
 
 
Priecāsimies par Jūsu līdzdalību 
LU Filozofijas un socioloģijas institūta rīkotajā starptautiskajā konferencē  
 

Globalizācija un lokalizācija: 
reliģiskās konvertācijas teorija, problēmas un prakse Eiropā. 

Vēsturiskie un mūsdienu piemēri. 
 
Konference notiks šā gada 10. un 11.februārī, Latvijas Universitātes Mazajā Aulā, 
Rīgā, Raiņa bulvārī 19. 
 

                                                                                                     
 
 
Ceturtdien, 10.februārī, plkst. 15.00  
 
Apaļā galda diskusija par konvertācijas izplatību un praksi Latvijas lielākajās reliģiskajās 
organizācijās. 
 
Piedalīsies reliģiju pētnieki un reliģisko organizāciju pārstāvji no Latvijas. Diskusijas notiks 
latviešu valodā. 
Tajā apspriedīsim šādus jautājumus: 
 

• Reliģiskās konvertācijas jēdziens 
 
Vai ar „konvertāciju” būtu jāsaprot ticības maiņa? Formāla pāreja no vienas reliģiskās organizācijas 
citā? Vai pāreja no vienas kristīgās konfesijas/draudzes citā būtu dēvējama par konvertāciju? Pāreja no 
vienas konfesijas draudžu apvienības citā tās pašas konfesijas draudžu apvienībā vai brīvbaznīcā? Vai 
pāreja no neticības stāvokļa ticībā ir konvertācija? Vai atkrišana no ticības ir „konvertācija neticībā”? 
Vai pievēršanos herēzēm var uzskatīt par konvertāciju? 
 
 

• Reliģiskās konvertācijas izplatība un prakse Latvijas reliģisko organizāciju pieredzē 
 

Cik izplatīta ir reliģiskā konvertācija Latvijā, vai un kā tā skar reliģiskās kopienas? Vai konvertācija 
būtiski ietekmē reliģisko organizāciju locekļu skaita dinamiku? Vai konvertīti ir kaut kādā ziņā īpaši 
draudžu locekļi? Vai draudzēs ir domāts par viņu atbalstu? Vai un kā konvertāciju ietekmē iedzīvotāju 
emigrācija un imigrācija? Kā to ietekmē starpreliģiskās un starpkonfesionālas laulības? 

 
Kafijas galds 
 
 
 
 



Piektdien, 11. februārī, plkst. 10.00  
 
Starptautisko ekspertu konference –  
referāti ar diskusiju 
 
Programma 

 
10.00-10.15.  
LU Filozofijas un Socioloģijas Institūta direktores akadēmiķes Maijas Kūles ievadvārdi 
 
10.15-11.15.  
Massimo Leone (Università di Torino, Dipartimento di Filosofia, Italia) 
  
The semiotics of religious conversion /  
Reliģiskās konvertēšanās semiotika. 
 
11.15-12.15 
Maria Baghramian (University College Dublin, School of  Philosophy, Ireland).  
 
Religious diversity and relativistic approaches to the question of faith /  
Reliģiskā daudzveidība un relatīviskā pieeja ticības jautājumam. 

 
12.15- 13.15  
Cesare Poppi (Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Italia)  
 
‘All Shades of Gray’. The Interface of Christianity and Islam in the Early Modern 
Mediterranean: Anthropological Perspectives. /  
Visi pelēkā toņi: kristietības un islāma saskarsme Vidusjūras sabiedrībās agrīnā modernisma 
laikā. Antropoloģiskās perspektīvas. 
 
13.15- 14.00 Pusdienas  
 

 
14.00-15.00  
Gloria Durka (Fordham University, USA)  
 
Inter-religious Education and Conversion in a Divided World: Perspectives from the United 
States /  
Starpreliģiskā izglītība un konvertēšanās sadalītā pasaulē: perspektīvas no ASV skatupunkta 
 
15.00-15.15 Kafijas pauze 
 
15.15 – 16.15  
Михаил Одинцов (Начальник отдела защиты свободы совести, Аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации) 
 
Свобода совести в России: между советским прошлым и европейским настоящим./  
Sirdsapziņas brīvība Krievijā: starp padomju pagātni un eiropeisko tagadni. 

