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I E S N I E G U M S

   Griežos pie Jums ar aicinājumu no 2011.-2012.m.g.  man palielināt algu par 50 
procentiem.  Minēto  aicinājumu  vēlos  pamatot  ar  zinātniskā  un  metodiskā  darba 
rezultātiem aizvadītajos gados, kad visus savus lekciju kursus BSA esmu nodrošinājis 
ar publicētām oriģinālām mācību grāmatām, rakstu krājumiem un citām publikācijām 
Latvijā  un  ārzemēs  (esmu  19  grāmatu  autors).  Manas  mācību  grāmatas  un  citas 
publikācijas tiek izmantotas studiju procesā kā attiecīgās vielas pamatavots ne tikai 
BSA,  bet  arī  citās  augstskolās.  BSA  nostrādātajos  gados  esmu  veicis  noteiktu 
metodisko darbu, sadarbojies ar Izglītības un zinātnes ministriju, nodibinājis sakarus 
ar  sabiedrisko attiecību institūcijām ārzemēs attiecīgās valsts  prezidenta  līmenī  un 
publicējies  sabiedrisko  attiecību  pasaules  mēroga  izdevumos.  Katru  mācību  gadu 
radikāli pārstrādāju studiju kursu programmas, lai ietvertu visjaunāko materiālu. Arī 
pašlaik  gatavoju  jaunas  zinātniskās  publikācijas,  kuras  varēs  izmantot  kā  studiju 
literatūru ne tikai latviešu, bet arī krievu mācību valodas plūsmā. Pielikumā sniedzu 
informāciju par minēto darbību.

2011.gada 26.septembrī

                                                                      A.Priedītis



Pielikums 

1.Pārskats

par  lekci ju  kurs iem BSA un to  nodrošinājumu ar  manis  sagatavoto l i teratūru

(lekci ju  kurss  +  grāmatas )

1.  Eiropas  studijas . -  1)  Eiropas  s tudi jas :  ģeopol i t ika,  integrāci ja ,  ideoloģi ja .  Lekci ju  kurss .  R. , 

2007.   2)  Iracionālā  kapi tāl isma gramat ika.  Rakst i  par  mūsdienu  laikmetu.  R. ,  2011.

2.  Masu  komunikācijas  teorijas . -  1)  Masu  komunikāci jas  teori jas .  Lekci ju  kurss .  R. ,  2006.  2) 

Komunikāci jas  planēta.  Apceres  par  komunikāci jas  teori ju .  R. ,  2008.   

3 .  PSL  un  masu  komunikācija  SA  praksē . -  1)  Komunikāci jas  planēta.  Apceres  par 

komunikāci jas  teori ju .  R. ,  2008.  2)  Iracionālā  kapi tāl isma  gramat ika.  Rakst i  par  mūsdienu 

laikmetu.  R. ,  2011.

4.  Teritoriju brendings  un

5.  Latvijas  novadu  kultūra . ( tūr is tu  programmā). -  1)  Latvi jas  kultūras  vēsture  vidusskolām.  R. , 

2004.  2)  Himēriskuma nesaulē.  Kul turoloģiskas  esejas  un  s tudijas .  R. ,  2003.  3)  Latvi jas  kultūras 

vēsture.  No  vissenākaj iem  laikiem  l īdz  mūsdienām.  Daugavpi ls ,  2000.  4)  История культуры 

Латвии.  Даугавпилс,  1996.

6.  Komunikācija  multikulturālā  vidē . -  1)  Kul tūru  dialogs:  interkul turālās  komunikāci jas 

vēsture  un teori ja .  R. ,  2006.  2)  Spīdolas  telpa.  Apceres  par  kultūru.  R. ,2007.  

7 .  SA prakse global izācijas  procesos . -  1)  Iracionālā kapi tāl isma gramat ika.  Rakst i

par  mūsdienu laikmetu.  R. ,  2011.  

8 .  Interneta  žurnāl ist ika  -  1)  Komunikāci jas  planēta.  Apceres  par  komunikāci jas  teori ju .  R. , 

2008.  2)  Iracionālā  kapi tāl isma gramat ika.  Rakst i  par  mūsdienu  laikmetu.  R. ,  2011.  

2.Rakstu publ ikācijas  (no 2006.g.)

 

1. Priedī t is  A.  Kul tūru dialogs un Eiropa. -  CommunicatorR,  2006,  ¾,  172.-179. lpp.

2. Priedī t is  A.  Plakāta  t rends.-  CommunicatorR,  2007,  ½,  46.-  51. lpp.

3. Priedī t is  A.  Valsts  mārket inga māni ja .  Teri tor iālā  mārket inga kul turoloģiskie  aspekt i . - 

CommunicatorR,  2007,  ¾,  11.-19. lpp.

4. Priedī t is  A.  Vērt ību permanentā vērt ība jeb zel ta  eseja  pelēcības  divīz i jai . - 

Communicator,  2008,  ½,  24.-28. lpp.

5. Приедитис А.  О политике памяти.-  russ . ru  (2008.g.19.dec.)

6. Priedī t is  A.  Kul tūras  determinisms.-  CommunicatorR,  2009,  ½,  166.-181.lpp.



7. Priedī t is  A.  „Perest roika” un kul tūras  determinisms.-  CommunicatorR,  2009,  ½,  187.-

198. lpp.

8. Priedī t is  A.  Teori jas  deficī ts  jeb epi tāf i ja  bal tajai  rasei . -  CommunicatorR,  2009,  ¾,  71.-

76. lpp.

3.Referāti  konferencēs ,  semināros(no 2006.g.)

1. Абызовские чтения «На перекре ске  культур» -  Русское обще ство Латвии,  Рига,  2006, 

1 .  XII  

2. Seminārs  „Teri tor iālā  mārket inga  perspekt īvas” – Bal t i jas  Starptaut iskā  akadēmija,  Rīga, 

2007.g.5. IV

3. Starpt .  konference „Ti l ts  Kuldīgai  –  t i l t s  uz  pasaul i”  –  Latvi jas  ins t i tūts ,  Kuldīga,  2007, 

12.-13. IX

4. Starpt .seminārs  „PR tehnoloģi jas  ter i tor iālajā  mārket ingā” –Bal t i jas  Starptaut iskā 

akadēmija,  Rīga,  2007,  21.-22.XI

5. Starpt .konference „Latvi ja  un Eiropa:  reģionālās  at t ī s t ības  iespējas” – Bal t i jas 

Starptaut iskā  akadēmija,  Daugavpi ls ,  2008,  27.-28. III

6. Seminārs  „PR principi  un ideāl i  sociālo  koncepci ju  kontekstā” – Bal t i jas  Starptaut iskā 

akadēmija,  Rīga,  2008,  19.XII

Zinātniski  metodiskā darbība (no 2006.g.)

1. Ārštata  metodiķis  kul turoloģi jā  –  LR Izgl ī t ības  un zinātnes  minist r i ja ,  no 2007.g.

2. Redkolēģi jas  locekl is  –  žurnāls  „CommunicatorR”,  no 2009.g.

3. Redakci ju  un izdevumu padomes  locekl is  –  Bal t i jas  Starptaut iskā akadēmija,  no 2008.g.

Atbilde netika saņemta


