DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE

AKADĒMISKĀ MAĂISTRA
STUDIJU PROGRAMMA
FILOLOĂIJA

Reakreditācijas ziĦojums

APSTIPRINĀTA
DU Senāta sēdē
2006. gada 12. jūnijā
Protokola Nr. 7
Senāta priekšsēdētājs:

................................. V. Paškevičs

1

AKADĒMISKĀ MAĂISTRA
STUDIJU PROGRAMMA ``FILOLOĂIJA``

-

Programmas kods – 45222

-

Programmas īstenošanas ilgums – 2 studiju gadi (pilna laika studijas) un 2,5 gadi
(nepilna laika studijas)

-

Programmas apjoms – 80 KP

-

Prasības uzsākot studijas – bakalaura grāds filoloăijā vai augstākā profesionālā izglītība
filoloăijas jomā

-

Iegūstamais grāds – humanitāro zinātĦu akadēmiskais maăistra grāds latviešu filoloăijā
vai krievu filoloăijā, vai angĜu filoloăijā, vai vācu filoloăijā, vai salīdzināmajā filoloăijā

-

Programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, Vienības 13

-

Programmas īstenošanas veids – pilna un nepilna laika studijas
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1. Studiju programmas vispārīgs raksturojums
Akadēmiskā maăistra studiju programma ``Filoloăija`` Daugavpils Universitātē Ĝauj turpināt
studijas tiem, kas studējuši latviešu, krievu, vācu un angĜu filoloăijas virzienā bakalaura
programmās, tādējādi veidojot loăisku bakalaura un maăistra studiju secību. Programma paredz
piecas apakšprogrammas: latviešu filoloăija, krievu filoloăija, angĜu filoloăija, vācu filoloăija,
salīdzināmā filoloăija.
Piedāvātā salīdzināmās filoloăijas apakšprogramma faktiski DU tika jau realizēta kā
apakšprogramma Krievu filoloăijas studiju programmā, jo uz 2000. gada akreditācijas laiku
Humanitārajā fakultātē bija spēcīgi attīstīts latviešu – krievu valodas, literatūras un kultūras
salīdzināmais un sastatāmais virziens, tāpēc šīs apakšprogrammas iegūšanai krievu filoloăijas
programmā bija pamatojums. Attīstoties zinātnei DU un nostiprinoties un attīstoties citu
filoloăijas studiju programmu virzieniem, šis salīdzināmais aspekts ir iespējams arī angĜu, vācu
un latviešu filoloăijā, vēl jo vairāk, šo starpkultūru mijiedarbību izprast, pētīt nepieciešamību
nosaka valstī, Eiropā un pasaulē esošo sakaru un kultūru mijiedarbības paplašināšanās.
Programma praktiski atbilst citu ``Filoloăijas`` maăistra studiju apakšprogrammu
standartizētajai daĜai un struktūras principu uzbūvei.
Izdalot šo virzienu kā atsevišėu apakšprogrammu, tiktu dota iespēja studēt visiem
Filoloăijas bakalaura studiju programmu beigušajiem studentiem neatkarīgi no bakalaura
programmas virziena. Vēl vairāk, DU ir arī doktora studiju programmas ``Literatūrzinātne`` un
``Valodniecība``, kas arī paredz salīdzināmās literatūrzinātnes un salīdzināmās un sastatāmās
valodniecības virzienu. Tādējādi izveidotos loăiska secība bakalaura, maăistra un doktora
studijās.
DU Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta zinātnieki un studiju programmu
mācībspēki ir spēcīgi attīstījuši šo virzienu arī zinātnē. Šādas apakšprogrammas pārstrukturēšana
un iekĜaušana maăistra studiju programmā ``Filoloăija`` ir loăiska un neienes būtiskas izmaiĦas
programmā kopumā.
1.1.

Mērėi un uzdevumi

Studiju programmas mērėis ir sagatavot teorētiski izglītotus, patstāvīgi un radoši
domātspējīgus, kompetentus un savā nozarē akadēmiski izglītotus speciālistus, spējīgus veikt
patstāvīgus zinātniskus pētījumus, kas dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā.
Studiju programmas galvenie uzdevumi ir:
• sniegt studentiem zināšanas nozares būtiskāko un jaunāko teoriju izpratnē, kas padziĜina
bakalaura programmā iegūtās;
• attīstīt studentu patstāvīgas izziĦas un izpētes darba iemaĦas, sagatavojot studentus tālākām
studijām doktorantūrā;
• attīstīt problēmu risināšanas spējas jaunā vai nepazīstamā vidē plašākā vai multidisciplinārā
kontekstā, salīdzinot ar savu studiju jomu;
• attīstīt spējas integrēt zināšanas, māku formulēt slēdzienus, balstoties uz nepilnīgu vai
ierobežotu informāciju, tajā pat laikā ietverot savu zināšanu pielietojumu;
• pilnveidot pētnieciskā darba prasmes un sagatavot studentus jaunrades pētnieciskajam
darbam, radot iespējas oriăinalitātei;
• mācīt studentus prezentēt zinātniskos pētījumus zinātniskos semināros un konferencēs;
• sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus filoloăijā, kas būtu spējīgi konkurēt akadēmiskajā
un profesionālajā vidē Latvijā vai ārvalstīs.
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1.2. Studiju procesa organizācija un vadība
Studiju process ir organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes Satversmei, Augstskolu
likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.481 un citiem normatīvajiem
dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaĦā ar DU Senātā pieĦemtiem studijas
reglamentējošiem dokumentiem. Imatrikulācija notiek saskaĦā ar UzĦemšanas noteikumiem DU,
kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Studiju programmu izpildīšanu nodrošina DU Humanitārā fakultāte.
•
•
•
•
•

Maăistra studiju programma ``Filoloăija`` ietver šādas apakšprogrammas:
Latviešu filoloăija (apakšprogrammas direktors dr.phil., doc. G.OzoliĦš),
Krievu filoloăija (apakšprogrammas direktors dr.phil., as.prof. A.Stankeviča),
AngĜu filoloăija (apakšprogrammas direktors dr.paed., doc. B.KalniĦa),
Vācu filoloăija (apakšprogrammas direktors dr.phil., doc. N.Jundina),
Salīdzināmā filoloăija (apakšprogrammas direktors dr.phil., as.prof. M.Burima).

1.3. Studiju procesa ilgums
Studiju ilgums ir 2 studiju gadi (pilna laika studijas) un 2,5 studiju gadi (nepilna laika
studijas). Programmas apjoms ir 80 KP.
1.4. Studiju programmas akadēmiskais statuss
Pēc studiju programmas apguves izglītojamie ar iepriekš iegūtu atbilstošo akadēmisko
bakalaura grādu vai atbilstošo profesionālo augstāko izglītību humanitāro zinātĦu jomā
(1.4.tabula) iegūst humanitāro zinātĦu akadēmisko maăistra grādu latviešu filoloăijā vai krievu
filoloăijā, vai angĜu filoloăijā, vai vācu filoloăijā, vai salīdzināmajā filoloăijā.
1.4.tabula
Iegūstamais humanitāro zinātĦu akadēmiskais maăistra grāds filoloăijā atbilstoši studējošā iepriekš
iegūtajai augstākajai izglītībai

Iepriekš iegūtā augstākā izglītība

Iegūstamais humanitāro zinātĦu
akadēmiskais maăistra grāds filoloăijā

Bakalaura grāds latviešu filoloăijā vai tam
pielīdzināma profesionālā augstākā izglītība
latviešu filoloăijas jomā

Humanitāro zinātĦu akadēmiskais
maăistra grāds latviešu filoloăijā

Bakalaura grāds krievu filoloăijā vai tam
pielīdzināma profesionālā augstākā izglītība
krievu filoloăijas jomā

Humanitāro zinātĦu akadēmiskais
maăistra grāds krievu filoloăijā

Bakalaura grāds angĜu filoloăijā vai tam
pielīdzināma profesionālā augstākā izglītība

Humanitāro zinātĦu akadēmiskais
maăistra grāds angĜu filoloăijā
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angĜu filoloăijas jomā
Bakalaura grāds vācu filoloăijā vai tam
pielīdzināma profesionālā augstākā izglītība
vācu filoloăijas jomā

Humanitāro zinātĦu akadēmiskais
maăistra grāds vācu filoloăijā

Bakalaura grāds filoloăijā vai tam pielīdzināma
profesionālā augstākā izglītība filoloăijas jomā

Humanitāro zinātĦu akadēmiskais
maăistra grāds salīdzināmajā filoloăijā

Studiju programmas diploma pielikums atbilst MK noteikumiem Nr.450. Tas sniedz
objektīvu informāciju un nodrošina kvalifikāciju apliecinošu dokumentu akadēmisku atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu.

1.5. Studiju programmas realizācija
Studijas notiek Daugavpils Universitātē pilna laika studiju veidā par valsts budžeta un fizisku vai
juridisku personu iemaksātiem studiju maksas līdzekĜiem un nepilna laika studiju veidā par
fizisku vai juridisku personu iemaksātiem studiju maksas līdzekĜiem.

2. Imatrikulācijas noteikumi
Daugavpils Universitāte dod iespēju apgūt akdēmisko maăistra studiju programmu
“Filoloăija” reflektantiem, kuriem ir akadēmiskais bakalaura grāds atbilstošajā humanitāro
zinātĦu nozarē, vai tam pielīdzināma profesionālā augstākā izglītība atbilstošajā humanitāro
zinātĦu jomā (1.4. tabula).
Studentu ieskaitīšana studiju programmā notiek konkursa kārtībā, pretendentiem
iesniedzot uzĦemšanas komisijā bakalaura izglītības vai profesionālās augstākās izglītības
attiecīgajā zinātnes jomā apliecinošu dokumentu.

3. Studiju programmas struktūra
Akadēmiskā maăistra studiju programma „Filoloăija” (apjoms 80 KP) atbilst MK
noteikumiem Nr.2 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītibas standartu” un ir strukturēta šādās
daĜās:
1. Teorētisko atziĦu izpētes kursi – 45 KP, tai skaitā:
A daĜa – obligātie vispārizglītojošie filoloăijas kursi – 8 KP,
B daĜa – obligātie apakšnozares specializācijas kursi – 27 KP (apakšnozaru moduĜi),
C daĜa – izvēles speciālie kursi 10 KP;
2. Teorētisko atziĦu aprobācija zinātĦu apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo problēmu
aspektā - 15 KP;
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3. Pētnieciskais darbs, kas ietver maăistra darba izstrādi – 20 KP.
3.1. tabula
Maăistra studiju programmas vispārīgā struktūra

1. Teorētisko atziĦu izpētes kursi (45 KP)
A daĜa – obligātie vispārizglītojošie filoloăijas kursi – 8 KP,
B daĜa – obligātie apakšnozares specializācijas kursi – 27 KP (apakšnozaru moduĜi),
C daĜa – izvēles speciālie kursi 10 KP;

2. Teorētisko atziĦu aprobācija (15 KP)
3. Pētnieciskais darbs (maăistra darbs – 20 KP)
Teorētisko atziĦu izpētes kursu A daĜa – obligātie vispārizglītojošie filoloăijas kursi (8
KP), ir obligāti visiem maăistra studiju programmā studējošajiem; teorētisko atziĦu izpētes kursu
B daĜa – obligātie apakšnozares specializācijas kursi (27 KP) veido apakšnozares moduli un ir
obligāti visiem apakšnozarē studējošajiem.

3.2. tabula
Obligātie vispārizglītojošie un apakšnozares specializācijas kursi

A daĜa – obligātie vispārizglītojošie filoloăijas kursi – 8 KP
Nr.
1.

2.

3.

4.

Kursa nosaukums
Lingvokulturoloăija

KP

Pārbaudes
forma
dif.iesk.

Docētājs

Dr. philol., asoc. prof. A. Vulāne Dr.
philol., doc. G. Sirica
Dr. philol., doc. K. Šenks
Mag. paed., lekt. A. Dunskis
Zinātnisko pētījumu
dif.iesk.
Dr. philol., asoc. prof. A. KuzĦecovs
2
metodika
Dr. philol., asoc. prof. M. Burima
Dr. philol., doc. Šenks
Dr. paed., doc. L. Sardiko
Mag. paed., lekt. V. ZimĦika
Semiotika
eksāmens
Dr. philol., asoc. prof. A. ĥeminuščijs
2
Dr. philol., doc. N. Jundina
Dr. paed., doc. O. Šostaka
Mag. philol., lekt. V. Lukaševičs
Tulkojums kā kultūras
dif.iesk.
Dr. philol., asoc. prof. M. Burima
2
fenomens
Mag. paed., lekt. A. Dunskis
Mag.philol, as. I. Kačāne
Mag.philol, as. I. Vingre
B daĜa – obligātie apakšnozares specializācijas kursi – 27 KP
(apakšnozaru moduĜi)
2
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4. Studiju programmā studējošie
4.1. Studējošie
Uz doto brīdi studiju programmā studē pilna laika studijās 62 studenti.

4.1. tabula
Studējošo skaita dinamika pēdējos piecos studiju gados

2001./2002.
2002./2003.
2003./2004.
2004./2005.
2005./2006.

PILNA LAIKA
STUDIJAS
1. studiju
2. studiju
gads
gads
12
13
38
6
25
24
51
21
32
39

KOPĀ

25
44
49
72
71

4.2. Absolventi
4.2. tabula
Absolventu skaita dinamika pēdējos sešos studiju gados

2000./2001.
2001./2002.
2002./2003.
2003./2004.
2004./2005.
2005./2006.

12
16
14
23
18
28

5. Studiju programmas īstenošanas līdzekĜi
5.1. Akadēmiskais personāls
Maăistra studiju programmu ``Filoloăija`` nodrošina 57 mācībspēki, tai skaitā 53
pamatdarbs ir DU (docētāju CV - pielikums 1.1.). 54.39 % mācībspēku ir doktora zinātniskais
grāds.
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Studiju programmā strādājošā akadēmiskā personāla sadalījums pa amatiem:
• profesori – 4,
• asociētie profesori – 13,
• docenti – 12,
• lektori – 19,
• asistenti – 9.
5.2. Studiju programmas materiāli tehniskais nodrošinājums
Filoloăijas maăistra studiju programmas galvenais finansējuma avots ir valsts budžeta
līdzekĜi.
Mācību process ir organizēts mācību korpusā Vienības ielā 13 (Humanitārā fakultāte).
Mācību korpusā ir 29 telpas mācību procesa nodrošināšanai: auditorijas un kabineti darbam
nelielās grupās un arī lielās auditorijas plūsmu lekciju nodrošināšanai. Vairākas auditorijas
pedējos gados ir izremontētas un kĜuvušas atbilstošas mūsdienu mācību procesa prasībam un
motivē studentus darbam.
Studiju procesā tiek izmantotas mūsdienu apmacības tehnoloăijas. Pēdējo gadu laikā
ievērojami palielinājies datortehnikas un audiovizuālo līdzekĜu skaits un to izmantošanas
intensitāte studiju procesā. Humanitārajā fakultātē 3 auditorijas plūsmu lekciju nodrošināšanai
(311., 404., 405.) ir iekārtoti ar moderno audio un videotehniku:
311. aud.
1. Video magnetofons Sony SLV-SE72ON
2. Video kontrolers monitors Thomson
3. Monitors ViewSonic VE71OS 17”TFT
4. Kasešu deka Pioneer CT-S250
5. Griestu stiprinājums Mitsubishi XD 300U
6. Galda mikrofons Shure MX112
7. DVD atskaĦotājs DVP-NS705V
8. DLP projektors Mitsubishi
9. Akustiska sistēma JBL Control 2B
10. Bezvada mikrofona sistēma DB technologies WM220M
11. Darbstacija Vectors AK07.P4-2400GHz Sonex
12. Daudzfunkcionālā vadības pults Philips SBC RU 940
13. Portativā audio mikšerpults Soundcraff Notepad
14. SkaĦas stereo pastiprinātājs Pioneer A307R
15. Kodoskops Medium Traveller ECO
404. aud.
1. AtskaĦotājs DVD PHILIPS DVP 630/2
2. Kodoskops Medium Traveller ECO
3. LCD projektors Sanyo PLC-XU58
4. Pastiprinātājs Pioneer A-209R
5. Video magnetofons LG L-418
6. Monitors Samtrons17”78E
7. Akustiskās sistēmas Mission
8. Com Darbastacija 1 VECTOR Sonex P4@2.4/512/WinXpp
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405. aud.
5 darbstacijas PLAN330 ar monitoru17’LCDViewSonic VA 702 ,
televizors,
vodeo un audio tehnika
Katrā HF katedrā ir kabineti ar bibliotēku un datoriem, pieslēgtiem Internetam (kopā 27);
docētaju un studentu rīcībā ir vizuālās prezentācijas tehnika (OHP-projektori jeb kodoskopi,
videoprojektori), videofilmēšanas aparatūra, audiotehnika, kserokopēšanas un printēšanas
tehnika.
Studiju procesā tiek izmantotas datorprogrammas, audio un videokasetes, DVD-diski.
Studentu patstāvīgajam darbam ir pieejama datorklase ar 18 datoriem, pieslēgtiem
Internetam.
Lai apgūtu studiju programmu, studējošā rīcībā ir literatūra un citi mācību līdzekĜi.
DU bibliotēkas fonds ir 322864 vienības; to sastāda: grāmatas – 275733, periodiskie
izdevumi 30143, pārējie izdevumi – 16988.
DU bibliotēkas fondā ir 104024 grāmatu humanitārās zinātnes nozarē, t.sk. 20555
literatūrzinatnē; 41606 valodniecībā; daiĜliteratūrā 79189. Lielāka daĜa no tiem ir e-kataloăizēta.
Filoloăijas bakalaura studiju programma ir nodrošināta ar periodiskiem izdevumiem latviešu,
angĜu, krievu, vācu, poĜu u. c. valodās.
Studiju procesa un studentu zinātniskā darba pilnveidošanai DU bibliotēkā tiek izmantotas
jaunās tehnoloăijas:
•

Interneta pieslēgums lasītāvās, katedru kabinetos;

•

bibliotēkas informācijas zāle ar 11 datoriem;

•

elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service);

•

automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU bibliotēkas
kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reăiona publisko bibliotēku un
DU bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies
„Vienotās lasītāja kartes” sistēmā un no 2002.gada decembra lasītāji var izmantot 13
Latvijas lielāko bibliotēku fondus un pakalpojumus.

•

2006. gada DU bibliotēka piedāvā šādas datu bāzes:

N.p. Nosaukums
k.
1.
Letonika
2.

NAIS

3.

EBSCO

4.

ProQuest

5.

Science
Direct

Raksturojums
UzziĦu un tulkošanas
sistēma internetā
Latvijas normatīvo
aktu datu bāze
Daudznozaru datu
bāze
Daudznozaru datu
bāze
Daudznozaru datu
bāze

Pieejamības vieta

Interneta adrese

Informācijas zālē,
lasītavās
Informācijas zālē,
lasītavās, Sociālo
zinātĦu fakultātē
Visā DUNet
datortīklā
Visā DUNet
datortīklā
Visā DUNet
datortīklā

http://search.epnet.com
http://proquest.umi.com/login
www.sciencedirect.com
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6.

WESTLAW
International

7.

HeinOnline

8.

RUBRICON

9.

SpringerLink

10.

LursoftL

ES un ārvalstu
juridisko dokumentu
un žurnālu datu bāze
Juridiskie žurnāli,
ASV līgumi un vienošanās, ASV augstākās
tiesas dokumenti
Universāla uzziĦu
izdevu datu bāze
Daudznozaru datu
bāze
Laikrakstu pilnu tekstu
datu bāze

Informācijas
zālē
Visā DUNet
datortīklā

Informācijas zālē,
lasītavās
Visā DUNet
datortīklā
Informācijas zālē

www.heinonline.org

www.springerlink.com

6. Izmantotās studiju formas un zināšanu vērtēšana
6.1. Izmantotās studiju formas
MSP tiek izmantotas šādas studiju realizācijas formas: lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības (frontālais un grupu darbs), konsultācijas, studējošo patstāvīgais darbs, referāti u.c.
Studiju realizācijai formu izvēli nosaka mūsdienīgās pieejas un metodes.
Pieejas:
• kognitīvā pieeja;
• pētnieciskā pieeja;
• radošā pieeja;
• problēmrisinājuma pieeja;
• autonomā mācīšanās.
Metodes:
• vispārīgas studiju metodes;
• informācijas diahroniskā un sinhroniskā izpēte;
• informācijas vākšana, sistematizācija, prezentācija;
• zinātniskās informācijas analīze un apkopošana;
• diskursa analīze;
Studiju formas docētāji izvēlas, Ħemot vērā studiju kursu saturu un īpatnības, mērėus un
uzdevumus.
Lekcijas un semināri veicina teorētisko zināšanu apguvi un paplašina, attīsta kritisko un
radošo domāšanu, prasmi diskutēt un argumentēt, aizstāvēt savu viedokli.
Praktiskās nodarbības (otrā svešvaloda u.c.) veicina valodas kompetences un iemaĦu
apguvi.
Studējošo individuālais darbs nodrošina atsevišėu valodniecības un literatūrzinātnes
jautājumu studēšanu, informācijas mediju (prese, TV, radio, internets u.c.) izmantošanu studiju
nolūkos.
Referātu izstrādāšana dod iespējas patstāvīgi izpētīt un iegūt zinātnisko informāciju par
noteiktiem jautājumiem, kā arī veicina pētītās problēmas dziĜāku apzināšanu, lai pēc tam to
izklāstītu mutiskā vai rakstiskā veidā atbilstoši personīgai jautājumu izpratnei.
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Studējošo pētnieciskais darbs galvenokārt notiek akadēmisko darbu izstrādāšanas ietvaros.
Maăistru darbu tematika atbilst MSP saturam, t.i. maăistra darbi pamatā tiek izstrādāti
lingvistikas un literatūrzinātnes nozarēs, kas arī atbilst katedru zinātnisko pētījumu stratēăijai.
Šāda zinātniskā darbība motivē MSP absolventus turpināt studijas un pētniecisko darbu,
studējot doktorantūrā.
Nevienā no studiju programmā paredzētajiem kursiem attiecība starp kontaktnodarbībām un
studējošo patstāvīgo darbu nepārsniedz 50%.

6.2. Vērtēšanas sistēma
SaskaĦā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi par akadēmiskās izglītības
standartu” zināšanu vērtēšana notiek pēc 10 ballu skalas.
Studiju gaitā tiek pielietotas šādas vērtēšanas metodes: mutiskās atbildes, rakstiskie testi,
esejas, referāti, diskusija semināru laikā, diferencētās ieskaites, eksāmeni, gala pārbaudījums,
maăistra darba aizstāvēšana.
Studiju kursos, kas vairāk saistīti ar praktisku iemaĦu un prasmju apguvi (piem. franču
valoda), izmanto gan mutiskas atbildes, gan rakstisku darba vērtēšanas metodi. Studiju kursos,
kas saistīti ar teorētisko atziĦu izpēti un apguvi, vērtēšana galvenokārt notiek semināru laikā, kā
arī ar uzdoto eseju, referātu vai cita rakstveida kontroldarbu palīdzību. Šādas vērtēšanas metodes
nodrošina ne tikai studējošo zināšanu apguves kontroli, bet arī attīsta viĦu individuālā darba
prasmes un iemaĦas. Tiek koptas arī prasmes runāt publiski, diskutēt, aizstāvēt savu viedokli.
Visi studiju kursi noslēdzas ar eksāmenu vai diferencēto ieskaiti. Studiju programmas
beigās gala pārbaudījumu un maăistra darbu vērtē ar atzīmi gala pārbaudījumu komisija, ko pēc
fakultātes priekšlikuma apstiprinājusi DU rektore. Tādējādi tiek realizēta gan nepārtraukta, gan
gala rezultātu vērtēšana.
AngĜu filologijas katedrā docentes L.Sardiko vadībā ir izstrādātas vadlīnijas un kritēriji
maăistra darba izstrādāšanai, kur Ħemti vērā tādi aspekti kā saturs, valoda, forma, izstrādāšanas
gaita, prasības aizstāvēšanai. Ir izstrādāta arī maăistra darba vērtēšanas kritēriju skala.
Lai saĦemtu maăistra akadēmisko grādu:
1) sekmīgi jāapgūst studiju programmā paredzētie studiju kursi paredzēto kredītpunktu
apjomā;
2) sekmīgi jānokārto maăistra gala pārbaudījumi;
3) jāizstrādā un sekmīgi jāaizstāv maăistra darbs.

7. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma
Studiju programmas kvalitāti nodrošina divas darba vērtēšanas pamatformas:
1. Ārējā novērtēšana – licencēšana, akreditācija un neatkarīgu ekspertu vērtējums. Ārējo
kontroli nodrošina LR Izglītības un zinātnes ministrija un Augstākās izglītības kvalitātes
novērtēšanas centrs (AIKNC – www.aiknc.lv).
2. Pašnovērtēšana – iekšēja kvalitātes novērtēšanas sistēma.
Iekšējo kvalitātes nodrošināšanu regulē un koordinē DU Senāta apstiprināts studiju kvalitātes
novērtēšanas centrs (SKNC – http://dau.lv/post/sknc) un Mācību padome. Šo darbu veic katedras
un fakultāte. Iekšējai kvalitātes kontroles sistēmai ir šādas formas:
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-

programmā iesaistīto docētāju un studējošo pastāvīga savstarpēja informācijas apmaiĦa,
kas Ĝauj operatīvi reaăēt un risināt aktuālus jautājumus;
- katedras sēdes, kurās analizē un apspriež veicamo darbu, tiek arī apspriestas un apkopotas
maăistra darbu tēmas;
- ikgadējie programmas pašnovērtējuma ziĦojumi, kuros izvērtētas gan pozitīvās, gan
negatīvās programmas īstenošanas puses (skat. DU mājas lapu: http://dau.lv/post/).
- DU Sociālo pētījumu institūta izstrādātā studējošo aptaujas anketa, kas studentiem tiek
piedāvāta studiju gada beigās. Iegūtie dati tiek analizēti un apspriesti katedras sēdēs un
fakultātes Domes sēdēs, tādējādi nodrošinot atgriezenisko saikni ar studējošiem;
- sadarbība ar absolventiem un viĦu darba devējiem, kas sniedz informāciju par maăistru
nodarbinātību un viĦu darba kvalitāti un kompetenci.
Kā ārējā, tā iekšējā kontrole tiek veikta regulāri.
MPS ietvaros tiek veiktas ikgadējās studējošo un absolventu, gan viĦu darba devēju aptaujas,
kuru rezultāti un analīze ir parādīta katras apakšprogrammas ziĦojumā.
Studējošo aptauju analīze un studiju programmas pašnovērtējumi rāda programmas stiprās
puses:
• augsts kvalificētu mācībspēku potenciāls;
• nopietns un plaši izvērsts mācībspēku un maăistrantu pētnieciskais darbs;
• labi iekārtota studiju vide (materiālā bāze, tehniskais nodrošinājums, auditorijas u.c.);
• plaši sakari un sadarbība ar Latvijas un ārvalstu, zinātniskajām iestādēm un
augstskolām;
• maăistra studiju programma sniedz labas zināšanas un zinātniskā darba iemaĦas
tālākām studijām doktorantūrā;
vājās puses:
• vēlams labāks studējošo un mācībspēku svešvalodu zināšanu līmenis;
• nepietiekošs ārzemju teorētiskās un zinātniskās literatūras klāsts (īpaši eksemplāru ziĦā);
• slikto materiālo apstākĜu izraisītā nepieciešamība studējošiem strādāt paralēli studijām,
kas neveicina kvalitatīvu programmas satura apguvi un patstāvīgā zinātniskā darba
iemaĦu attīstību.
Lai pilnveidotu studiju programmu un sekmētu tās attīstību, iezīmējas šādas programmas
attīstības perspektīvas:
• tā kā filoloăijas zinātne nepārtraukti attīstās, visi studiju kursi regulāri jāpapildina ar
jaunākām zinātniskām atziĦām un studiju kursu apraksti ar jaunāko zinātnisko
literatūru;
• sekojot filoloăijas zinātnes attīstībai un aktualitātēm, nepieciešamības gadījumā
nomainīt esošos studiju kursus ar jauniem un mūsdienās aktuāliem;
• plašāk iesaistīties projektu izstrādē, iekĜaujot to realizācijā arī maăistrantus;
• plašāk iesaistīties studentu apmaiĦas programmās, jo līdz šim šis process vairāk noris
bakalaura studiju programmās;
• vairāk iesaistīt programmā vieslektorus;
• veikt pasākumus ārvalstu studentu piesaistei studiju programmā;
• sekmēt programmas kvalitāti, sistemātiski un nepārtraukti veikt iekšējo vērtēšanu, lai
veidotos atgriezeniskā saikne starp mācībspēku darba sniegumu un studējošajiem.
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8. Apakšprogramma
„Latviešu filoloăija”

