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KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
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Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
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240
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praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
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Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits
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Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Literatūras vēstures, teorijas apguve vidusskolas līmenī

Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne
Kursa mērķi Sniegt zināšanas par      literatūrzinātni, tās sastāvdaļām, 

literāra darba uzbūvi un analīzi, literāro procesu, literāra 
darba pētniecības metodēm.

Kursa uzdevumi Literatūrzinātnes jēdzienu apguve, literāra darba satura 
un formas sastāvdaļu izpēte, dažādu 
literatūrpētniecisko metožu izmantojums teksta analīzē.

Kursa valoda Latviešu valoda

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Literāra  darba  uzbūves,  struktūras  apguve,  teksta  analīzes

iemaņas.
angliski Literary  work  in  design,  structure  learning,  text

analysis skills.
otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS 
sistēmā



KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursā  sniegts priekšstats par literāro procesu, literatūras 

veidiem un virzieniem, literārā darba uzbūvi,  tēliem, 
kompozīciju u.c. Aplūkoti tropi, izteiksmes līdzekļi, valodas 
fonētiskā organizācija, kā arī ritms, pantmēri, panta formas, 
atskaņas u.c. Analizēti liriski, episki un dramaturģiski darbi. 
Literāri darbi analizēti, izmantojot dažādas 
literatūrpētniecības metodes – biogrāfisko, socioloģisko, 
jauno kritiku, salīdzināmo, strukturālismu, 
poststrukturālismu, psihoanalīzi, eksistenciālismu u.c.

angliski The course provides an idea of the literary process, 
literature and trends of the literary work structure, 
characters, composition, etc. Tropical discussed, means
of expression, language phonetic organization, as well 
as rhythm, meter, paragraph form, rhyme, etc. 
Analyzed lyrical, epic and dramaturgical work. Literary
works are analyzed using different methods 
literatūrpētniecības - biographical, sociological, new 
criticism, comparative, structuralism, post-
structuralism, psychoanalysis, existentialism, etc.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes

formas)

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

I daļa
I. Literatūrzinātne
Literatūrzinātne, tās nozares, sastāvdaļas.
Literāra darba saturs, forma, ideja, tēma, problēma, 
motīvs, patoss, tendence.
Nosacītība literatūrā .Mākslinieciskā nosacītība plašākā 
un šaurākā nozīmē. Divi mākslinieciskā vispārinājuma 
tipi. Nosacītības avoti. Nosacīto māksliniecisko formu 
klasifikācija. 
Nosacīto un dzīves līdzību formu savstarpējo attieksmju 
pamattipi.  Fantastiskais dzīvē un literatūrā. 
Mākslinieciskās fantastikas  veidi
Literārs tēls. Literāra tēla apjoms, veidi. Tēlu grupējums 
pēc to vietas un lomas daiļdarbā. Galvenais varonis, 
centrālie tēli, blakustēli, epizodiskie tēli.  Pozitīvie un 
negatīvie tēli. Cilvēka tēls, ar to saistītie jēdzieni – 
persona, raksturs, varonis, tips. Tēla individualizācija un 
tipizācija. Prototips, divi tipizācijas 
veidi.Autobiogrāfiskums. 
Nosacīti tēli. 
Liriskais varonis, lirikas varonis, liriskais subjekts, 
liriskais “es”. Tēla atklāšanās attieksmēs, tēla 
mākslinieciskā veidojuma paņēmieni.
Literāra darba kompozīcija. Sižets.
Sižets.Fabula, situācija, konflikts. Ārējo notikumu  un 

