
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