
KURSA KODS      
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Populārā kultūra un literatūra
Kursa nosaukums angliski  Popular Culture  and Literature

*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
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.)

6

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

10

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)

Literatūras teorijas zināšanas par literatūras žanriem, par daiļdarba
uzbūvi, par daiļdarba vērtēšanas principiem un kritērijiem. 
Kultūres vēstures zināšanas.

Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne: Latviešu literatūras vēsture; cittautu literatūras 
vēsture.

*Kursa mērķi Veidot izpratni par literatūras daudzveidību un par vienas 
tendences - populārās literatūras un kultūras specifiku, plašo 
tipoloģisko spektru ievērojamākajiem reprezentantiem. Attīstīt 
iemaņas novērtēt literāros darbus, ņemot vērā to elitāro vai 
populāro tendenci, kā arī respektējot mākslinieciskās kvalitātes 
prasības.

*Kursa uzdevumi Lasīt, iepazīt un vērtēt populāras orientācijas latviešu un cittautu 
autoru darbus. Apzināt populārās literatūras un kultūras plašo 
spektru un intensitāti.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Populārās literatūras dažādo atzaru un zīmīgāko piemēru 
iepazīšana, prasme analizēt un vērtēt tos.

Kursa valoda latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kurss iepazīstina ar populāro literatūru un 
kultūru dažādos vēstures etapos un jo īpaši jaunākajos
laikos. Kursa ietvaros gūstams priekšstats par 
populārās literatūras redzamākajiem atzariem - 
kriminālliteratūru, piedzīvojumu un dēku romāniem, 
zinātnisko fantastiku, šausmu un erotikas literatūru, 
melodramatisko literatŗu u.c. Iezīmēts populārās un 
triviālās kultūras plašākais fons, popkultūras 

The course introduces with popular literature and 
culture into different ehtaps of history particularly in 
the latest times. We can get percept about derivation 
of the popular literature. Criminal literature. 
Adventure literature. Science fiction. Horror stories. 
Erotic literature. Melodramatic literature.  The wildest
background of  the popular culture are marked and   
intensity of popart are showed.



pieaugošā intensitāte.

*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)

Populārā un elitārā kultūra un literatūra cauri gadsimtiem, 
situācija mūsdienās. Populārā un triviālā literatūra.

Dažādi viedokļi par populāro literatūru un kultūru, iespējamās 
signālpazīmes un raksturības.

Populārās literatūras atzari, autori un darbi

Kriminālliteratūra, detektīvi.

Piedzīvojumu un dēku literatūra.

Šausmu literatūra.

Zinātniskā fantastika.

Melodramatiskā literatūra.

Erotiskā literatūra.

Citi atzari.

Populārās literatūras un kultūras attīstības modernās tendences 
un perspektīvas.
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Lekcija

Lekcija

Lekcija
Seminārs
Lekcija
Seminārs
Lekcija
Seminārs
Lekcija
Seminārs
Lekcija
Seminārs
Lekcija
Seminārs
Lekcija

Seminārs

                 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Populārās literatūras darbu lasīšana. Literatūrkritiskā materiāla 
iepazīšana. Semināra jautājumu sagatavošana. Ieskaites darba 
uzrakstīšana.
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*Prasības KRP iegūšanai Norādītās literatūras avotu apguve. Sekmīga darbība semināros. 
Ieskaites darba veikšana.

*Mācību pamatliteratūra      
Mācību papildliteratūra Haralds Biezais. Kultūra un subkultūra// Grāmata, 1991, 1, 62.-

69.lpp.
Milda Palēviča. " Diletantisma spēks un nespēks" // Palēviča M. 
Aistētikas problēm.- R.: A. Gulbis, 1936, 88.-95.lpp.
Par " lēto" literatūru: Karogs, 2004, 2
G. Berelis " Detektīvs attīstīta sociālisma apstākļos" // G.B. 
Latviešu lit. vēsture, 1999- 218.-227. lpp.
Anda Plēsuma " Ar vaļējām acīm pa dzīvi": Apcere par Andri 
Kolbergu. - Zvaigzne, 1994 Skurbe A. Andris Kolbergs. - R.: 
Zinātne, 2006[sēr. "Personība un daiļrade"].
Baiba meistare "Atmiņu albumu tradīcijas Latvijā. sociālais 
rokraksts"// Letonica, 2000, nr.1 (5)



Karogs, 2005, 1 (par fantāzijas literatūru, arī zinātn. fantastiku)(G.
Berelis, Imants Belogrīvs, bārbala Stroda u.c.)
Intervija ar P. Koelju("Alķīmiķis")// Karogs - 1999, 2
Agita Misāne "Koelju fenomens"// Karogs, 2002, Nr. 7
Guntis Berelis "Klusums un vārds" , 1997
Guntis Berelis. Guntis runā ar Bereli III par triviālām būšanām// 
Karogs, 1995, 12 - 133.-142. lpp.
Vija Jugāne. Ar skatienu uz triviālo // Vārds, 1993, 2, Jūlijs, 24.-
25. lpp. (par Andra Puriņa "Vampīru sazvērestību")
Anšl. Eglītis par Kurta Rīsa "Bestselleriem" u.c. // Anšl. Eglītis 
Esejas, 1991, 67.-71.lpp. u.c.
Par bestselleriem - Grāmatu Apskats, 29. jūnijs 1994.
Ingūna Beķere. Ko iesākt ar nacionālo bestselleru? // Karogs, 
1998, 9 [Par "Kuršu vikingiem"]
Lita Silova "Lats - tas ir daudz vai maz?" [Par "Lata romāna" 
sēriju] // Karogs - 2001, 1
Sandra Meškova: par D. Rukšānes "Romāniņu" // Karogs, 2002, 
nr. 10
Ieva Dubiņa: par D. Rukšānes "Romāniņu" // Karogs, 2002, 6
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: Populārās un elitārās 
tendences literatūrā un mākslā. - Liepāja: LiePA, 13, 2008

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

Karogs, Kultūras Forums, Kentaurs 21, Kultūras Diena

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

Kurss apstiprināts: Literatūras kat.      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


