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*Kursa nosaukums latviski Kultūras identitāte
Kursa nosaukums angliski The Identity of Culture

*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

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.)

10

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

6

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)

kulturoloģija, kultūras filozofija, baltu etniskā vēsture

Zinātņu nozare/apakšnozare mākslas zinātne/ kultūras teorija
*Kursa mērķi Gūt izpratni par cilvēka kultūridentitāti veidojošajiem aspektiem, 

identitāšu mainīgumu un atkarību no apstākļiem, nacionālā un 
pārnacionālā līdzāspastāvēšanu  modernajā pasaulē.

*Kursa uzdevumi Iepazīties un analizēt identitātes daudzveidības un kultūridentitātes
veidošanās noteicošos aspektus.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Iegūtas zināšanas par identitāti, šī fenomena mainīgumu, 
kultūridentitāti veidojošajiem faktoriem, multikulturālisma 
parādību, etniskā un nacionālā, un pārnacionālā vietu 
kultūridentitātē.

Kursa valoda latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kursā tiek aplūkots identitātes jēdziens un 
dažādās izpausmes, kultūridentitātes veidošanās 
posmi un to noteicošie faktori, kā arī identitātes un 
mūsdienu globālo procesu mijiedarbe un pretrunas.

The study course deals with the concept of the 
identity, the formation of the cultural identity and 
factors ruling that; in the focus of attention is 
interchanges and contradictions of modern global 
processes.

*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.Cilvēks kultūrā. Identitātes jēdziens, tā izpratnes 
starpdisciplinārais raksturs. Cilvēks- dažādu identitāšu kopums, 
to intensitātes mainīgums.

2. Identitātes psiholoģiskais un sociālpsiholoģiskais aspekts. 
Indivīda kultūrpatību veidojošie orientieri- dzimuma, 
dzīvestelpas, sociālekonomiskie.

3. Multikulturālisms. Identitāte kā atšķirība.

3. Pašizziņa, socializēšanās, emocionālā piederība kā pirmie 
kultūras identitātes apzināšanās posmi.

4. Kultūridentitāti noteicošie vērtību kanoni.

5. Marginālisms kultūridentitātes formēšanās procesā.

6. Herdera idejas par tautu un tautas garu.

7. Etniskā identitāte. Nacionālās identitātes 2 izpratnes- 
pilsoniskā un tautas kultūras jeb etniskā.

9. Pārnacionālais globalizācijas apstākļos-kosmopolītisms, 
pasaules pilsonība.

10. Kopsavilkums. Pašnovērtējuma tests.
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*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Teorētiskās literatūras studijas, gatavošanās semināriem un 
eksāmenam.
Patstāvīgā pētījuma sagatavošana

.38

10

*Prasības KRP iegūšanai 70% lekciju apmeklējums; 100% līdzdalība semināros; patstāvīga 
pētījuma izstrāde un iesniegšana rakstveidā par izvēlētu tēmu no 
docētāja piedāvājuma, nokārtots eksāmens.

*Mācību pamatliteratūra Smits E. Nacionālā identitāte.- Rīga: AGB, 1997.
Gīrcs K. Kultūru interpretācija.- Rīga: AGB, 1998.
Bula D. Dziedātājtauta.
Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze.

Mācību papildliteratūra Šuvajevs I. Prelūdijas.- Rīga: Intelekts, 1998.
Gidenss E. Sabiedrības veidošanās.
Buceniece E. Saprāts nav ilūzija.
Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā.// Rakstu krājums.- LU 
Socioloģijas katedra, 1996.
Nauda. Dzīvesstils. Identitāte.// LU Zinātniskie raksti Nr.629.- 
Rīga: LU, 2000.
Identitāte un atpazīstamība, valoda un tulkojums.// Rakstu 
krājums.- Rīga: Valsts Valodas komisija, 2004.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

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