2

2

2

4

lekcija

seminārs

lekcija

seminārs



psiholoģizēts sižets. Labi veidota sižeta pazīmes. Sižeta 
elementi. Peripetija, redardācija. Hronikāli un 
koncentriski sižeti.
Sižetisku darbu sekundārie komponenti (dabas un vides 
tēlojumi, sadzīves ainu, masu skatu tēlojumi, liriskas, 
publicistiskas atvirzes, 
iestarpinātas epizodes). Īpaši kompozīcijas paņēmieni – 
gredzena jeb ietvara, pretsstatu jeb kontrasta, stāsts stāstā,
atkārtojuma veidi. 
Vēstījums. Bezsižetisku darbu (lirisku) 
kompozīcija.Dramatisku darbu kompozīcija.
Laiks un telpa literatūrā. Laiktelpa jeb hronotops.
Vēstījuma  veidi – reālistiskais, romantiskais, 
impresionistiskais, ekspresionistiskais, apziņas plūsma, 
iekšējais monologs.
Vēstījuma formas. Vēstījums trešajā (“viņš”), pirmajā 
(“es”), otrajā (“tu”) personā.
Skata  (redzes) punkts  un tā maiņa literārā darbā.  
Vēstītājs, stāstītājs, autora tēls.
Vēstījuma sastāvdaļas un galvenie elementi – tēlojums, 
pārstāsts, atkāpes, dialogi.
Apziņas plūsma. Asociācijas un dzeja. Asociatīva stila 
dzejas kompozīcija.Asociācijas. Asociāciju loma dzejas 
tēlu izveidē. Asociāciju nozīme dzejas uztveres procesā. 
Asociatīvās apziņas plūsmas izcēlums dzejas tēla 
struktūrā. 
Asociatīvās dzejas kompozīcijas paņēmieni.
Literāra darba valoda. Zemteksts.
Salīdzinājums. Paralēlisms. Epitets, oksimorons. 
Metafora. Metaforizācija.Personifikācija. Alegorija. 
Simbols. Emblēma.
Metonīmija. Sinekdoha. Perifrāze. Paradokss. Hiperbola. 
Litota. Groteska.
Komikas galvenās kategorijas – humors, ironija, 
sarkasms, satīra.
 Sintaktiskās konstrukcijas, retoriskās, atkārtojuma un 
pārējās figūras. Valodas fonētiskā organizācija.
Ritms, pantmērs. Vārsmojuma sistēmas. Metriskā jeb 
antīkā vārsmojuma sistēma.  Sillabiskā vārsmojuma 
sistēma. Toniskā vārsmojuma sistēma. Sillabotoniskā 
vārsmojuma sistēma. Pantmērs. Metrs. Trohajs, jambs, 
daktils, anapests, amfibrahijs. Daļenieks, taktometrs .
 Panta formas.Divrinde (elēģiskais distihs, aleksandrietis, 
gazele).Trīsrinde (ritornele, tercīna, haika), četrrinde 
(rubaja, Raiņa divietis u.c.), piecrinde (tanka), 
sešrinde (klasiskā sekstīna), septiņrinde, astoņrinde 
(klasiskā oktāva) deviņrinde (nona), desmitrinde 
(vienkāršā decīma un odas strofa). Oņegina strofa. 
Pārējās strofas (Sapfo strofa, Alkaja strofa, Asklepiāda 
strofa, Arhiloha strofa). Sonets, tā formas (saīsinātais 
sonets, sonetu vainags, Šekspīra sonets, Raiņa sonets). 
Triolets.Rondo. Rondele. Franču balāde. Akrostihs.
Atskaņas.
Literārais process.
Literārā procesa izpratne. Tradīcijas un novatorisms 
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literatūrā. Ideju, tēlu, stila, žanra, virzienu u.c. tradīcijas.
Literatūru savstarpējie sakari un ietekmes. Literāro 
sakaru veidi - kontakta un tipoloģiskie sakari. 

Literatūras veidi, paveidi, žanri. 

Epika. Proza. 
Romāns, tā klasifikācija. Romāna raksturīgākās pazīmes. 
“Antiromāns”. Epopeja. Romāna attīstība pasaules un 
latviešu literatūrā.
Stāsts. Īsais un garais stāsts. Stāsta attīstība pasaules un 
latviešu literatūrā.
Novele, tās pazīmes. Stāsta un noveles starpžanra 
situācija. Noveles attīstība pasaules un latviešu literatūrā.
Literārā pasaka. Literārās pasakas attīstība pasaules un 
latviešu literatūrā.
Literāri publicistiskie žanri un citas nesižetiskas mazās 
prozas formas.
Apraksts. Eseja. Feļetons. Pamflets. 
Miniatūra. Tēlojums. Epifānija.