Programmas direktors Dr. philol., doc. Gatis OzoliĦš
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8. 1. Studiju apakšprogrammas mērėi un uzdevumi
Akadēmiskā maăistra studiju apakšprogramma Latviešu filoloăija dod
iespēju turpināt izglītību filoloăijas nozares latviešu literatūrzinātnes vai
valodniecības apakšnozarē, iegūstot humanitāro zinātĦu maăistra grādu filoloăijā.
Šīs programmas mērėis ir sniegt maăistrantam atbilstoši augstu kvalifikāciju, lai
maăistrs varētu strādāt zinātnisku darbu, kas kvalitatīvi un radoši ietekmētu arī viĦa
profesionālo darbību.
Maăistra programmas uzdevumi ir:
1) sniegt akadēmisko izglītību, paplašinot, izvēršot un padziĜinot bakalaura
programmā iegūtās zināšanas filoloăijā;
2) sekmēt prasmju nostiprināšanu zinātniski pētnieciskajā darbā filoloăijas
nozarē.

8. 2. Studiju apakšprogrammas struktūra
Studiju programma atbilst Latvijas Republikas augstākajai izglītībai
normatīvajos dokumentos rekomendētajām daĜām: Teorētisko atziĦu izpētes kursi
(44 KP apjomā), no kuriem Obligātie vispārizglītojošie filoloăijas kursi (A 1 daĜa)
sastāda 8 KP, Obligātie apakšnozares specializācijas kursi – 16 KP, un Izvēles
speciālie kursi (B daĜa) literatūrzinātnē vai valodniecībā - 24 KP un teorētisko
atziĦu aprobāciju zinātĦu apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā,
ietverot piedalīšanos vienā zinātniskā konferencē ar ziĦojumu par maăistra darba
tēmu un maăistra dara semināru (16 KP apjomā), un maăistra darba izstrādi (20 KP
apjomā). Teorētisko atziĦu apguves obligātajos kursos iegūtās zināšanas tiek
padziĜinātas literatūrzinātnes vai valodniecības izvēles kursos. Studējošo B daĜas
bloka izvēle nodrošina specializāciju literatūrzinātnē vai valodniecībā.
Tādējādi programmā realizēts (sākot ar 2004./2005. st. g.) 2000. g. 22.-23.
maijā Novērtēšanas komisijas (vad. D. Markus) būtiskākais ieteikums paplašināt
studējošo specializācijas iespējas, neaprobežojoties tikai ar latviešu
literatūrzinātnes apakšnozarē.

8. 3. Studiju apakšprogrammas saturs
Studiju programmas saturs atbilst programmas mērėiem un uzdevumiem.
Studiju plāna A daĜu veido vairāki kursi, kuru uzdevums ir veidot studējošo izpratni
par dažādu humanitāro zinātĦu kopsakarībām (Semiotika, Lingvokulturoloăija,
Tulkojums kā kultūras fenomens, Zinātnisko pētījumu metodoloăija, Kultūras
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filozofija, Aktuālas estētikas problēmas, Folklora un literatūra), papildināt un
nostiprināt bakalaura studiju programmā apgūto (Teksta diskursīvā analīze,
Vispārīgā valodniecība, Vēsturiskā gramatika, Baltu lingvistiskais konteksts,
Zinātniskā darba metodoloăija).
Studiju plāna B daĜu veido divi virzieni – literatūrzinātnes un valodniecības , no kuriem studējošie izvēlas vienu, atbilstoši savai izvēlētajai pētnieciskajai jomai
un maăistra darba tēmai.
Literatūrzinātnes virzienā studējošie apgūst Drāmas teoriju, Aktuālas
literatūrteorijas problēmas, Baltijas tautu (lietuviešu un igauĦu) un ZiemeĜvalstu
literatūras, padziĜina savas zināšanas par latviešu trimdas literatūru, bērnu
literatūru, eseju latviešu literatūrā, apgūst psihoanalītisko pieeju literatūrā,
poststrukturālās teorijas literatūrzinātnē.
Valodniecības virzienā studējošie apgūst Mūsdienu lingvistikas virzienus un
metodes, Salīdzināmo valodniecību, Latviešu terminoloăiju, frazeoloăiju un
leksikogrāfiju, Valodu kontaktus, Modalitāti latviešu valodā, Personvārds kultūras
apritē.
Maăistra darba semināros, atbilstoši studiju programmas mērėiem un
uzdevumiem un studējošā izvēlētajai maăistra darba tēmai, tiek padziĜinātas un
praktiski nostiprinātas teorētiskajos studiju kursos iegūtās zināšanas.
Akadēmiskā maăistra Filoloăijā (latviešu filoloăijā) studiju programmas
saturs:
Nr.

Studiju programma
TEORĒTISKO ATZIĥU
IZPĒTES KURSI
A 1 daĜa: Obligātie
vispārizglītojošie filoloăijas
kursi

1.

Kp

Pārbaudes
forma

Docētājs

44

8
2

Dif. iesk.

Mg. filol., lekt. V. Lukaševičs

2

Dif. iesk.

Dr. filol., asoc. prof. A. Vulāne

2

Dif. iesk.

2

Dif. Iesk.

Dr. filol.,
Burima
Dr. filol.,
Burima

Semiotika
2.
Lingvokulturoloăija
3.
Tulkojums kā kultūras fenomens
4.
Zinātnisko pētījumu
metodoloăija

asoc.

prof.

M.

asoc.

prof.

M.

17

1.

A 2 daĜa: Obligātie
apakšnozares specializācijas
kursi
Kultūras filosofija

16

2

Dif. iesk.

2
2
2
2
4
2

Dif. iesk.
D. iesk.
Eks.
Dif. iesk.
Dif. iesk. un
eks.
Dif. iesk.

1.
2.
3.

Literatūrzinātne
Drāmas teorija
Aktuālas literatūrteorijas problēmas
Baltijas tautu literatūra

20
2
2
2

Eks.
dif. iesk.
Dif. iesk.

4.

Latviešu trimdas literatūra

4

2 dif. iesk.

5.
6.
7.
8.
9.

Psihoanalītiskā pieeja literatūrā
Poststrukturālās teorijas
Eseja latviešu literatūrā
Jaunākās tendences bērnu literatūrā
ZiemeĜvalstu un latviešu literārie
kontakti

2
2
2
2
2

Dif. iesk.
Dif. iesk.
Eks.
Dif. iesk.
Dif. iesk.

1.

Valodniecība
Mūsdienu lingvistikas virzieni un
metodes

20
4

2 dif. iesk.

2.
3.
4.
5.

Salīdzināmā valodniecība
Frazeoloăija salīdzināmā aspektā
Ievads semantikā
Latviešu terminoloăija

2
2
2
2

Eks.
Dif. iesk.
Eks.
Eks.

2

Dif. iesk.

2.
3.
4.
5.
6.

Aktuālas estētikas problēmas
Teksta diskursīvā analīze
Folklora un literatūra
Vispārīgā valodniecība
Vēsturiskā gramatika

7.
Baltu lingvistiskais konteksts

Dr. theol., asoc. prof. A.
Stašulāne
Dr. paed., asoc. prof. V. Liepa
Mg. filol., as. A. Romanovska
Dr. filol.,doc. G. OzoliĦš
Mg. filol. , as. I. Teilāne
Dr. filol., asoc. prof. V.ŠaudiĦa
Dr. filol.,
ŠaudiĦa

asoc.

prof.

V.

B daĜa: Izvēles speciālie
kursi (literatūrzinātne vai
valodniecība)

6.
Latviešu leksikogrāfija

Mg. filol., lekt. I. Kupšāne
Dr. filol., asoc. prof. V. Ėikāns
Mg. filol., lekt. V. Lukaševičs,
Mg. filol., lekt. I. Kupšāne
Dr. filol., asoc. prof. V.
Ėikāns,
Mg. filol., lekt. I. Kupšāne
Dr. filol., doc., S. Meškova
Dr. filol., doc., S. Meškova
Mg. paed., lekt. R. Rinkēviča
Mg. paed., lekt. R. Rinkēviča
Dr. filol., doc. M. Burima

Mg.
filol.,
lekt.,
S.
PolkovĦikova, Mg., filol., as. I.
Saukāne
Mg. filol., lekt. I. Vanaga
Mg., filol., as. I. Saukāne
Dr. hab. filol., prof., Z. Ikere
Dr. hab. filol., prof., Z. Ikere,
Mg. filol., lekt. I. Vanaga
Mg.
filol.,
lekt.,
S.
PolkovĦikova
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7.

2

Dif. iesk.

2

Dif. iesk.

Dr.
filol.,
asoc.
prof.
V.ŠaudiĦa, Mg. filol., lekt., S.
PolkovĦikova
Mg. filol., lekt. V. Ruža

2

Dif. iesk.

Mg. filol., lekt. V. Ruža

2

ieskaitīts

Maăistra darba vadītājs

14

7 dif. iesk.
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Aizstāvēšana Gala pārbaudījumu komisija

Maăistra darbs latviešu
filoloăijā
80
KOPĀ:

8. 4. Studiju apakšprogrammas realizācija
8. 4. 1. Izmantoto studiju formu apraksts, izvēles pamatojums un analīze

Lai sasniegtu maăistra studiju programmā izvirzīto mērėi un realizētu
uzdevumus, ir jāizmanto dažādas studiju formas: lekcijas, semināri, patstāvīgie
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darbi, kontroldarbi, individuālais darbs, ziĦojumi, referāti, grāmatu un rakstu
analīze u.c. To izvēle izriet no konkrēto studiju kursu mērėiem un uzdevumiem.

8. 4. 2. Vērtēšanas sistēma

Studējošo rezultāti visos pārbaudījumos tiek vērtēti 10 ballu skalā saskaĦā ar
LR MK noteikumiem par akadēmiskās izglītības standartu un DU rīkojumu par
studiju rezultātu vienotu vērtējumu. Pirmo nodarbību laikā docētāji iepazīstina ar
studiju kursa prasībām, kas studējošajiem jāizpilda, lai varētu sekmīgi apgūt
konkrēto kursu un nokārtot pārbaudījumu. Pārbaudījumu jautājumu saturs atbilst
studiju kursa un programmas mērėiem un uzdevumiem.
Zināšanu un patstāvīgo studiju rezultātu pārbaudē tiek praktizētas jau
tradicionālās zināšanu pārbaudes formas: ieskaites un eksāmeni, kā mutiski, tā arī
rakstiski (kontroldarbi, testi, grāmatu un rakstu analīzes, referāti, esejas).
Zināšanu novērtējumu par apgūto studiju priekšmetu studējošie saĦem
rudens un pavasara semestru sesijās vai arī semestra laikā katra studiju kursa
noslēgumā.
Novērtējuma izvēli nosaka studiju kursa specifika un patstāvīgā darba
īpatsvars maăistra studiju programmā. Daudzos studiju kursos vērtējumu studējošie
iegūst pakāpeniski semestra laikā, piedaloties semināros un praktiskās nodarbībās,
uzstājoties ar ziĦojumiem, izpildot testus, rakstot kontroldarbus. Novērtējums
studiju kursa beigās pamatā ir teorētisko atziĦu apguves obligātajos kursos, kuros
studējošie iegūst vispārīgas teorētiskas zināšanas, kas mazāk saistītas ar patstāvīgu
darbu.

8. 5. Studiju apakšprogrammas akadēmiskais personāls
Studiju programmas kursus nodrošina Latviešu literatūras un kultūras
katedras un Latviešu valodas katedras docētāji. Studiju programmas kursus
nodrošina 18 docētāji. Programmā strādā 1 profesore un 6 asociētie profesori. No
profilējošo katedru 18 docētājiem studiju programmā pamatdarbā strādā 18
docētāji.
8. 5. 1. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām

Maăistra studiju programmā 18 docētāju kvalifikācija atbilst Augstskolu
likuma prasībām, jo programmā strādā 9 doktori un 9 maăistri, no kuriem 3 beiguši
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studijas doktorantūrā un strādā pie promocijas darba (divu promocijas darbu
aizstāvēšana paredzēta 2006. gada 15. septembrī), bet 5 – studē DU doktorantūrā
valodniecības vai literatūrzinātnes nozarēs (skat. 2.3. pielikumu).
8. 5. 2. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekm apakšprogrammas
kvalitāti

Jāpalielina programmā strādājošo doktoru skaits. Jārod finansiālas iespējas
programmā iesaistīt vieslektorus. Jāaktivizē programmas reklamēšanas darbs.

