
KURSA KODS      
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Kultūras studijas
*Kursa nosaukums angliski Cultural Studies

*Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss

Baltu filoloģija un kultūra

*Statuss (A, B, C daļa) A
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
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*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Inta Genese-Plaude
Ilva Skulte

Literatūras katedra Lekt.     

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 240
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

29

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

20

Laboratorijas darbu skaits -
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7-
doktora; P – profesionālais**)

1-4

*Pārbaudes forma/ -as eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kultūras vēsture, Mākslas vēsture; Filozofija

Zinātņu nozare/apakšnozare Mākslas zinātne/Kultūras teorija
*Kursa mērķi Sniegt izpratni par kultūras būtību, tās izpratnes seno ģenēzi, 

problēmām, interpretācijas dinamiku, tipoloģiju. 
*Kursa uzdevumi Aplūkot un analizēt kultūras būtības izpratni formējošās tēmas, 

analizēt teorētisko materiālu, analizēt kultūras daudzveidīgās 
izpausmes.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Gūtas zināšanas par kulturoloģijas dažādiem aspektiem, iegūtas 
prasmes analizēt dažādas kultūras izpausmes un kultūrvēsturiskos 
procesus.

Kursa valoda Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

 Studiju kursā tiek aplūkoti kulturoloģijas teorētiskie un
praktiskie aspekti, tās integratīvais raksturs, kultūras 
jēdziena izpratnes attīstība un problēmas, 
interpretācijas dinamika, tipoloģija, arhetipiskās 
formas, laika un telpas mijattiecības, ideoloģijas un 
kultūras saattiecinājums, kā arī modernā laikmeta 
zīmes un dinamika kultūrā.
 

The study course deals with the theoretical and 
practical aspects and integrative character of 
culturology. Study course pays attention to evolution
and problems of concept of culture, typology and 
archetypical forms, relations between ideology and 
culture,  signs and dynamics of modern age in the 
culture. 

*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)

1.Ievads. Kulturoloģijas zinātnes integratīvais raksturs.

2.Kultūras jēdziena izpratnes ģenēze un problēmas. Dominantes 
kultūras daudzveidīgajās definīcijās.

3.Mūsdienu kulturoloģijas teorijas. Kultūru interpretācijas, to 
pārstāvju pieeju aplūkojums.

4.Kultūru tipoloģija, funkcijas. Kultūras aksioloģiskais raksturs.

5.Universālais un lokālais kultūras būtībā. Kultūra kā 
dzīvesveids.

6.Kultūras arhetipisko formu problēma.

7.Laiks un telpa kultūrā. 

8.Ķermenis un kultūra.

9.Dabas, kultūras un civilizācijas mijiedarbe, kopsakarības un 
konflikti.

10. Cilvēks un kultūras simboliskās formas. 

11.Kultūras valoda- dabiskās valodas un citu zīmju sistēmu 
sintēze; diskursa izpratne un lietojums

12.Ideoloģija kā kultūras sistēma. 

13. Mīts un kultūra.

14.Reliģija kā kultūras sistēma. Atsevišķu reliģiju 
aplūkojums( kristietība, budisms, islams).

15. Kultūras sociodinamika. Vērtību, normu, simbolu, 
tradicionālā un inovatīvā mijiedarbe.

16. Multikulturālisms. Dominējošā kultūra un marginālisms. 

17.Identitāte, etnocentrisms un kultūru integrācijas un 
emancipācijas nosacījumi. Kultūru koeksistence.

18.Elitārās kultūras pazīmes. Masa un masas kultūra.

19. Subkultūra un kontrkultūra.

20. Postmodernisma diskurss kultūrā.
 
21. Kopsavilkums, pašnovērtējuma tests.
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*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Teorētisko avotu studijas, gatavošanās semināriem un eksāmenam.

Patstāvīga darba- pētījuma izstrāde par kādu no docētāja 
piedāvātajām tēmām.

36
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*Prasības KRP iegūšanai 70 % piedalīšanās lekcijās, 100% aktīva līdzdalība semināros, 
pozitīvs vērtējums par patstāvīgo pētījumu, nokārtots eksāmens.

*Mācību pamatliteratūra 1.Gīrcs K. Kultūru interpretācija.- Rīga: AGB, 1998.
2.Kasīrers E. Apcerējums par cilvēku.- Rīga: Intelekts, 1997
3.Priedītis A. Kultūras teorija.-Daugavpils: A.K.A., 2003.
4.Andersone Z. Kulturoloģija.-Rīga: RaKa, 1.d.-2001, 2.d.- 2003.
5.Eliade M. Mīta aspekti.- Rīga: Minerva, 1999.
6.Rubenis A. Cilvēks mītiskajā pasaules ainā.- Rīga: Zvaigzne 
ABC, 1994.
7.Kultūra, teksts, zīme./Sak. I. Šuvajevs.- Rīga: Elpa, 1993.

Mācību papildliteratūra 1.Rubenis A. Viduslaiku kultūra Eiropā.- Rīga: Zvaigzne ABC, 
1997.
2. Rubenis A. 19. gadsimta kultūra Eiropā.- Rīga: Zvaigzne ABC, 
2002.
3.Eliade M. Sakrālais un profānais.- Rīga: Minerva, 1996.
4. Armstronga K. Īsi par mītu vēsturi.- Rīga: J. Rozes apgāds, 
2006.
5.Laķis P. Laiks un cilvēka pasaule.-Rīga: Minerva, 1999.
6. Buceniece E. Saprāts nav ilūzija.- Rīga: Pētergailis, 1999.
7. Velšs V. Estētikas robeža.- Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 
2005.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

"Kentaurs", "Kultūras Forums", "Kultūras Diena"

Kursa autors:       I. Genese-Plaude 13.11.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts: Literatūras            
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums

Katedras vadītājs:       Z. Gūtmane      
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums


