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*Kursa nosaukums latviski Jaunākā latviešu literatūra: I
*Kursa nosaukums angliski Modern Latvian Literature: I
*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
Anda Kuduma Literatūras katedra Docente, Dr.philol.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

120

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

12

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

12

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

Latviešu literatūras un kultūras vēsture 
A, 2.kursa 4.semestrī

Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne / literatūras vēsture
*Kursa mērķi Veidot izpratni par literatūras un kultūras attīstības 

procesiem 20.gs nogalē un 21.gs. sākumā

*Kursa uzdevumi 1)iepazīt nozīmīgākās  latviešu literatūras attīstības 
tendences 20.gs. nogalē un 21.gs. sākumā, spilgtāko autoru 
daiļradi un darbus;
2) studēt literatūrvēstures un literatūrteorijas materiālus par  
20./21.gs literatūru;
3) analizēt daiļdarbus.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Literārā darba analīzes prasmes, zināšanas par jaunākās 
latviešu literatūras attīstības tendencēm un literatūrteorijas 
jautājumiem.

Kursa valoda latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kurss sniedz ieskatu jaunākajos 
latviešu literatūras un kultūras 
procesos. Izlases veidā raksturotas 
konkrētā literārā un kultūras 
procesa nozīmīgākās personības 
prozā, to estētiskie uzskati un 

The course offers insight into recent processes of 
Latvian literature and culture. A selection of the most 
important personalities in prose and their aesthetic 
perception and psychology of works in concrete 
process of literature are characterised. The main 
literary works are also analysed. The course covers the 
following topics: the evolution of the literary paradigm 



daiļrades psiholoģija, analizēti 
būtiskākie daiļdarbi. Akcentēta 
literārās paradigmas maiņa 
pārrāvuma situācijas apstākļos 
kultūrā un literatūrā 20.gs. 80./90.g.
mijā, postmodernās paradigmas 
aktualizēšanās, robežu nojaukšanas 
un plurālisma tendences literatūrā. 
Raksturotas modernisma un 
postmodernisma robežzonas 
paplašināšanās tendences, 
stilistiskie un saturiskie 
eksperimenti.

during major social and historical changes in the Latvian 
culture and literature during the 80ies/90ies, the significance
of the postmodern paradigm, the removal of boundaries and 
pluralism trends and development tendencies of the Latvian 
literature at the turn of the 21st century as well borderline 
expansion trends in modernism and postmodernism, and 
experiments in style and content within the context of major 
literary works.

*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)

Ievads
Literārās un kultūras paradigmas nomaiņas process
Latvijā  20.gs.  80./90.mijā.  Modernisma  un
postmodernisma  mijattieksmes.  Stilistiskie  un
saturiskie  eksperimenti.  Žanru  attīstības  tendences.
Rakstnieku paaudzes.

2 Lekcija

Prozas procesa raksturojums
1.Stāsta  naratīva  aktualizēšanās.  Vēsturiskās,
autobiogrāfiskās,  atmiņu,  dokumentālās  prozas
nostiprināšanās un žanriskā daudzveidība.
2.I.Indrāne. Romāns „Putnu stunda”. A.Nesaule. Romāns
„Sieviete dzintarā”.
3.Vēsturisko  faktu  mākslinieciski  atšķirīgas
interpretācijas. R.Dobrovenskis.  J.Lejiņš. A.Zelčs.
4.Modernisma un postmodernisma robežsituācija.  Jaunā
reālisma  formēšanās.  Prozas  žanru  robežu  saplūšanas
tendence. 
5.Femīnās  prozas  raksturojums.  Neomītisma,
neoromantisma,  neoreālisma  iezīmes.  G.Repše.
N.Ikstena. I.Ābele. L.Muktupāvela. A.Neiburga.
6. G.Repšes proza. Modernisma tendences.
 Stāstu  krājums  „Septiņi  stāsti  par  mīlu”,  romāni
„Sarkans”, „Īkstīte”.
7.N.Ikstenas  proza.  Romāni  „Dzīves  svinēšana”,
„Jaunavas mācība”. Stāstu krājums „Dzīves stāsti”.
8.I.Ābeles proza. Neoreālisma tendences.
Stāstu krājumi „Akas māja”, „Sniega laika piezīmes”. 
9.L.Muktupāvelas proza. Etnofutūrisma tendences. Stāstu
krājumi „Ducis”,  „Totēmi”.
10.Postmodernisma stilistikas aktualizēšanās. Intelektuāli
spēlējošā proza. 
11.A.Ozoliņš. G.Berelis. A.Kolmanis. J.Vēveris.
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12.  Sociālā  un  poētiskā  absurda  modeļi  P.Bankovska
prozā.  Romāni  „Padomju  Latvijas  sieviete”,  „Čeka,
bumba, rokenrols”. Stāstu krājums  „Skola”.
13.Sirrealistiskas  ievirzes  proza.  Jaunu  attiecību
meklējumi ar realitāti. J.Einfelds. Stāstu krājumi „Mēness
bērns”, „Neļaudis”. R.Ziedonis. Stāsti.
14.Mītu dekonstrukcija. J.Rozītis. Romāns „Kuņas dēls”. 
15.  Jaunākās  latviešu  prozas  raksturojums.  Jaunās
paaudzes  rakstības  tendences.  I.Žolude.  P.Pūrītis.
G.Ignats. M.Perveņecka. Līga K. u.c.
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*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Daiļliteratūras un teorētiskās literatūras lasīšana, 
gatavošanās seminārnodarbībām. Referāts.

72

*Prasības KRP iegūšanai Aktīva līdzdalība semināros. Referāts. Ieskaite.
*Mācību pamatliteratūra

Latviešu literatūras vēsture, 3.sēj., 2002.
Berelis G. Latviešu literatūras vēsture,1998.
Versija par...latviešu literatūra 2000 – 2006, 2007.
Latviešu rakstnieku portreti, 1997, 2004, 2006, 2007.

Mācību papildliteratūra Berelis G. Klusums un vārds, 1997.
Berelis G. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs, 2001.
 Cimdiņa A. Dzīve tekstā. – R., 2006. 
 Cimdiņa A. Teksts un klātbūtne. – R., 2000.

Periodika, interneta resursi un citi avoti Literārie  mēnešraksti  „Karogs”,  „Teātra  Vēstnesis”,
„Kultūras Forums” u.c.
www.satori.lv u.c.
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