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*Kursa nosaukums latviski Jaunākā latviešu literatūra: II
Kursa nosaukums angliski Modern Latvian Literature: II

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

5

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

11

Laboratorijas darbu skaits      
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7-
doktora; P – profesionālais**)
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*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
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  (drāmā,  dzejā),  to
estētiskie  uzskati  un  daiļrades  psiholoģija,
analizēti būtiskākie daiļdarbi.

The course offers insight into recent processes of 
Latvian literature and culture. A selection of the 
most important personalities in drama and poetry 
and their aesthetic perception and psychology of 
works in concrete process of literature are 
characterised. The main literary works are also 
analysed.



*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)

Drāmas attīstības tendences

1.Stilistiskie  un  saturiskie  eksperimenti  latviešu  drāmā.
Žanriskās variācijas.  Dramaturgu paaudzes. 
2. L.Stumbres, J.Jurkāna, M.Zālītes  drāma. 
3.L.Stumbre. „Dancoju, spēlēju!” „Aktieri”. 
4. J.Jurkāna drāma. „Akacis”. „Viņš taču ir muļķis”.
5.Sociālās un liriskās drāmas mijattieksmes. E.Šņore. J.Helds 
6.Klasisko  drāmas  žanru  problēma.  Traģēdija.  D.Grīnvalds.
„Kasandra”.
7. Jaunākās latviešu drāmas attīstības tendences.  Sociālkritiskā
parabolu  drāma.  Modernisma  un  postmodernisma
robežgadījumi. 
8. I.Ābele. „Tumšie brieži”. „Dzelzszāle”. „Jasmīns”. 
9. R.Mežavilka. M.Perveņecka. E.Sniedze.

Dzejas procesa raksturojums

1. Dzejas poētiskās paradigmas maiņa. Izteiksmes un saturiskie
meklējumi. Postmodernisma stilistika. Dzejnieku paaudzes. 
2.Dzejas  un  prozas  mijattiecības.  Prozas  emocionalitāte  un
poētisms.  Dzejas  episkums.  I.Ābele.  I.Gaile.  I.Balode.
A.Krivade.
3.  Urbānā  dzeja.  Sociālie  motīvi.  A.Manfelde.   R.Mežavilka.
L.Langa. 
4.  Atšķirīgi  poētiskie  tipi  vīriešu  dzejnieku  dzejā.  Formas
raksturības. Stilistika. 
5.  Stilistiskie  un  formālie  meklējumi  K.Vērdiņa,  R.Brieža,
M.Salēja dzejā.
5.Vienkāršās,  lakoniskās,  absurdās  poētikas  izpausmes.
A.Žebers. M.Pujāts.  
6.Emocionāli atvērtas, paplašinātas pasaules modelis dzejā. 
E.Raups. Gaiķu Māris.
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*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Daiļliteratūras un teorētiskās literatūras lasīšana, gatavošanās 
seminārnodarbībām. Referāts.

48

*Prasības KRP iegūšanai Aktīva līdzdalība semināros. Referāts. Esāmens.

*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
Hausmanis V., Kalnačs B. Latviešu drāma 20. gadsimta otrā

     



puse. R., 2006.
Postmodernisms teātrī un drāmā. – R., 2004.

Mācību papildliteratūra Berelis G. Klusums un vārds, 1997
Berelis G. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs, 2001

     

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

Literārie  mēnešraksti  „Karogs”,  „Teātra  Vēstnesis”,  laikraksts
„Kultūras Forums”  u.c.
www.satori.lv;  www.lirika.lv
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