8. 6. Ar studiju apakšprogrammu saistītā pētnieciskā darbība
8. 6. 1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Akadēmiskā un studiju darba
mijiedarbība

Studiju programmas docētāji pārzina latviešu un ārvalstu valodniecības un
literatūrzinātnes aktuālās problēmas, piedalās starptautiskās konferencēs un
semināros, kuras rīko ārvalstu universitātes un citi zinātĦu centri (Lietuvā, Igaunijā,
Itālijā, Krievijā, Norvēăijā, Grieėijā, Vācijā, Ukrainā, Polijā u. c., skat. 3A
pielikumu) un kur tiek risinātas nozīmīgas un mūsdienīgas letonistikas teorētiskas
un metodoloăiskas problēmas.
Nozīmīgs docētāju pētnieciskā un studiju darba mijiedarbības faktors ir
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotie ikgadējie starptautiskie
Zinātniskie lasījumi. Konferenci, it sevišėi sekcijas: „Baltu valodas: sinhronija un
diahronija”, „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas”, apmeklē
studenti, tādējādi gūstot iespēju uzzināt par nozīmīgākajām tendencēm
literatūrzinātnes un valodniecības attīstībā Baltijas jūras reăionā.
Docētāji ar ziĦojumiem regulāri uzstājas nozīmīgākajās Latvijas un Baltijas
mēroga konferencēs (piemēram, „Aktuālas problēmas literatūrzinātnē”,
“Meklējumi un atradumi”, “Sabiedrība un kultūra”, “Telpa un laiks literatūrā un
mākslā”, “Barondiena”, „Humanitārās zinātnes Jaunajā Eiropā”, „Baltistika ka
dzimtā un sveša filoloăija” u. c.) Iegūtās jaunākās atziĦas tiek iestrādātas studiju
kursu informatīvajā materiālā, kas Ĝauj studējošiem labāk izprast mūsdienu latviešu
literatūrzinātnes un valodniecības aktualitātes, apgūt un izprast latviešu valodas un
literatūras procesus, saskatīt saiknes ar citām zinātĦu nozarēm (filozofiju,
etnoloăiju, vēsturi, kultūras antropoloăiju, mākslu, estētiku u. c.).
Docētāji publicējušies starptautiski recenzētos un vietējas nozīmes
zinātniskos izdevumos, piedalījušies dažādos pētnieciskos projektos – gan
starptautiskos, gan Latvijas Zinātnes padomes finansētos projektos. Sagatavotas
monogrāfijas un metodiskie līdzekĜi (piemēram. Ėikāns V. Eiropas literārie virzieni
Latvijā. Rīga: RAKA, 2003., 308 lpp.; Liepa V. Gleznotājs Kārlis Mudelis.
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Daugavpils: Saule, 2005., 112 lpp.). Programmas mācībspēki lasījuši lekcijas un
strādājuši zinātnisko darbu ārvalstu augstskolās (piemēram, 2005./2006. st. g.
KauĦas Vītauta Dižā Universitātē).
8. 6. 2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Maăistra darbu tēmu atbilstība
studiju apakšprogrammas saturam

Laikā no 2000. gada līdz 2006. gadam aizstāvēti 29 maăistra darbi
(2005./2006. studiju gadā – 5 (skat. 2. 4. pielikumu)). Maăistra darba kvalitāti vērtē
darba vadītājs, iesakot vai neatĜaujot darbu virzīt uz aizstāvēšanu, divi atbilstošā
profila recenzenti un gala pārbaudījumu komisija, kura lemj par maăistra grāda
piešėiršanu vai nepiešėiršanu. Gala pārbaudījumu komisijas lēmums tiek
apstiprināts fakultātes domē.
Darbi aizstāvēti folkloristikā (piemēram, “Poētikas pamatelementi kāzu un
bēru dziesmās”, “Totēmisma elementi latviešu tautas brīnumpasakās”),
valodniecībā (piemēram, “Jaunākās dzejas kopkrājuma “Luna” valodas
psiholingvistiskie aspekti”, “Putnu nosaukumi. Sastatāmie aspekti”), latviešu
literatūras vēsturē un literatūrzinātnē. Latviešu literatūrzinātnē aizstāvēta lielākā
daĜa maăistra darbu, jo valodniecības virziens programmā izveidots, sākot ar
2004./2005. studiju gadu.
Tēmu izvēlē ir vērojams plašums un interešu daudzveidība. Maăistra darbos
pētīts gan latviešu literatūras klasiskais mantojums, meklējot modernus risinājumus
(piemēram, “ Pieredze un tēls J. RaiĦa lugā “Jāzeps un viĦa brāĜi””, “Cilvēka
koncepcija Aspazijas dramaturăijā”), gan latviešu literatūras jaunākās tendences
(piemēram, “Subjekta veidošanās problemātika latviešu jaunākajā dramaturăijā”,
“Jaunākās latviešu prozas mākslinieciskās un ētiskās vērtības”). Aplūkoti literārie
virzieni (piemēram, Pozitīvisms latviešu literatūrā”, “Pozitīvisms JāĦa Sārta
romānos”, Ekspresionisma poētikas dominante A. Kurcija daiĜradē”), latgaliešu
literārā tradīcija (piemēram, “Fabula latgaliešu literatūrā”, “Martas Skujas literāro
darbu poētikas raksturojums vēsturiski biogrāfiskajā skatījumā”), latviešu un
pasaules literatūru kopsaucēji (“Sievišėā kategorija Mārgaretas Atvudas un
Gundegas Repšes prozā”, “Norvēău literatūra Latvijā 20. gadsimta 20. gados”),
latviešu bērnu literatūra (piemēram, “Mākslinieciskā pasaule JāĦa Baltvilka dzejā
bērniem”, “Latviešu bērnu detektīva attīstība un vēsture”).
Izvēlēto maăistra darbu tēmas pilnībā atbilst humanitāro zinātĦu maăistra
studiju programmas saturam. Pētnieciskajos virzienos tiek apgūta zinātnisko
pētījumu veikšanas metodoloăija un zinātniskā literatūra, aktualizēti svarīgi
latviešu valodniecības un literatūrzinātnes aspekti, latviešu literatūras un valodas
vēstures un mūsdienu valodas un literāro procesu aktualitātes.
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8. 7. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un
ārvalstīs
Studiju programmas sekmīgākai īstenošanai Latviešu valodas un Latviešu
literatūras un kultūras katedrai ir cieši kontakti ar citām struktūrvienībām
universitātes, reăionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Nozīmīgākās
sadarbības formas ir zinātnisko konferenču organizēšana un piedalīšanās tajās,
zinātnisko darbu recenzēšana, kvalifikācijas celšanas kursi, pieredzes apmaiĦa,
vieslektoru piesaiste, studentu apmaiĦa.
Sadarbība noris ar Liepājas Pedagoăisko akadēmiju, Rēzeknes Augstskolu,
Latvijas Universitāti, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, LU Latviešu
valodas institūtu u.c. Ārvalstīs ir noslēgts sadarbības līgums ar Vītauta Dižā
universitāti KauĦā, ŠauĜu Uniersitāti. Docētāji sadarbojas ar Lietuvas, Polijas,
Igaunijas, Vācijas, Norvēăijas, Somijas, Itālijas zinātniski pētnieciskajām iestādēm
un universitātēm. Docētāji savu kvalifikāciju apliecinājuši, piedaloties
starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs.
DU akadēmiskā maăistra studiju programma Latviešu filoloăija salīdzināta ar
līdzīga profila programmu KauĦas Vītauta Dižā Universitāte un Liepājas
pedagoăijas akadēmijā.
KauĦas Vītauta Dižā Universitātē (Lietuva) akadēmiskās maăistra studijas arī
organizētas 4 semestros, tāpat kā DU. Tāpat kā KauĦas Vītauta Dižā Universitātē,
arī DU realizētajā akadēmiskā maăistra studiju pirmajos trijos semestros notiek
teorētiskās studijas, mazāk uzmanību veltot maăistra darba izstrādei, bet ceturtais
semestris paredzēts maăistra darba intensīvai rakstīšanai, saglabājot tikai dažus
teorētisko atziĦu kursus. Filoloăijas nozarē ir atsevišėas studiju programmas
lietuviešu valodā un literatūrā, bet DU iespējama specializācija, izvēloties
apakšprogrammas latviešu filoloăijā vienu no moduĜiem. Gan KauĦas Vītauta Dižā
Universitātē, gan DU akadēmiskā maăistra studiju programmas strukturētas līdzīgi:
teorētisko atziĦu apguves obligātie kursi un izvēles kursi.
KauĦas Vītauta Dižā Universitātē maăistra studiju programmā "Lietuviešu
literatūra" obligātie studiju kursi ir, piemēram, "Literatūras pētniecības jaunākās
metodes", "Lietuviešu literatūras žanri", "Lietuviešu noveles, romāna un drāmas
tekstu analīze", "Lietuviešu dzejas modernās tendences", "20.gs. lietuviešu
literatūras problēmas" u. c. Pēc būtības identi studiju kursi ir DU maăistra studiju
programmas B daĜas literatūrzinātnes modulī: Drāmas teorija, Aktuālas
literatūrteorijas problēmas, Jaunākās tendences bērnu literatūrā, Latviešu trimdas
literatūra. Tāpat kā KauĦas Vītauta Dižā Universitātē, arī DU filoloăijas maăistra
programmā sevišėa uzmanība veltīta teorētiskiem studiju kursi, kā arī teorijas un
analīzes optimālam apvienojumam maăistra darba semināros (14 KP apjomā).
Izvēles studiju priekšmetu klāstā KauĦas Vītauta Dižā Universitātē ir studiju kursi
(Jauno laiku filozofija, Estētikas vēsture, Mīts - folklora - literatūra,
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Sociolingvistika, Rietumu literatūras attīstības tendences, Komparatīvistika u.c.).
Līdzīgas ievirzes studiju kursi ir analogās DU akadēmiskā maăistra studiju
programmas daĜās (piemēram, Kultūras filozofija, Aktuālas estētikas problēmas,
Folklora un literatūra, Ievads lingvokulturoloăijā), lai arī to ir salīdzinoši mazāk.
Salīdzinot var teikt, ka maăistra studiju programma filoloăijā KauĦas Vītauta Dižā
Universitātē un Daugavpils Universitātē ir saturiski līdzīgi strukturētas un arī
organizatoriski līdzīgi realizētas.
Liepājas Pedagoăijas akadēmijā īstenotā akadēmiskā maăistra studiju programma
veidota līdzīgi DU studiju programmai. Arī LPA studiju programmas ietvaros
paredzēta dziĜāka specializācija vienā no diviem virzieniem – latviešu valoda un
literatūra.
Latviešu valodas modulī studējošie apgūst gan pēc nosaukuma, gan satura līdzīgus
studiju kursus: Valodas kultūras teorija un prakse, Latviešu terminoloăija,
Leksikogrāfija, Vispārīgā valodniecība, Baltu etniskā vēsture, Frazeoloăija u. c.
Latviešu literatūras modulī gan LPA, gan DU tiek apgūti studiju kursi Drāmas
teorija un analīze, Latviešu literatūras attīstības jaunākās tendences, Pasaules
kultūras zīmju interpretācijas latviešu literatūrā, Bērnu literatūras izpētes kursi. DU
studiju programmā lielāka ievērība veltīta teorētisko atziĦu aprobācijai un analīzei
Maăistra darba semināros.
Rezumējot veikto salīdzinājumu, var secināt, ka DU akadēmiskā maăistra studiju
apakšprogramma Latviešu filoloăija gan studiju ilguma un apjoma ziĦā, gan
saturiski un kvalitatīvi ir pielīdzināma analogām akadēmisko studiju programmām
Eiropas Savienības valstīs, un būtisku atšėirību nepieciešamā studiju līmeĦa
nodrošinājumā nav.
8. 8. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma
Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanai DU Humanitārajā fakultātē
tiek veikti šādi analīzi un izvērtēšanu veicinoši pasākumi:
• sagatavotie lekciju kursi tiek apstiprināti gan Latviešu valodas un Latviešu
literatūras un kultūras katedrās;
• izmaiĦas studiju programmā tiek izskatītas un apstiprinātas Latviešu valodas
un Latviešu literatūras un kultūras katedrās un DU Humanitārās fakultātes
domē;
• studējošo viedokĜa noskaidrošanai par docētiem kursiem un programmu
kopumā, tiek veiktas studējošo aptaujas;
• ik gadu tiek izstrādāti programmas pašnovērtējuma ziĦojumi;
• programmas darbība tiek analizēta katedrās un Humanitārās fakultātes domē.
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8. 8. 1. Studējošo aptauju rezultāti un analīze

Maăistra programmas ietvaros tiek veiktas ikgadējās studējošo aptaujas,
kurās maăistranti dod savu izvērtējumu šīs programmas realizēšanas procesam,
studiju kursu saturam, pasniegšanas stilam un metodēm un izsaka savus ieteikumus
vai kritiku. Studējošo aptauju anketu analīzi veic DU SKNC (Skat. 2. 5.
pielikumu). Latviešu filoloăijas MSP studējošo aptauju rezultāti liecina, ka studenti
kopumā pozitīvi novērtē studiju procesu, programmas saturu un docētāju
kvalifikāciju.
8. 8. 2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Apakšprogrammas beidzēju
nodarbinātība

Programmas beidzēji pamatā strādā Latvijas izglītības iestādēs (vidusskolās,
arodvidusskolās, ăimnāzijās), izdevniecībās, avīžu redakcijās (piemēram, “Latgales
Laiks”), muzejos. Studijas pozitīvi ietekmē nākamo maăistru darbu, it sevišėi
skolās, ko var secināt no individuālām pārrunām ar programmā studējošajiem un
darba devējiem, kuri galvenokārt ir vidusskolu, ăimnāziju un koledžu direktori.
Skolās pieaug skolēnu zinātniski pētnieciskā darba īpatsvars un programmā iegūtās
pētnieciskā darba iemaĦas Ĝauj kvalitatīvāk vadīt skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu. (Darba devēju atsauksmes skat. 2. 5. pielikumā).
8. 8. 3. Saikne ar darba devējiem studiju apakšprogrammas mērėu un uzdevumu
izpildes kontekstā

Noris sadarbība ar Daugavpils izglītības pārvaldi, Latgales reăiona
vidusskolām un ăimnāzijām. Interesi par akadēmiskā maăistra studiju programmu
izrāda arī muzeju, izdevniecību un avīžu redakciju darbinieki. Programmas
profilējošo katedru rīkotajos semināros un zinātniskās konferencēs tiek izsludināti
skolēnu pētniecisko darbu konkursi (piemēram, 2006. gada maijā konferences
„Daugavpils kultūras apritē” ietvaros), kas kopumā veicina interesi par latviešu
filoloăiju un akadēmiskā bakalaura un maăistra studiju programmām latviešu
filoloăijas apakšprogrammā.
8. 9. Studiju apakšprogrammas attīstības perspektīvas
Vērtējot maăistra studiju apakšprogrammu Latviešu filoloăija jāsecina, ka to
raksturo gan pozitīvi aspekti, gan arī atsevišėi trūkumi, kas jāĦem vērā turpmākajā
studiju procesa un programmas attīstības darbā.
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Kā pozitīvus programmas aspektus jāmin:
• skaidri formulēti programmas mērėi un uzdevumi, precīzs studiju saturs;
• programmas saturs sniedz plašas, vispusīgas un modernas zināšanas latviešu
filoloăijā;
• programma sagatavo kompetentus pasniedzējus DU, un tai ir laba sadarbība
ar DU doktorantūras programmu (Dr. philol., asoc. prof. V. ŠaudiĦa, Dr.
philol., asoc. prof. M. Burima);
• laba sadarbība starp docētājiem un programmā studējošajiem gan studiju, gan
pētnieciskajā darbā;
• laba materiāli tehniskā bāze un zinātniskās literatūras bibliotēka;
• laba sadarbība ar absolventu darba devējiem;
• ikgadējo atvērti durvju un informācijas pasākumi;
Kā trūkumi jāatzīmē:
• nepietiekama vieslektoru
apsvērumu dēĜ;

iesaiste

programmas

īstenošanā

finansiālu

• slikto materiālo apstākĜu izraisītā nepieciešamība studējošajiem strādāt
paralēli studijām, kas noved pie lekciju kavējumiem un laika trūkuma;
• neskatoties uz ievērojamiem uzlabojumiem, samērā trūcīgais mūsdienīgas
specializētas literatūras trūkums; sevišėi nepietiekošs grāmatu eksemplāru
skaits;
• docētāju samērā zemais atalgojums, kas ietekmē viĦu zinātnisko un
akdēmisko darbu (zinātniskās literatūras iegāde, radošie komandējumi u.c.).
Ievērojot augstāk minēto, studiju programmas attīstības perspektīvas var
saskatīt šādos aspektos:
1. Programmas direktora sadarbība ar docētājiem veicina pozitīvas izmaiĦas
studiju programmas saturā, studiju procesa realizācijā.
2. Sadarbībā ar DU HF administrāciju un Latviešu valodas un Literatūras un
kultūras katedru vadītājiem apspriest būtiskus programmas realizācijas un materiālā
nodrošinājuma jautājumus.
3.Studiju procesa izvērtējumā – programmas direktors sagatavo ikgadējo
pašnovērtējuma ziĦojumu, kurā analizētas izmaiĦas programmā, sniegts akadēmiskā
personāla zinātniskā un metodiskā darba izvērtējums, trūkumi, kas būtu jānovērš.
4. Piedāvāt nepilna laika studiju iespējas.
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9. Apakšprogramma
„Krievu filoloăija”

Programmas direktore Dr. philol., asoc. prof. Anna Stankeviča
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9.1. Studiju apakšprogrammas mērėi un uzdevumi
Mērėis:
Programmas mērėis ir augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošana, kam ir ne tikai pasaules
standartiem atbilstošs filoloăiskās sagatavotības līmenis, bet arī spējas izvirzīt un risināt
zinātniskās problēmas.
Uzdevumi:
• tālāka jau bakalaura programmas apguves procesā izveidotās lingvistikas un
literatūrzinātnes sistēmas padziĜināšana;
• maăistrantu teorētiskās sagatavotības paplašināšana gan valodniecības, gan
literatūrzinātnes sfērā ar mērėi attīstīt studentu spējas brīvi orientēties pagātnes un
mūsdienu zinātniskajās metodoloăijās;
• iepazīstināt maăistrantus ar mūsdienu filoloăijas zinātĦu problemātiku un procesiem;
• sistemātiska maăistrantu piedalīšanās gan universitātes zinātniskajā dzīvē, gan arī
ārpus tās;
• optimālu apstākĜu radīšana maăistrantiem izvirzīto uzdevumu īstenošanai, proti,
iespējas strādāt bibliotēkās un arhīvos, iespējas piedalīties citu augstskolu rīkotajās
zinātniskajās konferencēs.

9.2. Studiju apakšprogrammas struktūra un plāns
Maăistra studiju apakšprogramma Krievu filoloăija atbilst „Noteikumiem par valsts
akadēmiskās izglītības standartiem”.
Maăistra studiju programmā uzmanība tiek koncentrēta uz teorētiskām problēmām, kuru apguve
iespējama, tikai bāzējoties uz krievu filoloăijas bakalaura programmā apgūtām zināšanām.
Maăistra studiju programmā Filoloăija (krievu filoloăija) studentiem ir iespēja izvēleties vai
literatūrzinātnes, vai valodniecības virzienu.
Programmas apjoms - 80 KP.
Studiju programmas saturs ir izkārtots 2 daĜas.
1. TEORĒTISKO ATZIĥU IZPĒTES KURSI

45 KP

tai skaitā
A.DAěA.
8 KP
B. DAěA.
13 KP

OBLIGĀTIE VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE FILOLOĂIJAS KURSI

OBLIGĀTIE APAKŠNOZARES SPECIALIZĀCIJAS KURSI

C.
DAěA.
24 KP
2. TEORĒTISKO ATZIĥU APROBĀCIJA

IZVĒLES

SPECIĀLIE

KURSI

15 KP

29

Kopš 2004/2005. st. gada programmā ir ieviesti 15 KP apjomā regulāri maăistra darba
semināri un aprobācija (uzstāšanās vismaz vienā zinātniskajā konferencē).
Pēc studiju programmas izpildes maăistranti kārto maăistra eksāmenu. Studiju laikā ir
jāizstrādā
MAĂISTRA DARBS

№

Kursu

nosaukumi

20 KP

KP

Pārbaudes

Docētājs

forma

I

TEORĒTISKO ATZIĥU
IZPĒTES KURSI
OBLIGĀTIE VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE FILOLOĂIJAS
KURSI (A daĜa)

45

8

1.

Zinātnisko pētijumu
metodoloăija

2

eksāmens

Dr. philol., asoc. profesors
Anatolijs KuzĦecovs

2.

Lingvokulturoloăija

2

eksāmens

Dr.philol., docente GaĜina
Sirica

3.

Semiotika

2

eksāmens

Dr. philol., asoc. profesors
Arkādijs ĥeminuščijs

4.

Tulkojums kā kultūras
fenomens

2

eksāmens

Mg. philol., lekt. Ilze Kačāne

OBLIGĀTIE
APAKŠNOZARES
SPECIALIZĀCIJAS KURSI

`13

1.

(B daĜa)
Teksta teorija

2

eksāmens

2.

Vispārīgā retorika

2

eksāmens

3.

Hermeneitikas pamati

2

eksāmens

4.

Etnolingvistika

2

eksāmens

5.

Etnosa teorija

2

eksāmens

6.

Cilvēks Eiropas pasaules ainā

3

eksāmens

Mg. philol.,
lekt.Nadežda.Fjodorova,
Dr. philol., doc. GaĜina.Sirica
Dr. philol., asoc. profesors
Anatolijs KuzĦecovs
Mg. philol.,
as.Jekaterina.Petričenko
Dr. philol., asoc. profesore
JeĜena KoroĜova
Dr. habil.philol., profesors
Josifs Trofimovs,
Dr. habil.philol., profesors
Fjodors Fjodorovs

30

IZVĒLES SPECIĀLIE
KURSI (C daĜa)
1.

Literatūrzinātne
Mītu poētika un eposa problēmas

24

2

eksāmens

2.

19. un 20. gs. literatūrzinātnes
skolu vēsture

4

eksāmens

3.

19. -20.gs. krievu kritika

2

eksāmens

4.

Drāmas teorija

2

eksāmens

5.

2

eksāmens

2

eksāmens

2

eksāmens

8.

Lirikas teorija un Eiropas
vārsmošanas sistēmas
Prozas teorija un tās struktūras
klasifikācija
Krievu postmodernisms 20.gs.
80.-90.g. literārajā sistēmā
Krievu filozofijas vēsture

2

eksāmens

9.

Teksta filoloăiskā analīze

2

eksāmens

10.

2

eksāmens

11.

Rietumu Eiropas literatūras krievu
recepcija
Komparatīvistikas pamati

2

eksāmens

1.

Valodniecība
Sociolingvistika

2

eksāmens

2.

Funkcionālā gramatika

3

eksāmens

3.

Krievu literārās valodas vēsture

2

eksāmens

2

eksāmens

3

eksāmens

2

eksāmens

2

eksāmens

2

eksāmens

6.
7.

4.

8.

Krievu akcentoloăija
Fonēma un morfēma vēsturiskajā
aspektā
Fonoloăija: mūsdienu problēmas
un virzieni
Sinhronija
un
diahronija
vārddarināšanā
Leksiskās semantikas problēmas

9.

Krievu frazeoloăija

2

eksāmens

10.

Krievu sarunvaloda

2

eksāmens

11.

Kognitīvās lingvistikas pamati

2

eksāmens

5.
6.
7.

Dr. philol., asoc. profesore
Anna Stankeviča
Dr. habil.philol., profesors
Josifs Trofimovs,
Dr. philol., asoc. profesors
Arkādijs ĥeminuščijs
Dr. habil.philol., profesors
Josifs Trofimovs
Dr. philol., asoc. profesore
Elīna VasiĜjeva
Dr. philol., docents
Genādijs Markovs
Dr. habil. philol., profesors
Fjodors Fjodorovs
Dr. philol., asoc. profesore
Elīna VasiĜjeva
Dr. habil. philol., profesors
Josifs Trofimovs
Mg. philol., lektore
Nadežda Fjodorova
Dr. philol., asoc. profesore
Anna Stankeviča
Dr. philol., asoc. profesore
Elīna VasiĜjeva
Dr.philol., asoc. profesore
JeĜena KoroĜova
Dr.philol., asoc. profesors
Anatolijs KuzĦecovs
Dr.philol., asoc.profesors
Anatolijs KuzĦecovs
Dr.philol., docente
GaĜina Pitkeviča
Dr.philol., docente
GaĜina Pitkeviča,
Dr.philol., docente
GaĜina Pitkeviča
Dr.philol.,asoc.
profesore
JeĜena KoroĜova
Dr.philol., docente GaĜina
Sirica
Dr.philol., docente GaĜina
Sirica
Dr.philol., asoc. profesore
JeĜena KoroĜova
Dr.philol., docente
GaĜina Sirica
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15

II
TEORĒTISKO ATZIĥU
APROBĀCIJA

15

Maăistra darba seminārs un
aprobācija

dif.
ieskaites

Maăistru darbu vadītāji

20

MAĂISTRA DARBS
80
Programmā kopā:

Studiju plāna uzbūve atbilst programmas mērėiem un uzdevumiem.
Pilna un nepilna laika studiju plānus skat. Pielikumā 3.1.

9.3. Studiju apakšprogrammas saturs
Teorētisko atziĦu izpetes kursu blokā ir iekĜautas disciplīnas, kas nepieciešamas gan
valodniekiem, gan literātiem. Pirmām kārtām tā ir „Semiotika”, „Lingvokulturoloăija” ,
„Tulkojums kā kultūras fenomens”, „Hermeneitikas pamati”, kā arī „Etnolingvistika”, „Teksta
teorija”,kas Ĝauj daudz dziĜāk – caur teorētisko vispārinājumu prizmu – aplūkot gan literatūras,
gan valodas vēsturi, ka arī vispusīgi aplūkot nacionālās pasaules ainas specifiku. Tādējādi tieši
teorētiskās zināšanas kĜūst par nepieciešamo bāzi maăistra darba sagatavošanai un tālākai
patstāvīgai literatūras un valodas izpētei.
Izvēles speciālos kursos tiek aplūkots vai literatūrzinātnes (piemēram, „Mītu poētika un
eposa problēmas”, „Lirikas teorija un Eiropas vārsmošanas sistēma”), vai valodniecības
(piemēram, „Sociolingvistika”, „Krievu frazeoloăija”) jautājumi.

9.3.1. IzmaiĦas apakšprogrammas saturā 2000.-2006. g.
2000.- 2001., 2001.- 2002., 2002.- 2003., 2003.- 2004., studiju gados maăistranti strādāja pēc
studiju plāniem, apstiprinātiem Senāta sēdē 2000.gada 20.janvārī (pr.Nr.1) un studiju kursu saturā
izmaiĦu nebija.
2004.- 2005. st.g. 1. studiju gada maăistranti strādāja pēc studiju plāniem, kuri tika pārstrukturēti:
Obligātie vispārizglītojošie filoloăijas kursi un obligātie apakšnozares specializācijas kursi
(A,B daĜa) - 21 KP (22 KP vietā)
• tā, kā LatiĦu valodas kurss (10 KP) ir iekĜauts Bakalaura programmas Krievu filoloăijā A
daĜā, no Maăistra programmas šis kurss tika izslēgts;
• no B daĜas uz A daĜu tika pārcelti kursi "Vispārīgā retorika" (3 KP) un "Cilvēks Eiropas
pasaules ainā" (3 KP);
• tika ievesti jaunie kursi "Lingvokulturoloăija" (2 KP) un "Etnosa teorija" (2 KP);
• samazināts dažu kursu KP skats: "Hermeneitikas pamati" 2KP (bija 3KP), "Semiotikas
pamati" 2KP (bija 3 KP);
• atcelts kurss "Maăistra darba izstrādes tehnoloăija"
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Izveles specialiālie kursi (C daĜa) - 24 KP (bija 38 KP )
Sakarā ar KP skaita palielināšanu maăistra darba semināram un aprobācijai,
•

dažu kursu KP skaits ir samazināts:
„Literatūrzinātnes skolu vēsture” 4 KP (bija 5KP);
„Sinhronija un diahronija vārddarināš anā” 2 KP (bija 4 KP)
“Funkcionālā gramatika” 3 KP (bija 4 KP)
“Leksiskās semantikas problēmas” 2 KP (bija 3 KP)

•

daži kursi ir apvienoti: "Mītu poētika un eposa problēmas" (2 KP), iepriekš bija "Mītu
poētika” un "Eposa problēmas”; "Prozas teorija un tās strukturālā klasifikācija" (2KP) iepriekš bija "Romāna teorija" un "Noveles teorija un vēsture".

Studiju kursu aprakstus skat. Pielikumā 3.2.

9.3.2. Studiju apakšprogrammas salīdzinājums ar citam studiju programmām
Latvijā un ārvalstīs
Programmas salīdzinājums ar citu valstu augstskolu programmām
Daugavpils
Universitātes
MSAP Krievu
filoloăija

Latvijas Universitātes
MSP krievu filoloăijā

Tartu Universitātes
(Igaunija) MSP Krievu
un slāvu filoloăijā

Jagelonas
Universitātes
(Krakova, Polija)
MSP filoloăijā (krievu
filoloăija)

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

2 studiju gadi pilna
laika studijas,
3 studiju gadi nepilna
laika studijas, 80 KP

Studiju ilgums un apjoms
2 studiju gadi pilna
2 studiju gadi, 80 KP
laika
studijas,
3 studiju gadi nepilna
laika neklātienē, 80 KP

Bakalaura grāds vai
tam līdzīga izglītība

Prasības, sākot studiju programmu
Bakalaura grāds vai
Bakalaura grāds vai
tam līdzīga izglītība
tam līdzīga izglītība

Humanitāro zinātĦu
maăistrs krievu
filoloăijā

Iegūstamais grāds
Krievu un slāvu
Humanitāro zinātĦu
filoloăijas maăistrs
maăistrs krievu
(krievu valoda);
filoloăijā

2 studiju gadi, 80 KP
(120 ECTS)

Bakalaura grāds vai
tam līdzīga izglītība

Krievu filoloăijas
maăistrs
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STRUKTŪRA
Studiju programma
sastāv no 2 daĜām.
I -Teoretisko atziĦu
izpetes kursi
(45KP), tai skaitā:
A daĜa - Obligatie
vispārizglītojošie
kursi (8KP);
B daĜa - Obligatie
apakšnozares
specializācijas kursi
(13 KP);
C daĜa - Izvēles
speciālie kursi (24
KP) ar moduĜiem:
- krievu valoda
- krievu literatūra
II Teorētisko atziĦu
aprobācija (15 KP)
Maăistra darbs (20
KP)

Studiju programma
sastāv no 2 daĜām:
Obligātā daĜa A daĜa
–40KP
(tajā skaitā maăistra
darbs 20 KP)

Studiju programma
sastāv no 3 daĜām:
A daĜa – obligātie
studiju kursi 70KP
(tajā skaitā maăistra
darbs 20 KP)

B daĜa – obligātās
izvēles daĜa - 40 KP
ar moduĜiem:
- valodniecības
modulis
- literatūrzinātnes
modulis
(tajā skaitā maăistra
seminārs 4 KP)

B daĜa – obligātās
izvēles kursi - 6 KP
ar moduĜiem:
- slāvu filoloăija,
- krievu valoda,
- krievu literatūra.

Studiju programmai
ir integrēts raksturs.
Loăiski visus kursus
var sadalīt 3 daĜās:
1. vispārīga rakstura
(30 ECTS)
2. valodniecības
(46 ECTS)
3. literatūrzinātnes
(44 ECTS)

C daĜa – brīvās
izvēles kursi 4 KP

SATURS
Studiju programmā
ir iekĜauti kursi
krievu valodas un
literatūras teorijā un
vēsturē, kā arī
kultūras studijas.

Studiju programmā ir
iekĜauti kursi krievu
un slāvu valodu un
literatūru teorijā un
vēsturē.

Programmā ir iekĜauti
kursi krievu un slāvu
valodu un literatūru
vēsturē un teorijā,
kā arī kultūras
studijas.

Studiju programmā ir
iekĜauti kursi krievu
un slāvu valodu un
literatūru teorijā un
vēsturē.

LU, DU, Tartu Universitātes (Igaunija) un Jagelonas Universitātes (Krakova, Polija) programmu
salīdzinājums atklāj gan kopīgās iezīmes, gan atšėirības.
Kopīgās iezīmes:
• visām programmām studiju ilgums – 2 gadi, studiju apjoms - 80 KP (120 ECTS);
• struktūras ziĦā LU, DU un Tartu Universitātes programmas kopumā ir analoăiskās,
sastāv no 2 vai 3 daĜām (Tartu Universitātes programmai ir neliela brīvās izvēles kursu
daĜa): obligātājiem studiju kursiem, obligātās izvēles kursiem.
•
LU, DU un Tartu Universitātes programmās obligātās izvēles kursiem ir moduĜu
sistēma: literatūrzinātne un lingvistika eksistē paritatīvi;
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•
•
•
•

obligātājā daĜā visās programmās ir iekĜauti teorētiska rakstura kursi: gan valodniecībā,
gan literatūrzinātnē;
LU, DU un Tartu Universitātes programmās maăistra darba izstrāde tiek vērtēta ar
20KP;
visās programmās obligātās izvēles kursos tiek aplūkotas šaurākas problēmas, kas
saistītas gan ar valodu, gan ar literatūru, gan ar kultūru;
visās programmās tiek iekĜauti vai slāvu valodas, vai slāvu literatūras, vai slāvu vēstures
un kultūras kursi.

Atšėirības:
• Tartu Universitātes programmā ir iekĜauta C daĜa – brīvas izvēles kursi 4 KP;
• LU programmā obligātās izvēles daĜas ietvaros ir paredzēti 3 brīvas izvēles kursi;
• DU un Jagelonas Universitātes programmās brīvas izvēles kursi nav paredzēti;
• vislielākās atšėirības ir Jagelonas Universitātes programmā:
- programmai ir integrēts raksturs;
-visiem kursiem (gan literatūrzinātnē, gan valodniecībā) ir obligāto kursu
statuss;
- liela uzmanība tiek veltīta praktiskās valodas attīstībai;
- maăistra seminārs ir veltīts modernās krievu literatūras problēmām;
- maăistra darba izstrādei nav piešėirti KP.
Latvijas Universitātes, Tartu Universitātes, Jagelonas Universitātes maăistra studiju
programmas skat. Pielikumā 3. 3.

9.4. Pētnieciskais darbs
9.4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba
mijiedarbība
Pārsvarā apakšprogrammu Krievu filoloăija nodrošina Krievu literatūras un kultūras un
Slavu valodniecības katedras docētāji. Abās katedrās ir veikts sistemātisks zinātniski pētniecisks
darbs gan pēc katedru plāniem, gan pēc individuāliem plāniem.
9.4.1.1. Krievu literatūras un kultūras katedras pētnieciskā darba
virzieni 2000.-2006. g.
•

Telpa un laiks literatūrā un mākslā
Programmas ietvaros katedra rīkoja šādas zinātniskās konferences un seminārus: IX un
X Starptautiskie zinātniskie semināri "Telpa un laiks literatūrā un mākslā: Māja
Eiropas
pasaules ainā" (5.-7. 04.2001.; 5.-6. 04.2002. - LZA grants, Kultūrkapitāla
fonda un DU Humanitāras fakultātes finansējums); XI Starptautiskā zinātniskā
konference “Telpa un laiks literatūrā un māksla: Telpiskie
modeĜi baltu un slāvu
kultūrās” (11.-12.04.2003.); XII Starptautiskā zinātniskā konference „Telpa un laiks
literatūrā un māksla: Templis baltu un slāvu kultūrās” (01.-02.04.2005.).
Programmas ietvaros izdoti 2 rakstu krājumi („Пространство и время в литературе и
искусстве. Вып. 10. Дом в европейской картине мира», Daugavpils, 2001;
«Пространство и время в литературе и искусстве. Вып. 11. Дом в европейской
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картине мира», Daugavpils, 2002. В 2-х частях) un F.Fjodorova monogrāfija
«Художественный мир немецкого романтизма: структура и семантика»,
Москва, 2005. Sagatavots izdošanai rakstu krājums «Пространство и время в
литературе и искусстве.Вып.12. Храм в балтийской и славянских литературах».
Mākslinieciskā teksta izpēte
Programmu īstenojot, katedras docētaji piedalījās ikgadējas konferences “HF zinātniskie
lasījumi” (2001., 2002., 2003., 2004., 2005. un 2006. gada janvāris) darbā (Slāvu
literatūras un kultūras un Krievu valodniecības sekcijas) ; pēc konferenču rezultātiem DU
izdevniecībā „Saule” ir izdoti 5 rakstu krājumi: “Филологические чтения-2001”;
“Филологические чтения-2002 “; “Филологические чтения-2003”; „Филологические
чтения-2004” un “Филологические чтения-2005”. Izdota G.Markova monogrāfija
„Художественный мир драмы К.Р. (Константина Романова) «Царь Иудейский» (
Daugavpils, 2000), sagatavota izdošanai N.Fjodorovas grāmata «„Семейная хроника”
Н.Гарина-Михайловского».

•

•

19.-20. gs. Eiropas literatūras vēsture

Programmas ietvaros katedra rīkoja šādas zinātniskās konferences un seminārus: 3
Sigizmunda Kržižanovska daiĜradei veltītās starptautiskās zinātniskās konferences (25.
-26.01.2001.; 19.10. 2002.; 02.12.2004.), 2 XX. gs. krievu dzejas vēsturei veltītās
starptautiskās zinātniskās konferences (Krievu dzeja: 1922. gads - 8.12.2001.; Krievu
dzeja: 1923. gads -13.12. 2003.); 3 konferences „Igora Činnova lasījumi” (12.-13. 10.
2001.; 10.11.2003. un 21.10.2005.), 2 konferences „ě. Dobičina lasījumi”(6.-7. 12. 2002.;
2.-3.12.2005.), N.Jazikova 200. gadadienai veltīts seminārs (15.03. 2003.), L. Tolstoja
175. gadadienai veltīts seminārs (ar LU un VPU zinātnieku piedalīšanas, 19.09. 2003.), F.
Tjutčeva 200. gadadienai veltīts seminārs (27.11. 2003.); A. Čehovs Baltijā (kopā ar DU
KI , 29.10.2004.), N.ěeskova 175. gadadienai veltīts seminārs (17.02.2006.).
Programmas tematikā izdota F.Fjodorova monogrāfija „Довид Кнут”. Москва, 2005 un 6
rakstu krājumi : „Добычинский сборник-III”.- Daugavpils, 2001, „Krievu dzeja: 1921.
gads”- Daugavpils, 2001.;”Кржижановский-I”.- Daugavpils, 2003; „Krievu dzeja: 1922.
gads”- Daugavpils, 2003; „Чинновский сборник”.- Daugavpils, 2003; „Добычинский
сборник-IV”, Daugavpils, 2004. Sagatavots izdošanai rakstu krājums „Krievu dzeja: 1923.
gads”. Par programmas tematiku sagatavots viens promocijas darbs - „N.Jazikova lirikas
mākslinieciskā pasaule” (asistente J.Petričenko).

•

Slāvu literatūru un kultūru kontakti teorētiskajā un praktiskajā aspektā

Programmas ietvaros notika 6 starptautiskās zinātniskās konferences „Slāvu lasījumi”:
VI (18.-20.05. 2001); VII (23.-25. 05.2002); VIII (19.-21.05. 2003. ); IX (16.-18.05.2004.);
X (20.-22.05.2005.) un XI (18.-20. 2006.). Katedra kopā ar DU Komparatīvistikas institūtu
rīkoja 2 starptautiskās konferences „Baltu un slāvu literārā antropoloăija” (01.-03.04.
2004. un 31.03.-1.04. 2006.) un starptautisku konferenci „Polijas un Baltijas kultūras
sakari” (2005. g. 26.-28. oktobrī); rīkots (kopā ar DU KI) V. Bikova daiĜradei veltīts
seminārs (26.11.2004).
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Programmas tematikā izdoti (LKC izdevniecībā) 5 rakstu krājumi: “Славянские чтения –
I”, “Славянские чтения -II“, “Славянские чтения –III”, „Славянские чтения -IV”,
“Славянские чтения -V”. Sagatavoti izdošanai rakstu krājumi: “Славянские чтения -VI”,
„Baltu un slāvu literārā antropoloăija”, V. Bikovam veltīts rakstu krājums. Par programmas
tematiku sagatavots
viens promocijas darbs „G.Senkeviča vēsturiskais romāns”
(A.Kazjukevičs).
•

Krievu literatūra un kultūra Latvijā.

