
Konference  

“Folkloras vākšana, darbs ar teicēju – pieredze, metodes 
un interpretācija” 

A i c i n ā j u m s  p i e t e i k t i e s  
 

2001. gada 31. oktobrī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras 
krātuve (LFK) jau divdesmito reizi rīko K. Barona dienu, kas šogad notiks Rīgas Latviešu 
biedrības namā. Tiek aizsākta tradīcija K. Barona dienā apvienot divus nozīmīgus pasākumus 
– ikgadējo konferenci un Lielās folkloras gada balvas pasniegšanu.  

Šo konferenču vēsture saistīta ar folkloras vākšanas ekspedīcijām, kas kopš 1947. g. katru 
gadu notika kādā Latvijas PSR rajonā. Pēc ekspedīcijas attiecīgā rajona centrā notika 
zinātniska konference, kurā uzstājās gan zinātnieki, gan folkloras teicēji. Pirms 20 gadiem 
konferenci sāka rīkot Rīgā K. Barona dzimšanas dienā. 

Šogad konferences centrālā tēma saistīta ar folklorista darba pašu pamatu – materiālu, datu 
vākšanu. Bez tā darba posma, ko pētnieki pavada ekspedīcijās, saskarsmē ar teicējiem, t. i., 
veicot lauka pētījumus (fieldwork, Feldforschungen), nepastāvētu ne folkloras arhīvi, ne 
folkloras publicējumi, nedz arī zinātne. Līdzīgi tas ir antropoloģijā, etnogrāfijā, mutvārdu 
vēsturē, kur fakti nereti tiek iegūti (radīti) pētnieka aktīvā mijiedarbē ar noteiktu 
sociokulturālo vidi. 

Konferencē lūgti piedalīties dažādu nozaru pārstāvji ar lauka pētījumu pieredzi. Tajā 
paredzēta domu apmaiņa gan par lauka pētījumu prakses, gan teorijas jautājumiem. Aicinām 
apcerēt ekspedīciju vēsturi Latvijā, pētnieku personisko pieredzi saskarsmē ar pētījuma 
“objektu” - cilvēkiem un kultūrvidi, kā arī lauka pētījumu ētikas, metodoloģijas un materiālu 
interpretācijas problēmas. 

Diskutējams varētu būt termins "lauka pētījumi", ir nepieciešams diskutēt par arī citiem 
terminiem folkloristikā, sākot jau ar to, ko saucam par folkloru, tātad – kas būtu jāvāc un 
jāpēta folkloristiem. 

Lūdzam pieteikties līdz 15. septembrim, iesniedzot referenta vārdu, uzvārdu, darbavietu, 
tēmas nosaukumu un kontaktinformāciju. Referāta garums – līdz 20 minūtēm. Konferences 
rīkotāji – LFK darbinieki: Guntis Pakalns (guntisp@lanet.lv), Māra Vīksna un Aldis Pūtelis 
(aldisp@lanet.lv). Tālrunis LFK: 7228632, fakss 7229017. 
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Latviešu folkloras krātuves vadītāja 


