
KURSA KODS      
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Latviešu literatūras un kultūras vēsture: I
 Kursa nosaukums angliski The History of Latvian Literature and Culture:

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

Baltu filoloģija un kultūra

*Statuss (A, B, C daļa) A daļa
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Inta Genese-Plaude Literatūras katedra lektore

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

13

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

3

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)

Ievads literatūras zinātnē; Latvijas vēsture; Latvijas 
kultūras vēsture

Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne/ latviešu literatūras vēsture( kultūras 
vēsture, latviešu kultūras vēsture)

*Kursa mērķi Sniegt izpratni un zināšanas par latviešu literatūras un 
kultūras attīstības būtiskākajām parādībām, 
kopsakarībām, problēmām un autoriem saiknē ar 
kultūras un literatūras procesiem Eiropā 16.-19. gs..

*Kursa uzdevumi Iepazīt latviešu pirmsnacionālās literatūras un 
nacionālās literatūras sākuma spilgtākākos tekstus un 
autorus saistībā ar kultūras atīstību, analizēt tos 
kultūras vēstures kontekstā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Zināšanas latviešu literatūras un kultūras vēsturē; 
teksta analīzes prasmes

Kursa valoda latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kursā tiek aplūkotas latviešu literatūras 
un kultūras vēstures svarīgākās parādības, 
kopsakarības, problēmas un autori; tiek 
analizēti spilgtākie literāro parādību vai autoru 
reprezentējošie teksti. 

The study course deals with the main facts, 
paradigms, problems of Latvian literature and 
culture; there students’ practical exercises is to 
analyse and evaluate literary texts of authors or 
literary phenomenon.

*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

,
laboratorij
as darbi)

1.Latviešu literatūras sākums 16. un 17. gadsimtā. G. Manceļa proza, K. 
Fīrekera garīgā dzeja, baroka un klasicisma atspulgi šajos tekstos.

2. Latviešu literatūra zviedru laikos. Bībeles tulkojums latviešu valodā.

4. Apgaismības gadsimta rezonanse latviešu literatūrā. Laicīgās literatūras 
sākums.

5. G.F. Stendera ziņģes un pasakas.

6. Zemnieku jeb tautas apgaismība un rokraksta literatūras fenomens 18./19. 
gs. mijā.

7.Pirmie latviešu tautības autori- vācbaltu literāro tradīciju un sava rokraksta 
meklējumu ietvarā. Neredzīgā Indriķa dzeja.  

8.Triviālās literatūras fenomens un lasītāju sabiedrības veidošanās 19. gs. 1. 
pusē. 

8.Jaunlatviešu kustība un ideoloģija, tās atspulgi literatūrā; preses nozīme 
literatūras attīstībā.

9. Tautiskā romantisma ģenēze; tā izpausmes Ausekļa dzejā

10. Liroepikas sākumi latviešu literatūrā. A. Pumpura eposs "Lāčplēsis".

12. Romāna attīstības īpatnības un pretrunīgums. Laikmeta un latviešu 
sabiedrības portretējums brāļu Kaudzīšu romānā "Mērnieku laiki."

13. Latviešu dramaturģijas un teātra sākums. Ā. Alunāns.

13. Kultūras un literārā procesa  aktivizēšanās sociālo notikumu krustpunktos 
19. gs. 90. gados, inteliģences loma. Jaunā Strāvas idejiskās un estētiskās 
pozīcijas.
 
14. Periodikas, īpaši literārās periodikas, loma kultūras un literārā procesa 
aktivizēšanā

15. Polifonija un ambivalence 19. gs. nogales latviešu literatūras estētiskajās 
izpausmēs. 
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*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1.Daiļdarbu lasīšana, teorētiskās, kultūrvēsturiskās, literatūrkritiskās
literatūras studēšana, gatavošanās semināriem, gatavošanās 
eksāmenam.
2. Sagatavot un iesniegt rakstveidā mācībspēka piedāvātu 2 tēmu 
pētījumu ( 1 tēma- obligāta, 1- pēc izvēles).

32

16

*Prasības KRP 
iegūšanai

70 % piedalīšanās lekcijās, 100% aktīva līdzdalība semināros, pozitīvs 
vērtējums par patstāvīgajiem pētījumiem, nokārtots eksāmens.

*Mācību 
pamatliteratūra

1. Latviešu literatūras vēsture, 1. sēj.-R., 1998.
2.M.Losberga.A.Grigulis.O.Čakars. Latviešu literatūras vēsture no 
pirmsākumiem līdz 19.gs.80.gadiem.-R., 1987. 
3.Latviešu teksti XVI un XVII gadsimtā. Mācību līdzeklis studentiem.- 
R. un L.: 1967.
4. Latviešu teksti XVIII gadsimtā. Mācību līdzeklis studentiem.-R. un 
L.: 1968.  
5. Apīnis A. Neprasot atļauju: latviešu rokraksta literatūra 18. un 19. 
gadsimtā.- R., 1987.  
6. G.F.Stenders. Dzeja. - R., 2001. 
7. G.F.Stenders. Augstas gudrības grāmata. - R., 1988. 
8. Neredzīgais Indriķis. Dzīve un dziesmas. - R., 1938. 
9. A.Leitāns. Grāfa lielmāte Genoveva. - R., 1980. 
10. J.Ruģēns. Kad atnāks latviešiem tie laiki? - R., 1939. 
11. J.Alunāns. Dziesmiņas I. un II.daļa - R., 1981.,1982. 
12. Auseklis. Rakstu izlase. - R., 1932. 
13. A.Pumpurs. Lāčplēsis. - R., 1988.
14. Ād.Alunāns. Kas tie tādi, kas dziedāja? - R., 1982.  
15. Brāļi Kaudzītes. Mērnieku laiki. R., 1980. 
16. R. Blaumanis. Noveles. Lugas: "Indrāni", "Pazudušais dēls", 
"Skroderdienas Silmačos" u.c.// Kopoti raksti 9 sēj.- R., 1993- 1999.
17. E. Veidenbaums. Dzeja.- Valters un Rapa, 2008.      

Mācību 
papildliteratūra

1. A. Johansons. Latviešu literatūra: No viduslaikiem līdz 1940. gadam.- 
Stokholma, 1953.
2. E.Dunsdorfs. Pirmās latviešu Bībeles vēsture. - Mineapole, 1979. 
3. A.Johansons. Latvijas kultūras vēsture 1710-1800. - Stokholma, 1975.
4. K.Karulis. Bībeles pirmais izdevums latviešu valodā. - R., 1987. 
5. Latviešu literatūras kritika. I sēj. - R., 1956. 
6.. A.Apīnis. Soļi. - R., 2000. 
7. Ideju vēsture Latvijā. Antoloģija. - R., 1995.     

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

Laikraksti "Kultūras Forums", "Kultūras Diena"; žurnāls "Karogs"; 
interneta resursi: www.letonika.lv 

Kursa autors:       Inta Genese-Plaude 30.11.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
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Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
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