Programmas ietvaros rīkoti Ivana Lukaša daiĜradei veltīts seminārs (04. 06.2004.);
žurnāla „Перезвоны” 80. g.veltīts zinātniskais seminārs (05.06. 2005.); kopā ar DU
Komparatīvisti-kas institūtu ir rīkota konference „Jevgenijs Šešolins: liktenis un daiĜrade”
(26.-27.11.2005) un Irinas Saburovas daiĜradei veltīts seminārs (09.06. 2006.).
Programmas ietvaros izdoti 2 rakstu krājumi: „Jevgenijs Šešolins: liktenis un daiĜrade”.Daugavpils, 2005. un «Лукашевский сборник».- Daugavpils, 2006. Par programmas
tematiku sagatavots viens promocijas darbs: „Latvija 20.gs. krievu literārajā izpratnē"
(Ž.Badins).
9.4.1.2. Slāvu valodniecības katedras pētnieciskā darba virzieni
2000.-2006. g.
•

Krievu valodniecības virziens

Programmu īstenojot, katedras docētāji piedalījās ikgadējas konferences “HF zinātniskie
lasījumi” darbā (2001., 2002., 2003., 2004., 2005. un 2006. gada janvārī) Krievu
valodniecības sekcija; pēc konferenču rezultātiem DU izdevniecībā „Saule” ir izdoti 6
rakstu krājumi: “Valoda - 2000” (2 daĜas), “Valoda - 2001” (2 daĜas), “Valoda - 2002” (3
daĜas), “Valoda - 2003” (2 daĜas), “Valoda - 2004”, “Valoda – 2005. Valoda dažādu kultūru
kontekstā”, “Valoda – 2005. Lingvistikas didaktikas problēmas”; izdotas šādas grāmatas: J.
KoroĜova. “Диалектный словарь одной семьи”. Daugavpils: Saule, 2000; J. KoroĜova,
I. Kačinska. «Архангельский областной словарь» Выпуск 11. Деловатой –
Дороботаться. / Под ред. О.Г. Гецовой.. – Москва: Наука. – 2001.; G.Sirica. «Аршином
общим не измерить...» Словарь-комментарий архаичной лексики в произведениях 19
века. Daugavpils: Saule, 2003. 260 lpp.; G.Sirica. “От слова к тексту”. Daugavpils:
“Saule”, 2005. 295 lpp.; G.Sirica. “Филологический анализ художественного
текста”. Москва: Флинта, 2005. 395 lpp.; A.KuzĦecovs un citi. “Историческая
грамматика др.-рус.языка”. Maskava:ZA Krievu valodas institūts , 2006. 230 lpp.;
N.Trofimova. “Metodiskie noradījumi” 10.-12. kl. mācību grāmatām “Русский язык”. Rīga:
Zvaigzne ABC, 2004, 60 lpp.

•

Sastatāmā un salīdzināmā valodniecība

Programmas ietvaros katedras docētāji piedalījās ikgadējas konferences “HF zinātniskie
lasījumi” darbā (2001., 2002., 2003., 2004., 2005. un 2006. gada janvārī) Sastatāmās
valodniecības sekcija; rīkota starptautiskā zinātniskā konference “Tulkojums kā kultūru
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dialogs” (2004.g. 3. – 4. decembrī, S.Murāne). Izdota S. Murānes monogrāfija “Krievu un
latviešu valodas skaĦu verbu leksiski semantiskā grupa”. ”.Daugavpils: Saule, 2003. 140
lpp.Sagatavots promocijas darbs “Mūsdienu Latvijas publicistikas komunikatīvās stratēăijas
un taktikas (sastatāmā kognitīvi diskursīvā analīze)” (as. I.Milēviča).
9.4.1.3. Pētnieciskā un studiju darba mijiedarbība
Abu katedru pētījumi kĜuva par pamatu zinātniskiem darbiem, tajā skaitā arī studiju un
bakalaura darbiem.
Docētāji piedalījās dažādos zinātniskājos projektos, piemēram:
prof. S. Murāne – starptautiskajā zinātniski pētniecīskajā projektā “Говорящий и
слушающий: языковая личность, текст, проблемы обучения” (A.Hercena Krievijas
Pedagoăiskājā Universitātē) 2000.-2001.g. (grants Nr. 01-04-00042 Krievu Humanitārais
ZinātĦu fonds);
prof. F.Fjodorovs un asoc. prof. E.VasiĜjeva – LZP zinātniski pētnieciskajos projektos
”Telpiskie modeĜi baltu un slāvu kultūrās” (2001.- 2003.) un „Baltu un slāvu literārā
antropoloăija” (2004.-2006.g. , grants 04-1246);
asoc. prof. E.VasiĜjeva IZM projektos "Latgales multikulturālās situācijas izpēte" (2004.2005.g) un "Latgale - Latvija - Eiropa" starpkultūru komunikācija" programmas "Letonika"
ietvaros (kopš 2005.g.);
asoc. prof. A.KuzĦecovs – Krievijas zinātĦu akadēmijas Krievu valodas institūta
starptautiskajā pētnieciskajā projektā «Историческая грамматика русского языка»
(Krievijas humanitāro zinātĦu fonda grants N 00-40-00313a) (2003.-2005.g.); zinātniski
pētnieciskajā projektā “Moscowitica – Ruthenica Latvijas Valsts vēstures arhīvā: dokumentu
krājums ” (Kultūrkapitāla fonda atbalsts, 2003.g.) utt.
Ārpus tā docētāji izpildīja līgumdarbus:
G. Pitkeviča, N. Trofimova – IZM līgumdarbs “Krievu valoda (otrā svešvaloda): mācību
programma pamatskolai” 2001.g.;
G. Pitkeviča, N. Trofimova – Apgāds Zvaigzne ABC līgumdarbi “Слово 1”, “Слово 2”,
“Слово 3”. (Mācību komplekti pamatskolai). 2000.g. – 2002. g.;
G. Pitkeviča, N. Trofimova – Apgāds Zvaigzne ABC līgumdarbi “Слово”, “Слово 1”.
(Mācību komplekti pamatskolai). 2005.g. – 2006. g.
Katedru docētāji aktīvi piedalās zinātniskajās konferencēs un semināros DU un citās Latvijas
un ārvalstu universitātēs.
Sk. pielikumā akadēmiskā personāla CV.
Personāla atjaunošanas, apmacības un attīstības plānu skat. Pielikumā 3.4.
Krievu literatūras un kultūras teorētiskā semināra plānu skat. Pielikumā 3.5.

9.4.2. Maăistra darbu tēmu atbilstība studiju apakšprogrammas saturam
Maăistra darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums, kas veltīts kādas konkrētas problēmas
risināšanai, kurai ir lokāla un tai pašā laikā aktuāla nozīme. Šis darbs atklāj arī maăistranta
erudīcijas un pētniecisko iespēju līmeni.
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Maăistra darbu tematika atbilst studiju programmas saturam.Piemēram, 2006. gadā tika
aizstāvēti šādi maăistra darbi
krievu valodniecībā:
Emocionāli ekspresīvie piedēkĜi mūsdienu krievu valodā (Tamāra RiekstiĦa)
Avīžu virsrakstu leksiski gramatisko līdzekĜu realizācijas funkcijas (Marija Romanovska);
Daugavpils un Krāslavas rajonu toponīmi mītoloăiskajā aspektā (Ludmila ZiĜa);
literatūrzinātnē:
V. MakaĦina stāstu krājuma „Augsts-augsts meness” mākslinieciskā pasaule (Olga Jegorova);
Dialoga neverbālais aspekts F. M. Dostojevska romānā „Noziegums un sods” (JeĜena
Borodkina);
Andreja Bitova romāna „Puškina nams” mākslinieciskā pasaule (Marina Reiskarte)
Hofmanis un Dostojevskis: dubultniecība (Vera GeĜfande).
Aizstāvēto maăistra darbu sarakstu skat. Pielikumā 3.6.
Maăistrantiem obligāti jāpiedalās katedras zinatniskajos semināros, studentu konferencēs. Ne
mazāk kā divas reizes jāuzstājas ar referātiem gan konferencēs DU, gan arī konferencēs citās
Latvijas augstskolās un ārpus valsts robežām.
Piemēram, maăistranti piedalījas šādās konferencēs:
• 2005. gada 26.februārī LU jauno filologu konferencē (J.Borodkina, O.Jegorova,
M.Reiskarte);
• 2005. gada 19. martā DU Krievu literatūras un kultūras katedras zinātniskajā
konferencē „XX gs. kultūras paradigmas” (Olga Jegorova);
• 2005.g. 24. maijā F.Dostojevska daiĜradei veltītā starptautiskajā konference Starajā
Rusā (Krievija) piedalījas JeĜena Borodkina;
• 2005. gada 6.- 8. maijā DU ikgadējā zinātniskajā konferencē (J.Borodkina,
O.Jegorova; T.Orlova; I.Miškina, I.Rogoža);
• 2006.gada 17. februārī N.ěeskova 175. gadadienai veltītā zinātniskajā seminarā
(O.Jegorova, J.Borodkina, M.Sivašova, J.Grāve, N. Makašina);
• 2006. gada 27.-28. aprīlī DU ikgadējā zinātniskajā konferencē (I.Dvorecka,
T.RiekstiĦa, M.Romanova un L.ZiĜa);
• 2006. gada 12. maijā starptautiskājā zinātniskajā konferencē „Kirilo-Mefodievskije
čtenija” Daugavpils Baltijas krievu institūtā (I.Dvorecka, J.Grāve, T.RiekstiĦa).
Dažu maăistru raksti ir publicēti zinātnisko rakstu krājumos. Piemēram,
J.Borodkinas raksts "Контакт глаз" как знак невербальной коммуникации в романе
Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы" publicēts Latvijas Universitātes jauno slāvistu
rakstu krājumā „Littera scripta... ” Rīga, 2006, I.Dvoreckas raksts „Национальная идея в
мемуарах А.И.Деникина „Очерки русской смуты» rakstu krājumā «Кирилло-Мефодиевские
чтения- I», Daugavpils, 2006.
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9.5. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un
ārvalstīs
Sadarbības formas:
• Pieredzes apmaiĦa
Notiek intensīva pieredzes apmaiĦa ar kolēăiem no citām augstskolām: GrodĦas
Universitātes (Baltkrievija), Tveras Universitātes, Sanktpēterburgas Kultūras un Mākslas
Universitātes (Krievija), Tallinas Universitātes (Igaunija), ViĜĦas Pedagoăiskās Universitātes,
KauĦas Universitātes (Lietuva).
Īpaši tuva sadarbība izveidojusies ar Latvijas Universitātes Slāvu nodaĜu: gan studiju, gan
zinātniskajā darbā, gan lektoru, gan pieredzes apmaiĦā.
• Kvalifikācijas celšana
ERASMUS/SOKRATES programmas ietvaros slēgts līgums par sadarbību ar Krakovas
Jagelonas universitātes (Polija) Slāvu nodaĜu un ViĜĦas universitātes Slāvu nodaĜu.
Programmas ietvaros stažējās un lasīja lekcijas:
- prof. F.Fjodorovs Polijā, Krakovas Jagelonas universitātes Slāvu nodaĜā (2005.gada maijā)
- asoc. prof. A.Stankeviča Polijā, Krakovas Jagelonas universitātes Slāvu nodaĜā (2005.gada
martā);
- asoc. prof. A. ĥeminuščijs Polijā, Krakovas Jagelonas universitātē (2005.gada novembrī);
- lekt. A.Kazjukevičs Polijā, Katovices Silēzijas Universitātē (2005. gada aprīlī) un Krakovas
Jagelonu universitātē (2006. g. martā);
- asoc. prof. J. KoroĜova Polijā, Krakovas Jagelonas universitātē (2006.g. aprīlī).
• Studentu apmaiĦa.
Krakovas Jagelonu universitātes maăistrantes Agneška Farona un Karolina Vrubele
2005.-2006. studiju gadā studējusi DU maăistra programmā Krievu filoloăija. Savukārt DU
Krievu filoloăijas maăistra programmas studente I. Dvorecka ir iekĜauta maăistrantu apmaiĦas
grupā (2006. gada oktobris – 2007. gada marts) studijām Krakovā.
• Sadarbība zinātniski pētnieciskajā darbā:
- Zinātnisko konferenču organizēšana un piedalīšanas tajās.
Piemēram, regulāri notiek zinātniskās konferences veltītas mākslinieciskā teksta analīzei
ViĜĦas Pedagoăiskajā universitātē (rīkotāji – VPU Slāvu nodaĜa, DU Krievu literatūras un
kultūras katedra, ěublinas Universitātes Slāvu nodaĜa un Maskavas Pilsētas Pedagoăiskā
universitāte).
- Zinātnisko darbu recenzēšana.
DU docētāji, kas iesaistīti Maăistra studiju apakšprogrammā Krievu filoloăija, recenzē
ViĜĦas Universitātē, ViĜĦas Pedagoăiskajā universitātē (prof. J.Trofimovs), Tallinas Universitātē
(prof. F.Fjodorovs, asoc. prof. E.VasiĜjeva, asoc. prof. A.Stankeviča), Latvijas Universitātē (prof.
J.Trofimovs) u.c. izstrādātus promocijas darbus.
Savukārt, piemēram, Tallinas Pedagoăiskās universitātes profesore I.Belobrovceva un ViĜĦas
Pedagoăiskās universitātes profesors J.Novikovs ir DU Promocijas padomes literatūrzinātnē
locekĜi; prof. J.Novikovs vada Nadeždas Fjodorovas promocijas darbu.
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9.6. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma
Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmai Latvijā ir izveidotas divas pakāpes:
licencēšana un akreditācija.
Krievu filoloăijas maăistra programmā tās aktīvi sāktas lietot kopš 2000. gada, saistībā ar
akreditācijas procesu.
Divas galvenās kvalitātes vērtēšanas formas ir studiju programmu pašnovērtējums (iekšējās
kvalitātes nodrošināšanas sistēma) un arējais novērtējums (licencēšana un akreditācija).
Krievu filoloăijas maăistra programma tika akreditēta 2000.g. 19. oktobrī, kopš 2001. gada
regulāri notiek pašnovērtēšanas process.
9.6.1. Studējošo aptauju rezultāti un analīze
Studiju procesa pilnveidošanai notiek studējušo viedokĜu noskaidrošana par programmu, rīkojot
aptaujas (parasti – semestra beigās).
2005./2006. studiju gada aptaujas rezultātā var secināt:
• studiju programma kopumā pilnīgi apmierina 89%, pamatā apmierina 11% no studējošiem;
• studiju kursu svarīguma pakāpe novērtēta pārsvarā ar 4,8;
• pasniegšanas līmenis novērtēts visbiežāk kā Ĝoti augsts vai augsts;
• 100% no programmā studējošiem bieži izmanto datortehniku un Internetu;
• 78% no studējošiem ir pilnīgi apmierināti ar nodrošinājumu ar vieslektoriem;
• sadarbība ar mācībspēkiem 89% no studējošiem ir novērtēta kā apmierinoša.
Studiju procesa izvērtējuma rezultāti
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Studiju procesa izvērtējuma rezultātus sk. Pielikumā 3.7. .
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9.6.2. Apakšrogrammas beidzēju nodarbinātība. Darba devēju atsauksmes
Maăistra studiju programmas Krievu filoloăija absolventi ir pieprasīti dažādās sfērās, visbiežāk
strādā izglītības iestādēs (S. Bogdanova, I.Sokolova, O.Saročinska, V.Prokofjeva, I.Rogoža, T.
RiekstiĦa), par bibliotekāriem (piemēram, J.Lukaševa, N.Makašina, M.Sivašova), plašsaziĦas
sfērā (R.Sokolovs, J. Borodkina, O.Jegorova, V.Šniparjkova) utt., kā arī daži iestājas
doktorantūrā (J.Petričenko, D. Sarančuka, M.Reiskarte), daži - skolotāju programmā.
Programmas ietvaros ir paredzēti daudzpusīgi sakari ar potenciālajiem darba devējiem un
sadarbības partneriem.
Mūsu sadarbības partneri:
Izglītības iestādes:
• Latgales reăiona un Daugavpils pilsētas un rajona Skolu valdes;
• Latgales reăiona un Daugavpils pilsētas un rajona Krievu valodas un literatūras skolotāju
metodiskās apvienības.
Kultūras iestādes:
• Krievu kultūras centrs (KaĜistratova nams);
• Daugavpils etnogrāfiskais centrs;
• Pilsētas un rajona avīžu redakcijas (“Latgales Laiks”, “Naša gazeta”, “Million”,
„Dinaburga”);
• Novadpētniecības muzejs un arhīvs.
Darba devēju atsauksmes skat. Pielikumā 3.8.