 
16.15 – 17.15 
Leon Moosavi (Lancaster University, Graduate School, Faculty of Arts and Social Sciences, 
Great Britain)  
 
Conversion to Islam in Britain /  
Konvertēšanās islāmā Lielbritānijā 
 
17.15 – 18.00 Konferences noslēgums 

 
 
 



Īsas ziņas par starptautiskajiem ekspertiem 
 
 
Maria Baghramian/ Marija Bagramjana 

Routledge izdevniecības starptautiski citējamā žurnāla “The International Journal of Philosophical Studies 
(IJPS)” redaktore, starptautiskā padomniece valodas filozofijas doktorantūras studiju programmu un 
pētījumu jomā, Starptautiskā Universitāšu reitinga viena no vērtētājām (peer-reviewer), Kembridžas un 
Oksfordas universitāšu apgādu (University Press) oficiālā manuskriptu vērtētāja. Profesores daudzo 
apbalvojumu vidū ir jāpiemin: Mind Association Major Conference Award un Mind Association Conference 
Grant. No daudzajām profesores Bagramjanas publicētajām grāmatām un rakstiem vislielāko starptautiskās 
akadēmiskās sabiedrības  uzmanību ir piesaistījusi monogrāfija “Relativism: The Problems of Philosophy 
Series” - London, New York: Routledge (2004). Patlaban profesore strādā pie grāmatas:  Putnam: Mind, 
Language and the World (Polity Press) 

 
Gloria Durka / Glorija Durka 

Fordamas universitātē profesore G. Durka vada nozīmīgākos reliģiskās pedagoģijas studiju kursus, ir 
sarakstījusi vairāk nekā 100 zinātniskas publikācijas un 13 monogrāfijas, jaunākais veikums ir 2010. gada 
martā publicētais divsējumu darbs International Handbook on Inter-religious Education, ir Starptautiskā 
reliģiskās izglītības un vērtību semināra (International Seminar on Religious Education and Values, (ISREV)) 
prezidente. ir saņēmusi atzinības balvas, tai skaitā: New York University Founders’ Day Award for 
Outstanding Academic Achievement,  Religious Book Award. 
 

Massimo Leone / Masimo Leone 
Profesors pētnieks, akadēmiskās intereses – reliģija mūsdienu kultūrā, ir daudzu publikāciju un divu 
monogrāfiju autors (Religious Conversion and Identity. The Semiotic Analysis of Texts - London and New 
York: Routledge, 2004 un Saints and Sign . A Semiotic Reading of Conversion in Early Modern Catholicism - 
Berlin and New York: Walter de Gruyter, 2010), viesprofesors Āfrikas, Āzijas, Austrālijas un  Eiropas 
akadēmiskajos centros, starpdisciplinārā semiotiskā žurnāla Lexia redaktors.  
 

Leon Moosavi/ Leons Mūsavi 
Doktora disertācijas temats: Konvertītu islāmticībā pieredzes Lielbritānijā. 
Zinātniskās intereses: konvertēšanās islāmā, musulmaņu konvertītu pieredze, islāms Lielbritānijā un “Rietumu 
problēma”, islāmofobija, aizspriedumi, diskriminācija, ”rase”, “rasisms”, sektantisms; balto privilēģijas; 
multikulturālisms, identitāšu manifestācija; saiknes/piederība/robežas. 

 
Михаил Одинцов / Mihails Odincovs 

Krievijas Federācijas Pilnvarotā cilvēktiesību jautājumos biroja Analītiskās pārvaldes Sirdsapziņas brīvības 
aizsardzības nodaļas vadītājs, ir publicējis vairāk nekā 300 zinātniskos darbus, atklājot vairāk nekā tūkstoti 
iepriekš nezināmus Krievijas XX gadsimta vēstures dokumentus. Ir redkolēģijas loceklis žurnālos «Религия и 
право» un «Исторический архив», vada Krievijas Reliģijpētnieku apvienību («Объединение 
исследователей религии»: РОИР - RASR), ir KF Tieslietu ministrijas Ekspertu padomes eksperts, Disertāciju 
padomes loceklis Krievijas Federācijas Prezidenta pārraudzītajā Krievijas Valsts dienesta akadēmijā. 

 
Cesare Poppi / Čezāre Popi 

Politikas un ekonomikas antropoloģijas profesors Boloņas Universitātē, 25 gadus strādājis Lielbritānijā, kur 
pasniedzis mākslas antropoloģiju. Akadēmiskās intereses – etniskums un identitātes veidošanās, iniciācija, un 
zināšanu politizācija. Kā etnogrāfs un antropologs ir pētījis masku kultu Ganas ziemeļrietumos. Uzsver savu 
pētījumu praktisko ievirzi, ir autors publikācijām par  kultūru saskarsmi un salīdzināmību (Sk. piem.: 'Was 
Frazer Right? Cultural Ecology, Knowledge and Masks in West African and Alpine Cross-cultural 
Perspective', in Annali di San Michele, 1998, 11: 231-246; (with J. Goody), 'Flowers and Bones: Approaches 
to the Dead in Anglo-American and Italian Cemeteries', in Comparative Studies in Society and History 1994, 
2: 146-175, 'Wider Horizons with Larger Details: Subjectivity, Ethnicity and Globalization', in Scott, A. (ed.) 
1997, The Limits of Globalization, London). Patlaban pētī pie jūras dzīvojošo sabiedrību antropoloģiskās 
problēmas. 
 


