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Konferencē Tartu akcentēs Latvijas un Igaunijas valstiskuma tapšanu 19. gadsimtā 

 

2017. gada 28. oktobrī Tartu norisināsies Latvijas un Igaunijas valstu simtgadēm veltīta 

konference „Tartu loma Latvijas un Igaunijas valstiskuma tapšanā 19. gs.”. Konference veltīta 

latviešu un igauņu nacionālās atmodas pirmsākumiem, spilgtām personībām latviešu un 

igauņu atmodas kontekstā un mūsdienu sadarbības iespējām starp Latviju un Igauniju.  

 

Dalība konferencē bezmaksas, programma un reģistrēšanās Tartu Universitātes mājaslapā: 

https://www.maailmakeeled.ut.ee/et/osakonnad/eesti-lati-konverents-tartus-2017  

 

Konferencē aicināti un jau piekrituši piedalīties gan Latvijā, gan Igaunijā pazīstami pētnieki 

un sabiedriskie darbinieki: akadēmiķis Jānis Stradiņš, prof. Janīna Kursīte, Anna Žīgure, prof. 

Vita Zelča, dr. Jānis Šiliņš un citi Latvijas Universitātes mācībspēki, kā arī Rakstniecības un 

mūzikas muzeja darbinieki, Igaunijas Nacionālā muzeja direktors Tenis Lukass (Tõnis Lukas), 

Tartu Universitātes un citu muzeju pētnieki. 

 

Konference norisināsies Igaunijas Nacionālajā muzejā Tartu divās sesijās, apskatot Latvijas 

un Igaunijas nacionālās atmodas sākumu 19. gadsimta Tērbatā, kā arī nozīmīgākās latviešu un 

igauņu personības šai kontekstā - Eduards Veidenbaums (150 gadu jubileja), Atis Kronvalds 

(180 gadu jubileja). Pazīstamie igauņi Jakobs Hurts, Karls Roberts Jakobsons un citi. Tāpat 

konferences ietvaros gaidāma laikmetīgās dejas pirmizrāde par latviešu un igauņu identitātes 

meklējumiem „Identitāte kustībā”. 

 

Konferences darba valodas būs latviešu un igauņu valodas, tiks nodrošināts sinhronais 

tulkojums.  

 

Konferencē aicināti piedalīties Latvijas un Igaunijas zinātnieki, vēsturnieki, kultūras un 

sabiedriskie darbinieki, mācībspēki, kā arī studenti un citi interesenti, kuri vēlas uzzināt par 

kopīgo abu valstu rašanās vēsturē un kultūrā. 

 

Konferenci organizē Tartu Latviešu biedrība sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts 

simtgades biroju, Latvijas Universitāti un Igaunijas Nacionālo muzeju, Igaunijas Simtgades 

biroju un Tartu pilsētas domi. 

 

Konferences mērķis ir veicināt latviešu un igauņu etniskās identitātes un valstiskuma 

pirmsākumu apzināšanos saistībā ar Tērbatas Universitāti 19.gadsimtā, kā arī radīt sadarbības 

platformu starp abu valstu kultūras, izglītības un sabiedriskajiem darbiniekiem. 

 

Papildu informācija: 

Linda Pastare 

Latvijas valsts simtgades biroja 

 sabiedrisko attiecību speciāliste 

Kultūras ministrija 

Tel.: 67330339 / Mob.tel.:29374438 

e-pasts: Linda.Pastare@km.gov.lv 

www.lv100.lv
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