Lirika. 
Lirikas iedalījuma principi. Lirikas tematiskais dalījums. 
Dzejas tradicionālas formas – oda, himna, elēģija, satīra, 
epigramma, veltījums, idille, dziesma.

Liroepika. Poēma, tās iedalījums.Balāde. Fabula.Drāma 
jeb dramaturģija.Drāma šaurākā nozīmē.
Drāmas jēdziens, drāmas varoņi, drāmas žanra tipi. 
Drāmas attīstība, tās spilgtākie pārstāvji.Dramatisku 
darbu struktūra jeb arhitektonika.  Luga, aina, cēliens, 
skats. Darbība. Konflikts.  Katastrofa. Katarse.Traģēdija. 
Komēdija.
Daiļrades metode. Romantisms, reālisms kā galvenās 
daiļrades metodes. Romantisma un reālisma metodes 
pamatprincipi. Stils.

Literārs virziens. Literārie strāvojumi.
Virzienu jautājums antīkajā, viduslaiku un renesanses 
literatūrā. 
Klasicisms. Klasicisma literatūras iezīmes. 
Neoklasicisms.
Apgaismes reālisms.  Reālisms kā tēlojuma princips. 
Sižetu un tēlu  veidojums. Atteikšanās no antīkās mākslas
normatīviem.
Sentimentālisms. Sentimentālisma literatūras iezīmes.
Romantisms. Neoromantisms.
Reālisms. Kritizētājreālisms. Neoreālisms. Maģiskais 
reālisms. Sociālistiskais reālisms. 
Naturālisms.Simbolisms. 
Modernistiskie virzieni  literatūrā.Impresionisms. 
Ekspresionisms. 
Eksistenciālisms.Sirreālisms. 
Priekšstats par futūrismu imažinismu, dadaismu, 
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abstrakcionismu.
Postmodernisms. Postmodernisma literatūras iezīmes.
Feminisms literatūrā. 
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II daļa

 II.LITERĀRA   DARBA   ANALĪZE

Dzejoļa analīze. Tēls un tēlainība kā emocionālās 
izpausmes veids. Meditatīvā lirika, aprakstošā lirika  un 
vēstījošie, sižetiskie dzejoļi.Versifikācijas struktūras loma
dzejoļa izveidē un analīzē.
Episku darbu analīzes vispārīgi nosacījumi. Stāsta analīzē
iespējamie jautājumi. Stāsta kompozīcijas, sižeta  analīze.
Tēlu un to sistēmas analīze. Valodas līdzekļu, stila 
analīze. 
Lugas analīze. Drāmas analīzes specifika. Raksturu 
analīze. Kompozīcijas analīze. Valodas analīze.
Literatūra, tās analīze kā kultūras studijas. Daiļdarbs un 
teksts. Autors – teksts – lasītājs. Literatūra kā 
komunikācija. Daiļdarba/teksta analīze, interpretācija.  
Dažādas pieejas un  interpretācijas daiļdarba/teksta 
pētniecībā.
Literatūras pētīšanas un interpretācijas mūsdienu 
metodes. Vēsturiskā un sistemātiskā pieeja.
 Pozitīvisma un humanitārvēsturiskā metode. 
Jaunā kritika. Kontekstuālisms. "Ciešā (tuvā/slēgtā) 
lasīšana. 
Strukturālisms. Lingvistikas izmantojums literatūras 
pētniecībā. 
Poststrukturālisms. Teksta metafiziskās hierarhijas 
izjaukšana.
Dekonstrukcija. Šaubu absolutizācija kā intelekta 
patvērums postmodernisma apstākļos. 
R. Barts un literatūteorētiskās domas attīstība. 
 Psihoanalīze. Z.Freida koncepciju izmantojums 
literatūras vērtējumā. 
Anlītiskā psiholoģija un literatūra. Arhetipa jēdziens. 
K.Jungs. 
Hermeneitika. 
Eksistenciālā metode literāru tekstu pētīšanā. 
Recepcijas teorija. Teksts kā lasītājam adresētu "mājienu"
sērija.
Jaunais vēsturiskums. Atgriešanās pie teksta tapšanas 
vēsturiskajiem un kultūras nosacījumiem. 
Literāra teksta analīze, izmantojot pētniecības metodes.

