
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Praktikums latviešu folklorā
Kursa nosaukums angliski Folklore field practice 
Studiju programma/-as, 
kurai/-ām tiek piedāvāts 
studiju kurss

Baltu filoloģija un kultūra

Statuss (A, B, C daļa) B2
Kredītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam 
ir vairākas daļas
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KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Gita Girņus Literatūras katedra Lektore, Mg. philol.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

32

Lekciju skaits(1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 
st.)

8

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maģistra; 7- 
doktora)
Pārbaudes forma/as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)

A daļa, Baltu etniskā vēsture, mitoloģija un folklora.

Zinātņu nozare/apakšnozare Folkloristika: latviešu folklora. 
Kursa mērķi Iesaistīt  studentus  latviešu  folkloras  materiālu  vākšanas

darbā,  kas  nodrošinātu  vēl  neapzinātas  tradicionālās
nemateriālās  kultūras  (poētiskās  folkloras)  mantojuma
saglabāšanu,  kā  arī  sniegtu  liecības  par  folkloras
dzīvotspēju, noturīgumu un funkcionēšanu mūsdienās;

Kursa uzdevumi - nostiprināt un padziļināt studentu teorētiskās zināšanas 
latviešu folklorā;

- veidot prasmes un attīstīt iemaņas praktiskajā darbā ar 
folkloras teicējiem, kā arī fiksētā materiāla atšifrēšanā un
sakārtošanā;

- veicināt latviešu poētiskās folkloras materiālu vākšanu 
un uzkrāšanu Liepājas Universitātes Kurzemes 
Humanitārā institūta Folkloras un valodas centra fondos, 
nodrošinot iespēju to tālākai un detalizētākai izpētei.

      



Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Studenti iegūs praktiskas zināšanas un izpratni par latviešu 
poētiskās folkloras veidu, žanru un izpausmju lielo 
daudzveidību.

Iegūs folkloras vācēja darba iemaņas un pieredzi, plānojot 
intervijas un uzklausot teicējus, kā arī atšifrējot fiksētos 
materiālus.

Kursa valoda Latviešu 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
 (līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa ietvaros studenti  papildina teorētiskās
zināšanas  par  latviešu  poētisko  folkloru,  tās
saturisko  daudzveidību,  funkcionēšanas
iespējām  mūsdienu  sabiedrībā.  Patstāvīgi
strādājot  ar  teicējiem,  studenti  fiksē  folkloras
materiālus  dzimtajā  vietā  (pagastā,  novadā,
pilsētā) vai citā apvidū Latvijā Savākto vienību
skaitam jābūt ne mazākam par 80.

 Studentiem  tiek  piedāvāta  arī  iespēja
apkopot  materiālus  par  kādu  no  Kurzemes
reģiona  folkloras  kopām,  etnogrāfiskajiem
ansambļiem,  kapelām,  intervējot  to  vadītājus,
dalībniekus,  apkopojot  presē  pieejamo
informāciju u.tml. 

Kursa  noslēgumā,  materiālu  vākums
jānoformē  atbilstoši  prasībām  un  jānodod
docētājam pārbaudei.

During the practice students individually acquire
theoretical  knowledge  about  Latvian  poetic
folklore,  its  versatility  of  content,  ways  of
functioning  in  the  contemporary  society.
Individually  working  with  narrators,  students
record  folklore  materials  of  their  native  area
(parish, region or town) or other area in Latvia.
The number of recorded materials must be 80 or
more.
Students are also offered a possibility to compile
materials  about  a  folklore  group,  ethnographic
ensemble  or  band  from  Kurzeme  region,
interviewing  its  managers,  participants,
compiling  information  available  in  printed
sources, etc.
The materials must be compiled according to set
regulations  and  handed  to  the  lecturer  for
evaluation at the end of the course.

PRAKSES 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)

 Folkloras praktikums: mērķi, uzdevumi, saturs.
 1) Folklora kā tautas mākslas izpausme (marginālā jeb neoficiālā 
kultūra). 
     Materiālās un nemateriālās tautas kultūras attiecības. 
2) Pārskats par folkloras vākšanas darba
    metodikas attīstību (19.gs.-21.gs. sākumam).
3) Lauka pētījumu metode folkloras materiālu
     vākšanā. Darbs ar teicēju.
Savākto folkloras materiālu apstrāde.
Individuālas konsultācijas. 
 1) Folkloras materiālu fiksēšana:
a) tehnisko līdzekļu pielietojums intervijās ar
    folkloras teicējiem. Audioierakstu 
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    atšifrēšanas metodika.
b) folkloras materiālu pierakstīšana (bez 
     tehnisko līdzekļu palīdzības).

2) Praktiskā nodarbība ar iepriekšējos gados 
     savāktajiem folkloras materiāliem, 
     studentiem iepazīstot vākumu saturu, 
     struktūru, noformēšanas īpatnības. 

  3) Semināra nodarbība par iepriekšējā gada
      folkloras praktikuma (prakses) norisi: darba
      iespējas, problēmas, praktiskie veikumi un
      ieguvumi. 
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Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Studenta patstāvīgais darbs, fiksējot, atšifrējot un noformējot 
poētiskās folkloras materiālus atbilstoši norādījumiem. 

20

Prasības KRP iegūšanai Studentam jāpiedalās praktiskajās un semināra 
nodarbībās; jāiesniedz praktikuma vadītājam fiksētos, 
atšifrētos, noformētus atbilstoši izvirzītajām prasībām 
poētiskās folkloras materiālus. Fiksēto vienību skaits – 
ne mazāks par 80.
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