MULTIKULTURĀLISMA INSTITŪTS
Projekta anotācija

Juridiskais statuss – BAT relatīvi patstāvīga (bankas konts/subkonts,
zīmogs, logotips) struktūrvienība, kas funkcionē saskaņā ar attiecīgi
apstiprināto nolikumu, budžetu/grantu un štatu sarakstu.
Darbības profils – 1) zinātniskā pētniecība un publicitāte ar BAT
biznesu saistītajās sfērās, 2) augstākās izglītības studiju un profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšanas programmu realizācija.
Darbības misija - multikulturālisma un tajā skaitā interkulturālās
komunikācijas zināšanu ieviešana augstākajā biznesa izglītībā un
profesionāli praktiskajā darbībā, ņemot vērā reālos etniskos apstākļus
Latvijā, ES, kad kompetence interkulturālajā komunikācijā praktiski jau ir
kļuvusi par dažādu profesiju neformālā standarta sastāvdaļu un būtiski
atsaucas uz uzņēmējdarbības vadības, tūrisma organizācijas, sabiedrisko
attiecību, jurisprudences, reklāmas, žurnālistikas funkcionālo efektivitāti
un reputāciju sabiedrībā.
Darbības mērķi – 1) BAT visās studiju programmās integrēt
multikulturālisma un tajā skaitā interkulturālās komunikācijas teorētiskās
nostādnes un praktiskās zināšanas, tādējādi optimizējot topošo speciālistu
profesionālo sagatavotību atbilstoši polietniskās un multikulturālās
sabiedrības prasībām un vajadzībām; 2) BAT izveidot jaunas studiju
programmas vai to (piemēram, Sab.attiecību) specializācijas
apakšprogrammas; 3) izveidot daudzpusīgu sadarbību ar analoģiska
profila zinātniskajām un mācību institūcijām ārzemēs un iesaistīties
attiecīgo starptautisko asociāciju, ES u.c. organizāciju darbībā; 4)
palielināt BAT īpašnieku biznesa sociālo nozīmību, 5) izveidot Latvijā un
ārzemēs plaši pazīstamu institūciju, kas var būtiski atsaukties uz BAT
biznesa perspektīvām vispār.
Zinātniskā, sociāli politiskā un komerciālā rezonanse – BAT,
izveidojot institūtu, iegūst sekojošās garīgās un materiālās vērtības: 1)
nodibinot Multikulturālisma institūtu, BAT ir izveidojis pirmo tāda ranga
un profila institūciju Austrumeiropā (faktiski arī pārējā pasaulē līdz šim ir
sastapti tikai multikulturālisma “centri” etnogrāfijas, folkloras un reliģijas
tradīciju popularizācijai); 2) BAT Multikulturālisma institūts sabiedrībā
ātri var asociēties ar zinātniski augstu līmeni interkulturālās
komunikācijas principu ieviešanā biznesā, sabiedriskajās attiecībās,
tūrismā un vispār sabiedrības integrācijas stratēģijā un taktikā; 3) samērā
ātri reāli panākams, ka institūts tiek atzīts par valstiski svarīgu institūciju,
jo tas palīdz konstruktīvi un zinātniski pamatoti risināt attiecīgos
iekšpolitiskos un ārpolitiskos uzdevumus; 4) Multikulturālisma institūts
gan vietējo, gan ārzemju potenciālo studentu un viņu vecāku aprindās
stimulē par BAT jaunu izteikti pozitīvu tēlu sociālajā aspektā un garīgajā

kvalitātē; 5) Multikulturālisma institūts vairo BAT īpašnieku peļņu (no
darbības otrā gada).
Darbības pamatvirzieni – 1.zinātniski pētnieciskajā jomā: pētījumi
interkulturālajā komunikācijā saistībā ar uzņēmējdarbības vadību,
mārketingu, tūrismu, reklāmu, sabiedriskajām attiecībām, jurisprudenci,
2.zinātniski praktiskajā un pedagoģiskajā jomā: 1) institūta reklāmas un
informatīvā programma, izskaidrojot multikulturālisma un tajā skaitā
interkulturālās komunikācijas lomu mūsdienu biznesā, masu
komunikācijā, izglītībā, sabiedrības integrācijā utt.; 2) zinātnisko,
zinātniski metodisko un praktisko pasākumu un publikāciju programma;
3) socioloģisko pētījumu programma; 4) lekciju kursu, mācību
praktikumu, studentu un maģistrantu zinātnisko darbu un prakses
vadīšanas programma; 5) attiecīgo jauno profesiju standartu izstrādāšanas
programma; 6) valsts licencēto kvalifikācijas paaugstināšanas (maksas)
kursu un praktikumu programma Latvijas un citu valstu interesentiem; 7)
ekspertīzes, konsultāciju, lekciju u.c. (maksas) pakalpojumu programma;
8) BAT Multikulturālisma institūta profesionālā bakalaura (no 2006.g.)
un profesionālā maģistra (no 2007.g.) studiju programma vai
specializācijas apakšprogramma Interkulturālajā komunikācijā Latvijas
un citu valstu interesentiem (latviešu un krievu mācību valodā).
Darbības finansiāli organizatoriskie etapi - 1.etaps: BAT
Multikulturālisma institūts [2005.gads, kad budžeta pamatā ir BAT grants
(algu fonds + izdevumi darbībai = ~ 10000 Ls) + vietējo fondu piešķirtais
finansējums pirmajiem projektiem, institūta nopelnītie līdzekļi; štatu
sarakstā: direktors, projektu vadītājs]; 2.etapts: BAT Multikulturālisma
institūts [2006.gads, kad budžeta pamatā daļēji (vismaz līdz bakalaura
programmas uzsākšanai) saglabājās BAT grants/?!aizdevums (algu fonds:
~ 7000 Ls) + valsts, ES fondu granti un atbalstīto projektu finansējums,
institūta nopelnītie līdzekļi; štatu sarakstā: direktors, projektu vadītājs,
studiju programmu vadītājs, sekretārs]; 3.etaps: BAT Multikulturālisma
starptautiskais institūts [2007.-....gads, kad institūts paplašina savas
oficiāli (nosaukumā) definētās pretenzijas, nav vairs BAT grants, un
budžets veidojas no citur piesaistītajiem un institūta nopelnītajiem
līdzekļiem, studiju programmu realizācija BAT sniedz peļņu, palielinās
štatu saraksts).
Projekta vadītāja (resp., A.Priedīša) profesionālā identitāte – 1) no
1993.g. vadu Austrumeiropā pirmo un joprojām vienīgo zinātnisko
(privāto) iestādi, kas sadarbībā ar dažādu valstu speciālistiem nodarbojās
ar multikulturālisma problemātiku piecos virzienos: 1. multikulturālisma
teorijā, 2. kulturoloģijā, 3. interkulturālajā izglītībā, 4. kroskultūras
psiholoģijā, 5. socioloģijā (pirmajos gados arī valodu mācīšanas
metodikā un biznesa organizācijā); 2) esmu Interkulturālās izglītības
starptautiskās asociācijas biedrs, un tas nozīmē, ka mūsu rīcībā ir

eventuāli sakari ar 60 valstu speciālistiem; 3) darbu esam veikuši
sadarbībā ar attiecīgo ES struktūru komisijām, EDSO darbiniekiem; 4) kā
eksperti, lektori, konsultanti darbojāmies Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, kur
man ir ļoti plaši sakari; 5) esmu izdevis Latvijā/Austrumeiropā pirmo
grāmatu par multikulturālismu; 6) mūsu darbības nozīmība ir pozitīvi
raksturota daudzās pašmāju un ārzemju zinātniskajās publikācijās,
diplomdarbos, kursadarbos, preses izdevumos; 7) mums vienmēr ir bijuši
cieši kontakti ar mūsu valsts attiecīgajām ministrijām, ministriem; 8)
mums daudzkārt ir bijusi iespēja iepazīstināt ar savu darbību un idejisko
pozīciju valsts visaugstāko vadību, ārvalstu diplomātisko dienestu
vadītājus un darbiniekus Latvijā, Krievijā: 9) mūsu centram ir noteikta
autoritāte un reputācija gan objektīvi un pragmātiski domājošajās
iedzīvotāju/etnisko minoritāšu aprindās, gan šovinistiski un
nacionālistiski noskaņoto latviešu slānī, kā arī pasaules multikulturālisma
speciālistu kopienā; 10) līdzšinējās darbības laikā valsts sabiedrības labā
esam ieguldījuši apmēram 100 000 Ls savus personīgos līdzekļus; 11)
pateicoties BAT grantam, esmu sarakstījis mācību grāmatu “Kultūru
dialogs: interkulturālās komunikācijas vēsture un teorija”.
P.S.

Projekts tika sagatavots 2004.g. rudenī saskaņā ar Biznesa augstskolas „Turība”
rektora Aboltiņa kunga priekšlikumu. Projekts netika apspriests.