4

4

2

2

6

lekcija

seminārs

seminārs

seminārs

seminārs

lekcija

seminārs

seminārs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I daļa



Mācību literatūras apguve,
gatavošanās semināriem,
seminārlapu aizpildīšana,

seminārdarbi par ritmu, panta
formu, atskaņām, tēlainās

izteiksmes līdzekļiem.

Mācību pamatliteratūras un
palīgliteratūras studijas,

atsevišķu teorijas jautājumu
patstāvīga apguve, patstāvīgs
darbs ar literāra darba satura

un formas jēdzieniem.

128 Literāra darba
uzbūves, satura

un formas
jautājumu

pārzināšana,
prasme noteikt,
analizēt literāra

darba
kategorijas.

II daļa
Lirisku, episku un dramatisku
darbu analīze.Teksta analīze,
izmantojot literatūrzinātnes

pieejas, metodes.

Mācību literatūras apguve,
dalība semināros, tekstu

analīze.

64 Prasme analizēt
tekstus ar
dažādām

pētniecības
metodēm.

Prasības KRP iegūšanai Dalība semināros, seminārlapu aizpildīšana, darbu 
izpilde(izteiksmes līdzekļu, ritma, atskaņu, pata formu 
noteikšana),tekstu analīze ar pētniecības metodēm, tests.

Mācību pamatliteratūra 1. Mūsdienu literatūras teorijas.R.:LU LMFI, 2013.
2.Valeinis V. Ievads literatūrzinātnē. – R.: LU, 1994.- 353 lpp.
( vai Zvaigznes AbC 2007. gada izdevums)
3.Valeinis V. Daiļdarba analīze. – R.: Zvaigzne ABC, 1999.- 
85 lpp.

Mācību papildliteratūra Beķere I. Pelēkās teorijas krāsas. Strukturālisms // Karogs.- 
1992.- Nr.9.- 246.-249.lpp.
Bībers G. Drāmas teorijas jautājumi.- R.: P.Stučkas LVU, 
1986.- 63 lpp.
Eksistenciālisma poētikas iezīmes G. Zariņa prozā // Materiāli
par pasaules strāvām latviešu literatūrā.- R.,1998.73.-80.lpp.
Feminisms un literatūra. - R.:Zinātne, 1997. – 155 lpp.
Feministica Lettica.- R.:, 1999. ;2001.
Grīnvalde A. Asociācijas un dzeja.- R.: P. Stučkas LVU, 
1982.- 1.-28.lpp.
Grīnvalde A. Dzejas analīze.- R.: P. Stučkas LVU, 1984.- 
46.lpp.
Hiršs H. Prozas poētika. - R.: Zinātne, 1989.- 187 lpp.
Ieskats semiotikā // Kūle M., Kūlis R. Filosofija.-   R.: 
Burtnieks, 1996.-563.-572.lpp.
Ivbulis V. Ceļā uz literatūras teoriju. No Platona līdz 
Diltejam. - R.: Zinātne, 1998.- 213 lpp.
Ivbulis V. Uz kurieni, literatūras teorija? - R.: LU, 1995.- 286 
lpp.
Ivbulis V. Uz kurieni, literatūras teorija? – R.:LU, 1995. – 286
lpp.
Ivbulis V. Uz kurieni, literatūras teorija? – R.:LU, 1995. – 286
lpp.



Īgltons T. Marksisms un literatūras kritika.-R., 2008.
Jungs K. G. Dvēseles pasaule.- R., 1994.
Jungs K. G. Dzīve. Māksla. Politika.- R., 2001.
Jungs K. G. Psiholoģiskie tipi.- R., 1996.
Kalers Dž. Literatūras teorija. Loti saistošs ievads.-R., 2007.
Karpova Ā.  Personība. Teorijas un to radītāji. – R., 1998.
Kiršentāle I.,Vārdaune Dz., Smilktiņa B. Prozas žanri. - R.: 
Zinātne, 1991.- 212 lpp.
Kritikas gadagrāmata. Nr. 17.- 103.-116.lpp.
Kursīte J. Latviešu dzejas versifikācija 20.gs. sākumā (1900 –
1919).- R.: Zinātne, 1988.- 5.- 30.lpp.
Ķikāns V. Dziedi man, mūza ... - R.:Liesma, 1972.- 172 lpp.
Ķikāns V. Lirika: tēli, kompozīcija, žanri, virzieni. 
Literatūrzinātniskās komparatistikas aspektā. - Daugavpils: 
Saule, 1998.- 204 lpp.
Ķikāns V. Ojāra Vācieša lirikas poētika.-R., 2007.
Mūsdienu feministiskās teorijas.Antoloģija.- R., 2001.
R. Blaumanis , A. Brigadere „Raudupiete”.
Romantisma revolūcija/ sast. V. Ivbulis.- R.: LU, 1996.- 116 
lpp.
Salīdzināmā literatūrzinātne Latvijā un Austrumeiropā. – R., 
2001. – lpp.Skraucis V. Nosacītība. Dzīves īstenība. 
Literatūra.- R.:Zinātne, 1977.-173 lpp.
Smilktiņa B. Novele. Stili, virzieni, personības latviešu 
novelē (līdz 1945. gadam).- R.: Zinātne, 19999.-269 lpp.
Šibanova O. Sirreālisms prozas tekstā. – Rēzekne: RA , 
1998.- 51 lpp.
Tabūns B. Prozas specifika.- R.: Zinātne, 1988.- 207 lpp.
Tabūns B. Raksturs latviešu prozā.- R.: Zinātne, 1978. – 15.- 
25., 54.-58., 76.-85.lpp.
Trumpe I. Pelēkās teorijas krāsas// Karogs.- 1991.- Nr. 3- 4.- 
285.-287.lpp.
V. Reņģe Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas.-
R.,1999.
V. Zelče Nezināmā. Latvijas sievietes 19.gadsimta otrajā 
pusē.- R.:Lab, 2002.-45.- 66.lpp.,78.-
Valeinis V. Ievads latviešu literatūrteorijas vēsturē. – R.: 
Zvaigzne ABC, 1999.- 143 lpp.
Valeinis V. Jautājums par lirisko varoni kā jēdzienu // Kritikas
gadagrāmata Nr. 13.- R.: Liesma, 1985.- 193.- 197.lpp.
Valeinis V. Literatūras teorija.- R.: Zvaigzne, 1982.- 270 lpp.
Vārdaune Dz. Traģēdijas žanrs latviešu literatūrā.- R.: 
Zinātne, 1973.- 5.-29.lpp.
Zulmane L. Personības individuācijas ceļš A. Niedras romānā
„Sikspārnis”// Aktuālas problēmas literatūras zinātnē.- 
Liepāja, 2000.-64.-78.lpp.
Žanrs un kanons.- R.: Zinātne, 1977.- 299.- 302., 312.; 273.- 
276., 290.-291.lpp.

     

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

http://www.liepu.lv/index.php?lapa=studentiem&apakslapa=5
     www.autornet.lv/tiesibas/vardnica/ - 100k
Karogs.-2004.-Nr.8; 1991.- Nr.11-12. ;1993. Nr.1. 146.-



150.lpp.; 1994.-Nr.12; Nr.11.- 162.-178.lpp.
Avots.-1989.- Nr. 6.-16.-19.lpp
Diena.- 1994.- 5. augusts.- 9.lpp.
Grāmata.- 1991.- Nr. 12., 1992.- Nr. 1

Kursa izstrādātājs:
Linda Zulmane 10.11.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Zanda Gūtmane 12.11.2014.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 6

Datums
12.11.2014.


