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Kursa nosaukums latviski XX gs. vācu literatūra oriģinālvalodā
Kursa nosaukums angliski German literature of XX century
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss Eiropas valodu un kultūras studijas
Statuss (A, B, C daļa) B 
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2 KRP (5.sem.)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Juris Kastiņš Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
fakultāte

profesors, habilitētais 
filoloģijas doktors

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)

1-4

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kultūras studijas: Vācija, Šveice (B daļa)

Zinātņu nozare/apakšnozare literatūrzinātne
Kursa mērķi Apgūt vācu literatūras XX.gs. galvenās literārā procesa

līnijas un redzamāko autoru darbus, iepazīstināt ar 
XX.gs. klasiķu mantojumu

Kursa uzdevumi Sagatavot studentus vācu modernās litaratūras 
izpratnei, orientēt viņus modernisma un 
postmodernisma, kā arī stilu plūrālisma daudzveidībā 
un iemācīt izprast literāro virzienu raksturu un poētiku.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Studenti iegūst šādas kompetences:
1)akadēmiskās kompetences – zināšanas par XX. gs. 
vācu  literatūru un tā nozīmīgākajiem pārstāvjiem;
2)profesionālās kompetences – iemaņas un prasmes 
prezentēt savas zināšanas literatūrā vācu valodā un 
analizēt literāros tekstus.

Kursa valoda Vācu valoda
KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kurss iepazīstina studentus ar The course acquaints students with the main directions 



XX.gs. vācu literārā procesa 
galvenajiem virzieniem un 
pamattendencēm, tai skaitā ar XIX-
XX gs. mijas specifiku (stilu 
plūrālisms), ar vācu ekspresionisma
pamatpazīmēm un svarīgākajiem 
autoriem, ar Tomasa Manna, 
Heinriha Manna, H. Heses u.c. 
izcilu rakstnieku daiļrades 
pamatpremisēm. Īpaša vērība veltīta
Brehta, Remarka, Feihtvangera, 
Hofmanstāla, Benna, Hauptmaņa, 
Rilkes un Georga daiļrades 
pamatproblēmām. Pēckara literatūrā
akcentēta vācu literatūras atīstības 
specifika pēc nacisma sagrāves. 
Galvenie autori šeit ir Bahmane, 
Encensbergers, Eihs, Bels, Grass, 
Kepens u.c. Akcentēta vācu lirikas 
savdabība modernisma un 
postmodernisma kontekstā.

and basic trends in the XX c. German literary process, 
including specificity of the turn of the XIX and XX 
century (pluralism of styles) with fundamental features 
of German expressionism and the most significant 
authors, with basic premises of outstanding writers’ 
literary pieces – Thomas Mann, Heinrich Mann, 
H.Hesse and others. Special focus is on literary 
activities by Brecht, Remark, Feuchtwanger, 
Hoffmannstal, Benn, Hauptman, Rilke and Georg.
In post-war literature the main accent is on specific 
character of the development of German literature after
the defeat of Nazism. The main authors are Bachmann, 
Enzensberger, Eich, Bell, Grass, Keppen and others. 
Specificity of German lyrics is accentuated in the 
context of modernism and post-modernism.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēma

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

Tēma:Vācu literatūras specifika 19./20.gs. mijā
Apakštēma:Stilu plūrālisms un modernisma

jēdziens.

2
2

1 lekcija
1 seminārs

Tēma:Ekspresionisms vācu literatūrā un virziena
galvenie pārstāvji.

Apakštēmas: Vācu modernās literatūras  klasiķis
Tomass Manns.

Reālists un Vācijas sociālo procesu spogulis
Heinrihs Manns

2
      2

2

1 lekcija
1 seminārs

1 praktiska nodarbība

Tēma: Lirika 20.gs. pirmajā pusē.
Apakštēma: Rainera Marijas Rilkes daiļrade.
Gotfrīda Benna nihilisms. Kafkas daiļrade.
Hofmanstāla un Brehta daiļrades pamati.

Tēma: Vācu literatūra Veimāras Republikas laikā.
Apakštēmas:  Feihtvangera,  Heses  un  Remarka
literārais mantojums.
Vācu  modernisma  (dadaisma,  sirreālisma  u.c.
virzienu) analīze.

Tēma: Vācu literatūra pēc Otrā pasaules kara
Apakštēmas: 

Borherta, Bela, Grasa, Eiha  un Encensbergera
sabiedrības kritika daiļradē.

Ingeborgas Bahmanes postmodernisma proza un

2
2
2

4
2

2

4
2
2

1 lekcija
1 seminārs

1 praktiska nodrbība

               2 lekcijas
1 seminārs

1 lekcija

2 lekcijas
1 seminārs

1 praktiska nodarbība



dzeja. 

Kopā: 32
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Gatavošanās semināriem un praktiskajiem darbiem –
literāro tekstu analīzei.

Gatavošanās semināriem –
20 stundas, gatavošanās praktiskajām 
nodarbībām – 28 stundas (darbu 
lasīšana)

Kopā: 48
Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklēšana, piedalīšanās semināros ar 

referātiem, tekstu analīze praktiskajās nodarbībās 
un obligātās literatūras lasīšana.

Mācību pamatliteratūra Leiß, I.; Stadler H. Deutsche Literaturgeschichte. 
Bd.8,9. München: dtv, 2010.
Riegel, P.; Rinsum, van W. Deutsche 
Literaturgeschichte. Bd. 10,11, 12.  München: dtv, 
2010.

Mācību papildliteratūra Hauptwerke der deutschen Literatur. Hrsg. von 
Kluge M. und Radler R. München: Kindler, 2011.
Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis 
zur Gegenwart. Hrsg. von Barner, W. München: 
Beck, 2010.

Periodika, interneta resursi un citi avoti Text+Kritik žurnāli. Sinn und Form žurnāli. 
Wikipedia encikl. raksti par autoriem.

Kursa autors: Juris Kastiņš 03.04.11.
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