
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Baltu mitoloģija un folklora
*Kursa nosaukums angliski Mythology and folklore of the Balts
*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

4

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Gita Girņus Literatūras katedra Lektore, Mg.philol.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 160
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

16

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

A daļas kursi, 1.studiju gads:
Pasaules un Latvijas vēsture;
Baltu etniskā vēsture;
Latviešu literatūras un kultūras vēsture

Zinātņu nozare/apakšnozare Folkloristika: latviešu un lietuviešu folkloristika un 
mitoloģija

*Kursa mērķi Izpratne par 
-folkloristiku kā zinātnes nozari,
-latviešu un lietuviešu poētiskās folkloras saturisko 
daudzveidību,
- gadskārtu un godu tradīcijām latviešu un lietuviešu 
folklorā 
  saistībā ar mitoloģiskajiem priekšstatiem,
- politeismu latviešu un lietuviešu folklorā.

*Kursa uzdevumi Sniegt iespēju studējošiem:
1) iepazīties ar latviešu un lietuviešu folkloras 
pētniecības procesu (galvenie nozares attīstības posmi 
un vadošie pētnieki),
2) iepazīt latviešu un lietuviešu poētiskās folkloras 
veidu (dziesmu folklora, stāstījumu folklora, īsā 
folklora) un žanru daudzveidību,
3) izprast mitoloģijas un folkloras savstarpējās 
attieksmes,
   akcentējot politeisma klātbūtni latviešu un lietuviešu 
mitoloģijā, 
   kā arī mitoloģiskos priekšstatus tautas gadskārtu un 
godu 
   tradīcijās,



4) aktualizēt folkloras lomu mūsdienās.
*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Studenti būs kompetenti par folkloristikas un 
mitoloģijas nozarē lietotajiem terminiem un jēdzieniem;
iegūs zināšanas lietuviešu un latviešu folklorā un 
mitoloģijā, kā arī izpratni par folkloras dzīvotspēju un 
funkcionēšanas īpatnībām mūsdienās.

Kursa valoda latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursā  iztirzāti  jēdzieni  folklora,
folkloristika,  modernā  folklora,
feiklora,  folklorisms,  postfolklora.
Iezīmēta  19.gs.  Rietumieropas
(galvenokārt  Vācijas)folkloristikas
ietekme  uz  latviešu  un  lietuviešu
nacionālās  folkloristikas  attīstību,
pievērsta  uzmanība  vadošajiem
folkloras  un  mitoloģijas  pētniekiem
mūsdienās.  Aplūkota  latviešu  un
lietuviešu  poētiskās  folkloras  saturiskā
daudzveidība,  akcentējot  atšķirīgo  un
līdzīgo  tradīcijā,  pievērsta  uzmanība
gadskārtu  svētku,  kā  arī  cilvēka  mūža
godu  norisēm  abu  tautu  folklorā.
Akcentēta  politeisma  klātbūtne
lietuviešu un latviešu mitoloģijā.

The course entails detailed analysis of the notions -
folklore,  folkloristics,  modern  folklore,  fakelore,
folklorism,  postfolklore. Brief  overview  of  the
influence  of  the  19th century  Western  European
(mainly German)  folkloristics  on development  of
Latvian  and  Lithuanian  national  folkloristics.
Overview of the leading contemporary researchers
of folklore and mythology. Other topics include the
versatility of the content of Latvian and Lithuanian
poetic  folklore,  accenting  the  differences  and
similarities  in  traditions,  mainly  focusing  on
depiction  of  seasonal  festivities  and  human  life
cycle  milestones  in  folklore  of  both  nations.
Polytheism in Latvian and Lithuanian mythology is
emphasized.

*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)

Folkloristika kā zinātnes nozare. 
1. Folkloras un folkloristikas jēdzieni.
2. Folkloristikas nodibināšanās sākumi
    Rietumeiropā. Vadošās teorijas.
3. Nacionālās folkloristikas aizsākumi un
   attīstība Latvijā un Lietuvā (19./20.gs. 
   mija), nozares attīstība līdz mūsdienām.
4. Klasiskā folkloras un postfolkloras 
    attiecības. Folklora, mitoloģija un
    mūsdienu sabiedrība.
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Latviešu un lietuviešu poētiskā folklora. Vienojošais un atšķirīgais.
1. Ieskats baltu tradicionālās kultūras (folkloras) vēsturiskajā attīstībā.
2. Latviešu tautasdziesmas: apjoms, tematiskā daudzveidība, 
skandējamās un dziedamās dziesmas, strofikas un metrikas īpatnības, 
mākslinieciskā izteiksme, tās iespējamā saistība ar mitoloģiskajiem 
priekšstatiem (dzimuma totēmi, tabu, tekstu hipogrammēsana).
3. Lietuviešu dziesmu folklora.
4.Stāstījumu folklora latviešu un lietuviešu tradīcijā (pasakas, teikas, 
nostāsti, leģendas, anekdotes). Kopīgais tautas naratīvos (žanru pazīmes,
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tematika u.c) un nacionālā savdabība.
Iniciācijas rituāla iespējamais atspoguļojum latviešu un lietuviešu tautas 
pasakās.
5. Īsā folklora jeb brahiloģismi (sakāmvārdi, parunas, mīklas, ticējumi)
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Gadskārtu ieražas latviešu un lietuviešu tradīcijā.
1. Folkloriskās liecības par senākajām laika skaitīšanas iespējām (saules 
un mēness kalendārs).
2. Rudens, ziemas, pavasara un vasaras gadskārtu ieražas (svinamās 
dienas, ticējumi, rituālās darbības u.tml). Gadskārtu svētku aktualitāte 
mūsdienu Lietuvā un Latvijā. 

2

6

L

L, S

Cilvēka mūža godi latviešu un lietuviešu folkloras atspoguļojumā.
1. Bēres.
2. Kristības (krustabas).
3. Vedības.

6 S

Politeisms latviešu un lietuviešu mitoloģijā.
1. Mitoloģiskās būtnes latviešu folklorā, 
   to funkcijas. Augstākā un zemākā 
   mitoloģija.
2. Mitoloģiskās būtnes lietuviešu tradīcijā.
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*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās

Folkloras materiālu un mācību pamatliteratūras studijas, gatavošanās 
semināru nodarbībām. Ziņojuma (referāta) izstrāde.

96

*Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās un pozitīvi novērtēts darbs semināru nodarbībās, 
iesniegts un pozitīvi novērtēts ziņojums par izvēlēto tēmu..  Nokārtots
eksāmens.

*Mācību pamatliteratūra Ambainis O.Latviešu folkloristikas vēsture.-R.,1989.
Arājs K. Krišjānis Barons un „Latvju dainas”.-R.,1985.
Gimbutiene  M.Balti  aizvēsturiskajos  laikos:  etnoģenēze,  materiālā
kultūra un mitoloģija.-R.,1994.
Kursīte J.Latviešu folklora mītu spogulī.-R.,1996.
Kokare E.Latviešu un lietuviešu sakāmvārdu paralēles.-R.,1980. 
Olupe E.Latviešu gadskārtu ieražas.-R.,1992.

Mācību papildliteratūra Andersone Z.Kulturoloģija.-R.,2001.
Sedovs V.Balti senatnē.-R.,2004.
Straubergs K.Pār deviņi novadiņi.-R.,1995.
Цветок папоротника.Литовские мифологические сказания.-
Вильнюс,1989.
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