	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
PRACOWNIA POLSKO- BAŁTYCKICH KONTAKTÓW KULTUROWYCH WYDZIAŁU
POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO we współpracy z
BIBLIOTEKĄ AKADEMICKĄ UNIWERSYTETU ŁOTEWSKIEGO
zaprasza na kolejny wykład z cyklu „BAŁTOWIE DALECY I BLISCY”.

DR VENTA KOCERE
Dyrektor Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego,
która wygłosi wykład zatytułowany:

"Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas devums Polijas
un Latvijas zinātnisko un kultūras sakaru paplašināšanā"
Wkład Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego w rozwój naukowych i kulturowych stosunków
Polski i Łotwy.

Wykład odbędzie się 16 listopada 2017 roku, o godz. 17.00, sala nr 17,
w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
Warszawa. Język wykładu: łotewski z tłumaczeniem na j. polski.

O godzinie 16.30 Dyrektor V. Kocere uroczyście przekaże Dziekanowi
Wydziału Polonistyki Prof. Z. Greniowi egzemplarze książek
przekazanych przez Bibliotekę Akademicką UŁ Zakładowi Bałtystyki UW.
Obędzie się także prezentacja książek.
Wykład będzie miał na celu przedstawienie działalności międzynarodowej jednej z
najstarszych bibliotek w Europie - Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego, która została
założona w 1524 r.. Unikalny zasób biblioteki jest wykorzystywany naukowo dla rozwoju współpracy
z różnymi krajami, w tym także z Polską. Przedstawione zostaną różnorakie formy aktywności
naukowej Biblioteki - badania naukowe zasobów, wystawy, konferencje i in, mające na celu
poszerzenie
kontaktów
kulturowych
i
naukowych
Łotwy
i
Polski.
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
łotewskich bibliotek naukowych", "Rola
biblioteki w dialogu międzykulturowym". W
Uniwersytetu Łotewskiego dr Venta Kocere
2008 roku otrzymała tytuł doktora honoris
jest
absolwentką
Wydziału
Filologii
causa Łotewskiej Akademii Nauk, a od 2012
Uniwersytetu Łotewskiego oraz studiów
roku członkiem rzeczywistym Akademii
podyplomowych
w
Moskiewskim
Sztuki i Nauki w St. Petersburgu. Została
Państwowym
Instytucie
Kultury.
uhonorowana najwyższymi odznaczeniami
Doświadczenie zawodowe zdobywała w
państwowym Republiki Estonii, Łotwy oraz
Bibliotece
Akademickiej
Uniwersytetu
Gruzji i Ukrainy. Jest autorką ponad 200
Łotewskiego. Była m.in. dyrektorem Działu
publikacji naukowych.
Bibliografii
Naukowej.
Zainteresowania
badawcze Dyr. Kocere koncentrują się wokół
tematów: "Łotewskie książki - źródło
europejskich
badań
kulturowych
i
historycznych", "Łotewskie periodyki 19401945", "Łotewska książka za granicą 19201940", "Integracja zasobów informacyjnych

VARŠAVAS UNIVERSITĀTES POĻU VALODAS FAKULTĀTES POLIJASBALTIJAS KULTŪRAS KONTAKTU CENTRS sadarbībā ar
LATVIJAS UNIVERSITĀTES AKADĒMISKĀS BIBLIOTĒKU
ielūdz uz kārtējo lekciju ciklā “BALTIEŠI: TUVIE UN TĀLIE”
Centra viesis:

DR. VENTA KOCERE
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktore,
kura prezentēs savu pētījumu

"Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas devums Polijas
un Latvijas zinātnisko un kultūras sakaru paplašināšanā"
Wkład Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego w rozwój naukowych i kulturowych stosunków
Polski i Łotwy.

Lekcija notiks 2017.ghada 16.novemrbī plkst. 17:00, 17.aulā,
Varšavas Universitātes Polonistikas nodaļā. Adrese: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Varšava.

Plkst. 16:30 Dr Kocere svinīgi pasniegs Poļu valodas nodaļas dekānam,
Prof. Z.Greņam grāmatas: Latvijas Universitātes Akadēmiskās
bibliotēkas dāvinājumu Varšavas Universitātes Baltistikas nodaļai
Priekšlasījumā tiks atspoguļota Latvijas universitātes Akadēmiskās bibliotēkas, vienas no
senākajām bibliotēkām Eiropā, kas radusies 1524.gadā reformācijas kustības laikā, darbība
starpkultūru dialoga jomā. Bibliotēkas unikālais kultūrvēsturiskais krājums tiek interaktīvi un
zinātniski izmantots, lai veicinātu sadarbību ar dažādām valstīm, tajā skaitā arī ar Poliju. Tiks
aplūkotas dažādas zināšanu pārneses aktivitātes - krājuma pētniecība, izstādes, konferences u.c., kas
palīdz paplašināt Polijas un Latvijas zinātniskos un kultūras sakarus.

Dr. Venta Kocere .Latvijas Universitātes
(LU) Akadēmiskās bibliotēkas direktore.
Beigusi LU Filoloģijas fakultāti un
Maskavas Valsts Kultūras institūta
aspirantūras nodaļu. Darba pieredze: LU
Akadēmiskajā bibliotēkā (agrāk Latvijas
Zinātņu
akadēmijas
Fundamentālajā
bibliotēkā) uzkrāta kopš 1977.gada.
Vadījusi Zinātniskās bibliogrāfijas nodaļu,
bijusi direktora vietniece zinātniskajā
darbā. Pētnieciskā darba virzieni "Latvijas grāmatas - Eiropas kultūras un
vēstures
izpētes
avots",
"Latviešu
periodika, 1940 -1945", "Latviešu grāmata
ārzemēs, 1920 - 1940", "Latvijas
zinātnisko bibliotēku informācijas resursu
integrācija",
"Bibliotēkas
loma
starpkultūru dialogā". Kopš 2008.gada ir

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktore,
bet kopš 2012. gada - Sanktpēterburgas
Pētera Zinātņu un mākslas akadēmijas
īstenā locekle, apbalvota ar Latvijas,
Igaunijas, Ukrainas un Gruzijas valsts
augstākajiem apbalvojumiem. Vairāk nekā
200 zinātnisko publikāciju autore.

	
  

