
KURSA KODS      
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Literatūras veidu un žanru teorija: proza
Kursa nosaukums angliski Theory of Literary Types and Genres: Prose

*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

2

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Edgars Lāms Literatūras katedra Profesors, Dr. philol.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
*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 – 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)

Literatūras teorijas zināšanas studiju kursa "Ievads literatūras 
zināšanu studijās" lūmenī

Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne: Literatūras teorija
*Kursa mērķi Prozas teorijas pamatjautājumu apguve. Attīstīt prasmes pielietot 

teorētiskās zināšanas.
*Kursa uzdevumi Izpratnes padziļināšana par prozu kā literatūras veidu, prozas 

stratēģiski svarīgāko īpatnību noskaidrošana. Prozas kategoriju un 
struktūrelementu izpēte. Prozas žanru un to īpatnību apzināšana un
zināšanu nostiprināšana.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Izpratne par prozu kā literatūras veidu. Orientēšanās prozas 
kategoriju un struktūrelementu jautājumos. Prozas žanru teorijas 
jautājumu pārzināšana. Spēja produktīvi izmantot prozas teorijas 
zināšanas.

Kursa valoda latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kurss nostiprina un padziļina iepriekšējās 
zināšanas un priekšstatus par prozas mākslu. 
Svarīgākie noskaidrojamie aspekti: prozas atšķirības 
no dzejas un drāmas; prozas evolūcija, stratēģiski 
svarīgākās īpatnība; Proza kā vēstījuma māksla, 
vēstījuma veidi un elementi; prozas žanri u.c.

The course give deeper knowledges  and 
understanding about prose art. The most important 
aspects are: difference between  prose and poetry and 
drama; evolution of prose; most important 
particularities. Prose as an art of narrative.  Types and 
elements of narrative. Genres of prose etc.

*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, proza jeb epika kā literatūras veids, atšķirības no citiem 2 Lekcija



literatūras veidiem.

Mākslinieciskā proza un cita proza(robežproblēmas un 
robežgadījumi).

Prozas stratēģiski svarīgākās signālpazīmes un kategorijas. Laiks
un telpa, prozas tēls, prozas valoda, vēstījums un stāstījums.

Vēstījuma veidi un formas, vēstījuma elementi.

Prozas žanri

Romāns

Stāsts un novele
Literārā pasaka
Tēlojums un apraksts
Eseja, miniatūr, epifānija
Eksperimentāli prozas žanri

Prozas attīstības modernās tendences

2

4
2

2
2

2
2
2
2
2
2
2
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Lekcija, seminārs

Lekcija
Seminārs

Lekcija
Seminārs

Lekcija
Seminārs
Lekcija, seminārs
Lekcija, seminārs
Lekcija, seminārs
Lekcija, seminārs
Lekcija, seminārs

Lekcija, seminārs

                 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Teorētiskās literatūras studijas, piemēru meklēšana un prezentēšana;
semināru tēmu sagatavošana; eksāmena jautājumu apguve.

48

*Prasības KRP iegūšanai Sekmīga līdzdalība semināros, praktisko darbu sagatavošana un 
prezentācija. Eksāmena nokārtošana: izpratne par prozas mākslas 
teorētiskajiem aspektiem.

*Mācību pamatliteratūra Kiršentāle I., Smilktiņa B., Vārdaune Dz. Prozas žanri. - R.: 
Zinātne, 1991
Hiršs H. Prozas poētika. - R.: Zinātne, 1989
Tabūns B. Prozas specifika. - R.: Zinātne, 1988
Smilktiņa B. Novele: Stili, virzieni, personības latviešu 
novelē(līdz 1945. gadam). - R.: Zinātne, 1999
Par prozas mākslu. - R.: Zinātne, 1974
Cimdiņa A. Esejas sākotne latviešu literatūrā: Promocijas darba 
kopsavilkums. - R.: LU, 1997
Cimdiņa A. Teksts un klātbūtne. - R., 2000 

Mācību papildliteratūra Hiršs H. Kritika un polemika. - R.: Liesma, 1978
Tabūns B. Raksturs latviešu prozā: Iecere un izveide. - R.: Zinātne,
1978
Valenins V. Ievads literatūrzinātnē. - R., 1994
Rožkalne A. Zvaigznes šūpolēs. - R.: Preses Nams, 1999
Cimdiņa A. Dzīve tekstā. - R.: Atēna, 2006
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: Stāsts: identitāte un 
modernie meklējumi. - Liepāja: LiePA, 11, 2006
Tabūns B. nepārtrauktība. - R.: liesma, 1986
Dombrovska Dz. Mūsdienu latviešu psiholoģiskās prozas analīze. 



- Liepāja, 1992
Periodika, interneta resursi un citi 
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Karogs, Kentaurs 21

Kursa autors:            E.Lāms      23.11.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts: Literatūras katedra      Nr.3      24.11.2008.     
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums

Katedras vadītājs:       Z.Gūtmane      24.11. 2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums


