
KURSA KODS LitZ4941, LitZ4007

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Literatūras kritika- teorija un prakse

Kursa nosaukums angliski Literary Criticism- Theory and Practice

Studiju programma/-as, kurai/-ām 

tiek piedāvāts studiju kurss

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

Statuss (A, B, C daļa) A

Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 

semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

4 (2+2)

KURSA AUTORS

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Inta Genese-Plaude Literatūras katedra lektore

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 160

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

15

Semināru vai praktisko nodarbību 

skaits

16

Laboratorijas darbu skaits -

Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 

bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7-

doktora; P – profesionālais)

1-4

Pārbaudes forma/ -as eksāmens

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 

programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Latvijas vēsture, latviešu kultūras vēsture, latviešu literatūras 

vēsture

Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne/ latviešu literatūras vēsture

Kursa mērķi Gūt izpratni par literatūrkritikas attīstību no 19.gs.nogales līdz 

mūsdienām kultūrprocesu kontekstā,literatūrkritisko skolu 

izpausmēm, apgūt praktiskas iemaņas literatūrkritiska teksta 

radīšanā.

Kursa uzdevumi Iepazīties ar latviešu literatūras kritikas procesu, tā saikni ar 

kultūras un sabiedriskajām norisēm, literatūrkritisko skolu 

izpausmēm konkrētos literatūrkritiskos tekstos, vingrināties 

literatūrkritisku tekstu sacerēšanā.

Kursa rezultāti (apgūstamās 

kompetences)

Gūts priekšstats un zināšanas par literatūrkritikas attīstību, 

tendencēm, spilgtākajām personībām, iegūtas prasmes vērtēt  un



analizēt mākslas un kultūras parādības.

Kursa valoda latviešu

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kursā tiek aplūkota literatūrkritikas attīstība no 

19.gs. nogales līdz mūsdienām saistībā ar kultūras, 

literatūras un sociālās dzīves, un periodikas attīstību, 

literatūrkritisko skolu izpausmes spilgtāko 

literatūrkritiķu devumā. Studenti praktiski vingrinās 

literatūras( kultūras) parādību vērtēšanā, izmantojot 

dažādas literatūrkritiskas pieejas un žanrus.

The course shows the evolution of the literary 

criticism since 19th century till nowadays in the 

contact with development of culture, literature and 

social life and periodics, the expreses of the schools

of literary criticism in the contribution of well 

knowing literary critics. The students practical 

exercises to evaluate the cultural phenomenon with 

using different approaches and genres of literary 

criticism.

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)

Kritikas jēdziens,galvenie veidi, žanri, funkcijas. Vēsturiskais 

skatījums uz tās saikni ar citām literatūrzinātnes nozarēm un 

robežzinātnēm, un mūsdienu izpratne un lietojums. Objektīvā un 

subjektīvā mijattiecības.

Literatūrkritikas veidu un žanru pazīmju raksturojums.

Latviešu literatūrkritikas pirmsākumi 19.gs.50. – 80.gados. 

Laikrakstu nozīme kritikas attīstībā.Jaunlatviešu publicistiskā 

kritika.

Pirmais pārskata raksts par dzeju-"Dzejas nodaļa mūsu 

laikrakstos 1873.g.,apskatīta no Kaudzītes M." Pirmie viedokļi 

par dzejnieka uzdevumu un tautiskā romantisma izpratne 

Kaudzītes M. un Lautenbaha polemikā.

Kritika un sociālpolitiskā gaisotne 19.gs. 90. gados. Jaunas 

prasības un pieejas mākslas darba vērtēšanā.I. Tēna , G. 

2

2

2

2

lekcija

praktiska nodarbība

lekcija

seminārs



Brandesa idejas un kultūrvēsturiskās skolas ienākšana.

Jaņa Jansona-Brauna un Jāņa Asara literatūrkritiskie raksti     

Literatūrkritikas  process  un autori 20. gs. sākumā, 

literatūrkritikas pozīcijas literāro grupējumu kontekstā.

F. Bārda un J. Akuraters kā literatūrkritiķi.

Kultūrpolitika un literatūrkritikas procesa tendences, literārie 

grupējumi 1920.-1940g.. A. Čaks un E. Virza kā literatūrkritiķi.

L. Laicena darba "Dzejas principi" un A. Kurcija "Aktīvā 

māksla" analīze 

Analītiskā( R. Egle) un socioloģiskā strāva( A. Upīts) 

literatūrkritikā . Z. Mauriņas eseju iedaba.

Kultūra, literatūra, literatūrkritika un ideoloģija. Sociālistiskā 

reālisma ietekme uz kritiku (1940.- 1955.) 

Sabiedriskās norises un pārmaiņas, to ietekme uz kultūras un 

literāro dzīvi 20. gs. 60.-70g.. Eiropas literāro parādību 

konteksts. Neformālās parādības kultūras un mākslas vidē. 

Literatūrkritikas procesu pretrunīgums- līdzāspastāvoši 

formālisms un aktivizēšanās, plašu sabiedriski svarīgu polemiku 

iedzīvināšana. Kultūras periodikas situācija.Cenzūra.

 

Dominējošās pieejas mākslas darba vērtēšanā. Pārmaiņas 80. g. 

2. pusē, jaunu mākslas teksta interpretācijas metožu apzināšana

Pārmaiņas 80.g.2.pusē un 90.gados. Akadēmiskās un esejiskās 

kritikas "īpatsvara" attiecības. Kritēriju maiņa, jaunas pieejas 

literatūrkritikā. Spilgtāko literatūrkritiķu darbības 

raksturojums.Modernie rakstnieki un literatūrkritika.
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lekcija

seminārs

lekcija

seminārs

lekcija

seminārs

seminārs

lekcija

lekcija

seminārs

lekcija



Pieejas literāra darba vērtējumā- strukturālā, poststrukturālā, 

semiotiskā u.c..

Jaunās kritikas principi (G. Bereļa rakstu analīze)

Kritikas situācija 21. gs. sākumā. Robežu izzušana starp 

literatūru, kritiku un robežzinātnēm. Publicistiskā kritika. 

Kultūra, māksla, literatūra un kritika virtuālajā vidē. 

Literatūrkritikas tendences pasaulē

Receptīvi estētiskās pieejas literatūrkritisko paraugu analīze

Mūsdienu latviešu prozas teksta literatūrkritiska interpretācija

Mūsdienu latviešu dramaturģijas parauga literatūrkritiska 

interpretācija

Mūsdienu latviešu dzejas grāmatas literatūrkritiska interpretācija.

Pārskats par žurnālā "Karogs" gada laikā publicēto

prozu,

dzeju.

Starpžanru teksta analīze.

Kopsavilkums un pašnovērtējuma tests.
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seminārs

seminārs

seminārs
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Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās

Literatūrkritisko tekstu lasīšana, gatavošanās semināriem, 

praktiskajām nodarbībām

Pārskata un semināra nodarbības plāna par kādu nozīmīgu latviešu 

literatūrkritiķi sagatavošana 20

 56

20



Kritiska raksta sagatavošana studenta izvēlētā žanrā un pieejā par 1 

jaunāko latviešu literatūras grāmatu.20

20

Prasības KRP iegūšanai 70 % lekciju apmeklējums, aktīva līdzdalība semināros, 

sagatavoto pārskatu nolasīšana auditorijā un rakstveida 

iesniegšana.

Mācību pamatliteratūra 1. Cimdiņa A. Teksts un klātbūtne.- R., 2000.

2. Kritikas gadagrāmata.- 1.-19. laidiens.

Latviešu literatūras kritika 1.-5. sēj./ sak. Grigulis A., Austrums 

V.- R., 1956.- 1962.

3. Kritika: teorija, vēsture, prakse.- R., 1975.

4. Literatūras un mākslas vērtēšanas principi.- R., 1988.

5. Ūdre D. Latviešu literatūras kritika no 1940. līdz 1955. 

gadam.- R., 1988.

     

Mācību papildliteratūra 1.Berelis G. Klusums un vārds.- R., 1997.

Berelis G. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs.- R., 2001.

Īgltons Terijs. Marksisms un literatūras kritika.- R., 2008.

Latviešu literatūras vēsture, 1.- 6. sēj./ virsred. Bērziņš L./ - R., 

1935- 1937.

Latviešu rakstnieku portreti( sēr.).- R., 90. gadi.

     

Periodika, interneta resursi un citi 

avoti

"Kultūras Forums", "Karogs"; 

www.satori.lv

Kursa izstrādātājs:
Inta Genese-

Plaude

01.12.2014.
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