
“Personības spēks. Rakstnieks 
Ernests Birznieks-Upītis un 
viņam veltītais Pastariņa 

muzejs laiku lokos”

Personībām
veltītu muzeju konference

Pastariņa muzejam 55

Pastariņa muzejs atklāts 1967. gada 1. oktobrī 
kā sabiedriskais muzejs un tas atrodas rakstnieka 
Ernesta Birznieka-Upīša (1871–1960) dzimtajās 
mājās – Zentenes pagasta „Bisniekos”. 1970. gadā 
E. Birznieka-Upīša memoriālo muzeju iekļāva 
Tukuma mākslas un novadpētniecības muzejā 
(tagad Tukuma muzejs). Tā kā bērnībā rakstnieks 
dēvēts par Pastariņu, kopš 1998. gada muzejs 
nosaukts Pastariņa vārdā. “Bisnieku” sēta atjaunota 
un tajā esošās ekspozīcijas veidotas, izmantojot 
rakstnieka radīto stāstu vadmotīvus. Muzeja 
koncepta attīstībā nozīmīga loma bijusi dažādu 
jomu profesionāļu, piemēram, muzeologu, filologu, 
arheologu, etnogrāfu, pedagogu, arhitektu, 
būvnieku, dizaineru, sadarbībai, vietējās kopienas 
un pašvaldības atbalstam.  

Muzejs ir veltīts rakstniekam Ernestam 
Birzniekam-Upītim un izceļ rakstnieka personības 
saites ar Dzirciemu, šīs vietas nozīmību viņa 
daiļradē un viņa daiļrades īpašo nozīmi vietējā 
kultūrvidē.  Viņa personība un literārais mantojums 
ir rosinājis muzeju aktualizēt, pētīt un attīstīt bagāto 
un daudzveidīgo Ziemeļaustrumkurzemes lauku 
dabas un kultūras mantojumu, tostarp lauku dzīves 
tradīcijas, kas veidoja rakstnieka personību, un to 
atspoguļojumu viņa daiļradē.

Muzeja krājuma komplektēšanas, 
eksponēšanas un izglītojošā darba formas laika gaitā 
ir būtiski mainījušās atbilstoši dažādu laikmetu un 
muzejiskās domas attīstības tendencēm, tomēr 
muzeja virsuzdevums vienmēr bijis saistīts ar  
rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša personības un 
daiļrades nozīmības izcelšanu. Pastariņa muzeja 55. 
jubilejas  konferencē esam aicinājuši tos pētniekus un 
personībām veltītu muzeju pārstāvjus, kuru 
uzmanības lokā nonācis rakstnieks un viņa 
laikabiedri, viņu savstarpējās attiecības un 
profesionālās saites. Esam iecerējuši palūkoties uz 
rakstnieka devumu Latvijas kultūrā un arī 
Azerbaidžānas sabiedriskajā dzīvē, jo rakstnieks 
trešdaļu sava darbīgā mūža pavadīja Kaukāzā.  
Konferences mērķis ir ne tikai atskatīties pagātnē un 
pavērtēt Pastariņa muzeju citu 
personībām veltītu muzeju 
kontekstā, bet arī rosināt 
nozares profesionāļu 
diskusiju par 
personībām veltītu 
muzeju darbību 
mūsdienu situācijā 
un nākotnes 
redzējumu.



PROGRAMMA
9.30–10.00 Reģistrēšanās konferencei

I daļa 10.00–12.00
Konferences atklāšana un uzrunas
Agrita Ozola, Tukuma muzeja direktore;  
Gundars Važa, Tukuma novada Domes 
priekšsēdētājs; Elnurs Sultanovs, 
Azerbaidžānas vēstnieks Latvijā 

Ernests Birznieks-Upītis un 
Pastariņa muzejs laiku lokos
Agrita Ozola, Tukuma muzeja 
direktore

Ernests Birznieks-Upītis 
Azerbaidžānā 
PhD sc. pol. Nigara Sultanova, 
Azerbaidžāna

11.50–12.00 Jautājumi un atbildes
12.00–13.00 Pusdienu pauze. Izstāžu un 
ekspozīciju apskate

IV daļa 16.00–19.00
Pastariņa muzeja 55. jubilejas svinības 
1967. gada noskaņās Pastariņa muzejā, 
“Bisniekos”, Zentenes pagastā, Tukuma 
novadā

II daļa 13.00–14.00
E. Birznieks-Upītis un izdevniecība 
“Dzirciemnieki”. Sanita Ratniece, 
Pastariņa muzeja vadītāja

Jānis Jaunsudrabiņš un Ernests 
Birznieks-Upītis Baku
Ilze Līduma, J. Jaunsudrabiņa muzeja 
vadītāja 

Tas Upītis, kurš goda dvēsele 
/Aspazija/ 
Zanda Rozenberga, Raiņa un Aspazijas 
muzeja vadītāja 

Divi Upīši laikmeta griežos
Arnis Koroševskis. A. Upīša muzeja 
galvenais pētnieks

13.50–14.00 Jautājumi un atbildes
14.00–14.30 Kafijas pauze

III daļa 14.30–15.30
Birznieku dzimta
Dr. hist. h. c. Inta Dišlere

“Bisnieku” viensētas 
etnoarheoloģisko pētījumu nozīme 
muzeja attīstībā
Dr. hist. Rūdolfs Brūzis

Pastariņa muzeja vēstures mirkļu 
kaleidoskops un attīstības 
perspektīvas
Ekspozīcijas. Pētniecība. Restaurācija un 
renovācija. Muzejpedagoģiskās 
programmas. Muzeja draugi. 
Dzirciemnieku saieti. Pastariņa svētki. 
Ieceres.

15.20–15.30 Jautājumi un atbildes
15.30 Izbraukšana uz Pastariņa muzeju

2022. gada 30. septembrī Durbes pilī, M. Parka ielā 7, Tukumā


