
 
 

Aicinājums uz 2009. gada K. Barona konferenci 
 

Stāstījumu folklora:  

teksti, procesi un tradīcijas; pētnieki, stāstnieki un klausītāji 
 

2009. gada rudenī ir jubilejas trīs „latviešu pasaku vīriem”: Ansim Lerhim-Puškaitim – 
150 (2. septembrī), Pēterim Šmitam – 140 (25. decembrī) un Kārlim Arājam – 80 (20. de-
cembrī). Šī gada K. Barona konference, kas notiks 30. oktobrī, tiek veltīta vēstītājas folk-
loras, tradicionālo stāstījumu un to stāstīšanas pētniecībai.  

Tiekat aicināti pieteikt referātus, kas turpina šo trīs pasaku pētnieku aizsākto tematiku 
un risina aktuālās t. s. prozas folkloras izpētes, izpratnes un pielietojuma problēmas visā to 
daudzveidībā, piemēram: 

• Latviešu vēstītājas folkloras vākumi un publicējumi: kā tos ietekmējušas attiecīgā lai-
ka tehnoloģijas, teorijas, klasifikācijas, personības, sabiedrības vēlmes un vajadzības. 

• Mazāk zināmais par latviešu vēstītājas folkloras vācējiem un pētniekiem, viņu domu-
biedriem, skolniekiem, kritiķiem un turpinātājiem.  

• Latviešu pasaku, teiku, nostāstu un anekdošu vēsture: sižetu un tekstu „dzīve” laikā 
un telpā, lokālās tradīcijas un internacionālie kontakti, žanru transformācijas un „jaunie 
žanri”, parodijas, vizualizācijas (ilustrācijas, karikatūras, video) un dialogi ar sava laika aktua-
litātēm.  

• Stāstnieks, teksts un klausītāji: stāstīšanas un stāstu klausīšanās tradīcijas Latvijā se-
nāk un mūsdienās, stāstnieku kopienas un to veidošanās, stāstnieka tiesības un pienākumi, 
stāstīšana bērniem un bērnu stāsti, stāstu sacerēšana un atcerēšanās, pasakas bērnu grā-
matās, radio, TV, teātrī un internetā. 

• Mutvārdu stāstījumi un folkloras arhīvs: kā arhivēt, kataloģizēt un publicēt (arī digi-
tālā formātā) arvien straujāk augošo ierakstu daudzumu, ko un kāpēc vāc folkloristi, ko uz-
ņemt vai neuzņemt arhīvā, ko arhīva materiāli stāsta par vācējiem, teicējiem un arhivāriem? 

• Tradicionālo stāstījumu dažādās interpretācijas, izpratnes un pielietojumi: iracionā-
lais, nojaušamais un īpatnēji ieraudzītais, izmantojums dziedniecībā, rituālos un politiskajos 
mītos, vēstures un identitātes konstituēšanā utt. 

Konferences nobeigumā iecerēta audiovizuālā daļa , kur varēs demonstrēt jaunus 
un vecus audio un video ierakstus, filmas, fotogrāfijas utt., kas ir saistībā ar konferences 
tematiku. Tiek domāts par iespēju uzaicināt arī atsevišķus vēstītājas folkloras teicējus un 
stāstniekus.  

Referātus un audiovizuālos materiālus lūgums pieteikt rakstiski (temats, vārds, uz-
vārds, kontaktinformācija, vēlams arī īss kopsavilkums), sūtot e-pastu, vēstuli vai īsziņu 
G. Pakalnam līdz 2009. gada 19. jūnijam.  
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