
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski XX.gs. krievu literatūra oriģinālvalodā
Kursa nosaukums angliski XX century Russian literature in the original 

language
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss

Eiropas valodu un kultūras studijas

Statuss (A, B, C daļa) B daļa 
Kredītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daļas

2 KRP (5.semestris) 

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Eleonora Ņikiforova Humanitāro un mākslas 

zinātņu fakultāte
Asistente, Mg. paed.

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
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne
Kursa mērķi Iepazīt un pētīt XX.gs. krievu literatūras dažādu autoru 

savdabību.

Kursa uzdevumi 1. Dot vispārējus un vienlaikus konkrētus priekšstatus 
par galvenajiem literatūras virzieniem.

2. Parādīt, kā notiek literatūras komunikācijas process.
3. Izanalizēt konkrēto autoru daiļrade.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Iegūt prasmes orientēties krievu literatūras periodizācijā un 
dažādu autoru daiļradē.

Kursa valoda Krievu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
XX.gs  krievu  literatūra:  periodizācija  un
literatūras virzieni. 
S.Čjornija,  I.Buņina,  A.Solžeņicina
daiļrades savdabības. 
XX.gs.  beigumām  jaunākā  krievu
literatūra. 

Russian literature of the XX century: 
periodization and literary directons.
S.Chorny, I.Bunin, A.Solzhenitsyn: Features of
creativity.
The newest Russian literature of the late 
twentieth century.

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)

1. Периодизация и основные  направления в 
русской литературе ХХ века.

2. Саша Черный – эволюция сатиры и 
творчество в период эмиграции.

6

8

2 lekcijas
1 praktiska nodarbība
2 lekcijas



3. Иван Бунин – реалист. Этапы творчества. 
Первый русский лауреат Нобелевской 
премии.

4. Александр Солженицын – культовая фигура
реабилитационного периода новейшей 
русской литературы.

5. Новейшая русская литература конца ХХ
века.

8

4

6

2 praktiskas nodarbības

2 lekcijas
2 praktiskas nodarbības

1 lekcija
1 praktiska nodarbība

2 lekcijas
1 praktiska nodarbība

Kopā: 32
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Krievu literatūras tekstus studēšana
Mācību līdzekļus un papildus literatūras studēšana, 
referātu sagatavošana

20
20
8

Kopā: 48
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba 

uzdevumi, dalība praktiskajās nodarbībās, referātu 
aizstāvēšana.

Mācību pamatliteratūra 1. История русской литературы: В 4-х тт. –  М.-Л.: 
Наука, 1980-83.
2. Семенов A. Русская литература ХХв. – Даугавпилс: 
SAB, 1994 – 543 c.
3. Шром Н.И. Новейшая русская литература. 1987-
1999. Учеб. Пособие. – Рига: Retorika A, 2000 – 160 c/.

Mācību papildliteratūra 1.Антология русской поэзии и прозы. ХХ в./ В 2-х 
частях. – М.: Издательский дом «Круглый год», 1994.
2.Бавин С., Семибратова И. Судьбы поэтов 
серебряного века. – М.: Кн. Палата, 1993.
3. Бунин И. Избранное / сост. И вступ. Очерк 
А.Н.Архангельского. – М.: Мол. Гвардия, 1991.
4. Русская поэзия XIX – начала XXв. – М.: 
Художественная литература, 1987.
5. Семенов А.Н., Матвеева М.Л. Русская литература 
ХХ века. – Рига: Звайгзне, 1992-93.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

«Литературная газета» - еженедельное издание,
журналы «Новый мир», «Литературное обозрение» и 
др.
http  ://  old  -  russian  .  chat  .  ru  /  index  .1  htm
http  ://  yaca  .  yandex  .  ru  /  yca  /  cat  /  Cultura  /  Literature  /
http  ://  www  .  fel  -  web  .  ru  /
www  .  allbest  .  ru
www  .  km  .  ru  /  literature  /-45  k
www  .  litera  .  ru
www  .  proza  .  ru
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