9.7. Studiju apakšprogrammas attīstības perspektīvas
Vērtējot Maăistra studiju apakšprogrammas Krievu filoloăija, jāsecina, ka tai ir gan pozitīvi
aspekti, gan arī savi trūkumi, kas jāĦem vērā turpmākajā darbā.
Kā programmas stiprās puses jāmin:
-

skaidri formulēti programmas mērėi un uzdevumi;
programmas saturs sniedz plašas mūsdienīgas zināšanas krievu filoloăijā;
programmu nodrošina augsti kvalificēti docetāji;
programma sagatavo kompetentus specialistus;
programmai ir laba sadarbība ar DU doktorantūras programmu;
laba sadarbība starp docetājiem un programmā studējošiem gan studiju, gan
pētnieciskajā darbā;
- laba sadabība ar absolventiem un darba devējiem.

Programmas vājās puses:
- nepietiekama vieslektoru iesaiste programmas īstenošanā finansiālu
apsvērumu dēĜ;
- slikto materiālo apstākĜu izraisītā nepieciešamība studējošiem strādāt paralēli
studijām, kas noved pie lekciju kavējumiem un laika trūkuma;
- neskatoties uz manāmiem uzlabojumiem, samērā trūcīgais mūsdienīgas
specializētas literatūras gan latviešu, gan krievu valodā klāsts.
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Maăistra studiju apakšprogrammas Krievu filoloăija tālākās attīstības perspektīvas un
stratēăijas izstrāde notiek, pamatojoties uz pašnovērtējuma ziĦojumiem un darba devēju
atsauksmēm.
Pašnovērtējuma ziĦojumus skat. Pielikumā 3.9.
Studiju programmas pilnveidošanai jāĦem vērā aptaujā izteiktās studentu domas. Darbs šajā
virzienā jāveic, sistemātiski saskaĦojot studiju programmas realizāciju, plānojumu un docētāju
darba organizāciju ar aptauju rezultātiem.
2006.gadā plānots šo programmu iesniegt reakreditācijai.
Perspektīvā maăistra apakšprogramma Krievu filoloăija paredzēta tālākai pilnveidošanai:
• sekmēt programmas kvalitāti, sistemātiski un nepārtraukti veikt iekšējo vērtēšanu, lai veidotos
atgriezeniskā saikne starp mācībspēku darba sniegumu, programmu un studējošajiem;
• izstrādāt un izdot krievu valodniecības, literatūras un kultūras studiju kursu metodiskos
materiālus, lai optimizētu mācību procesu;
• analizēt darba devēju atsauksmes par programmas absolventiem, lai operatīvi reaăētu uz
pieprasījuma tendencēm, uz atbilstošo kadru reăionālo pieprasījumu pēc konkurētspējīgiem
speciālistiem;
• realizēt nepilna laika studijas;
• perspektīvā realizēt ārvalstu studentu apmācību, izstrādājot maăistra studijas programmas
Krievu filoloăija ietvaros apakšprogrammu Krievu filoloăija ārvalstniekiem.
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10. Apakšprogramma
„AngĜu filoloăija”

Programmas direktore Dr. paed., doc. BroĦislava KalniĦa
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10.1. Studiju apakšprogrammas mērėi un uzdevumi
Maăistra studiju apakšprogrammas (MSAP) mērėis ir nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko
augstākā līmeĦa izglītību, t.i., humanitāro zinātĦu maăistra grādu angĜu filoloăijā, kas dod
iespēju turpināt studijas doktorantūrā, vai arī izmantot savas zināšanas un prasmes kādā no
zinātnes, izglītības vai citām tautsaimniecības nozarēm, kur nepieciešamas svešvalodu
zināšanas akadēmiskā līmenī.
Apakšrogrammas uzdevumi:
-

padziĜināt teorētiskās zināšanas valodniecības un literatūrzinātnes nozarēs;
veidot prasmes kritiski izvērtēt apgūtās teorētiskās zināšanas un radoši pielietot tās savā
akadēmiskajā darbā;
veidot izpratni par teorijas un prakses vienotību zinātniskajā un praktiskajā darbībā;
mācīt veikt patstāvīgu zinātnisku darbu;
motivēt studējošos turpināt pētniecisko darbu, studējot doktorantūrā.

10.2. Studiju apakšprogrammas struktūra
MSAP AngĜu filoloăija izveidota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem No 2 „Noteikumi
par valsts akadēmiskās izglītības standartu” un citiem normatīvajiem dokumentiem, kuri ir
spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaĦā ar Daugavpils universitātes (DU) Senātā
pieĦemtajiem studijas reglamentējošiem dokumentiem
(Skat. mājas lapa http://dau.lv/post).
Reakreditācijai piedāvātā MSAP „Filoloăija (angĜu filoloăija) strukturēta šādās daĜās:
I Teorētisko atziĦu izpētes kursi – 45 KP,
tai skaitā:
A daĜa – obligātie vispārizglītojošie filoloăijas kursi – 8 KP
B daĜa – obligātie apakšnozares specializācijas kursi – 27 KP
C daĜa – izvēles speciālie kursi 10 KP
II Teorētisko atziĦu aprobācija zinātĦu apakšnozares izvēlētās jomas
aktuālo problēmu aspektā - 15 KP
III Maăistra darbs – 20 KP
KOPĀ :

80 KP

(skat.4.1.pielikums).
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10.3. Studiju apakšprogrammas saturs

I TEORĒTISKO ATZIĥU IZPĒTES KURSI
A daĜa – obligātie vispārizglītojošie filoloăijas kursi – 8 KP
Nr.
1.
2.
3.
4.

Kursa nosaukums

KP

Pārbaudes
forma
dif.iesk.
dif.iesk.

Lingvokulturoloăija
Mag.paed, lektors A.Dunskis
2
Zinātnisko pētījumu
Dr.paed.,docente L.Sardiko
2
metodika
Semiotika
eksāmens
Dr.paed.,docente O.Šostaka
2
Tulkojums kā kultūras
Dif.ieskaite
Mag.paed, lektors A.Dunskis
2
fenomens
B daĜa – obligātie apakšnozares specializācijas kursi – 27 KP

1.

Kontrastīvā lingvistika

2

eksāmens

2.

AngĜu valodas funkcionālā
stilistika
Mūsdienu sociolingvistikas
pētījumi
Valodniecības vēsture

2

eksāmens

2

eksāmens

3

eksāmens/dif.
ieskaite
eksāmens

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jaunākie virzieni sintakses
izpētē
Semantika
Otrā svešvaloda

2
2
6

eksāmens
eksāmens/dif.
ieskaite
dif.ieskaite

5.

Literārā pasaka kā kultūras
2
parādība
Mūsdienu britu literatūra
2 eksāmens
Mūsdienu amerikāĦu
2 eksāmens
literatūra
19.gs.angĜu literatūras
2 dif.ieskaite
paradigma
C daĜa - izvēles speciālie kursi Mūsdienu leksikogrāfija
2 dif.ieskaite
Hermeneitika
2 dif.ieskaite
Derivācijas semantiskie
2 dif.ieskaite
aspekti
Valodas lietošanas politika
2 dif.ieskaite
ES kontekstā
Fonoloăijas teorija
2 dif.ieskaite

6.

Psiholingvistika

9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.

Docētājs

2

dif.ieskaite

Dr.paed.,docente
L.Rumjanceva
Mag.philol.,lektore S.PiĜucka
Mag.philol.,lektore
I.OĜehnoviča
Dr.hab.phil.,profesore Z.Ikere
Dr.paed.,docente B.KalniĦa
Dr.hab.phil.,profesore Z.Ikere
Mag.philol.,asistente
V.JakovĜeva
Mag.philol.,asistente
J.SemeĦeca
Mag.paed.,lektors A.Dunskis
Mag.paed.,lektors A.Dunskis
Mag.philol.,lektore V.SiliĦa
10 KP
Mag.philol.,lektore N.Minova
Dr.paed.,docente B.KalniĦa
Mag.philol.,lektore N.Minova
Mag.philol.,lektore
I.OĜehnoviča
Dr.paed.,doc.
L.Rumjanceva
Dr.paed.,docente L.Sardiko
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7.
8.
9.

Britu 19.gs. dzeja
AngĜu valodas dialekti
Dž.G.Bairona daiĜrade

2
2
2

dif.ieskaite
dif.ieskaite
dif.ieskaite

Mag.philol.,asistente V.SiliĦa
Dr.paed.,doc.O.Šostaka
Mag.philol.,asistente
J.SemeĦeca

II Teorētisko atziĦu aprobācija zinātĦu apakšnozares izvēlētās jomas
aktuālo problēmu aspektā - 15 KP
1.

Maăistra darba seminārs

10

Dr.paed.,docente
L.Rumjanceva
Dr.paed.,docente B.KalniĦa
Mag.paed.lektors A.Dunskis
Mag.philol.,lektore N.Minova
Mag.philol.,lektore V.SiliĦa

2.

Zinātniskā raksta
sagatavošana publicēšanai
Pētījumu rezultātu
apkopošana un uzstāšanās
konference
Maăistra darbs
KOPĀ:

3

Zinātniskā darba vadītājs

2

Zinātniskā darba vadītājs

3.

20
80

Gala pārbaudījumi akadēmiskā humanitāro zinātĦu maăistra grāda iegūšanai angĜu filoloăijā:
1) maăistra eksāmens angĜu filoloăijā;
2) maăistra darba angĜu filoloăijā aizstāvēšana.
Studiju programmas saturs atbilst programmas mērėiem un uzdevumiem. Teorētisko atziĦu
izpētes A daĜas kursu uzdevums ir sniegt zināšanas un veidot studējošo izpratni par dažādu
humanitāro zinātĦu kopsakarībām (Semiotika, Lingvokulturoloăija, Tulkojums kā kultūras
fenomens, Zinātnisko pētījumu metodika).
B daĜas obligāto apakšnozares specializācijas kursu ietvaros studējošie apgūst zināšanas un
specializējas angĜu filoloăijā. Šo kursu saturs aptver trīs galvenos specializācijas virzienus:
valodniecību (arī sastatāmo valodniecība), literatūrzinātni un kulturoloăiju.
C daĜas izvēles kursu ietvaros studējošie var izvēlēties kursus atbilstoši savām interesēm un
pētniecības jomai, kurā izstrādā maăistra darbu.
Maăistra darba semināros, atbilstoši studiju programmas mērėiem un uzdevumiem un studējošo
maăistra darba tēmai, tiek padziĜinātas un praktiski nostiprinātas teorētiskajos studiju kursos
iegūtas zināšanas.
Pēcakreditācijas periodā atsevišėo studiju kursu saturs tika pastāvīgi paplašināts, papildināts un
pilnveidots, ietverot tajā jaunas teorētiskās atziĦas un literatūras avotus un tādējādi mainot to
saturu gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Arī jaunieviestie studiju kursi ienes izmaiĦas programmas
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satura teorētisko atziĦu izpētes jomā (piem., literatūrai veltīto kursu apjoms ir palielinājies par II
KP). Jaunieviestie kursi „Psiholingvistika”, AngĜu valodas dialekti”, „Derivācijas semantiskie
aspekti”u.c. bagātina studiju programmas satura valodniecisko aspektu. Patreizējais studiju
programmas saturs tādējādi vairāk atbilst mūsdienu tendencēm lingvistikas jomā.
10.3.1. Pēcakreditācijas periodā (2000.g.-2006.g.) notikušās izmaiĦas
programmas saturā
Pēcakreditācijas periodā (2000.g.-2006.g.) programmas saturā notikušās izmaiĦas parādītas
1.tabulā.
2006.g. MSAP „Filoloăija (angĜu filoloăija)”
salīdzinājums ar 2000.g.akreditēto MSP

1.tabula
Nr.

2000.g.
A daĜa

1.

86KP Nr.
68

4

1.

2.

Britu un amerikāĦu
kultūrstudijas
Franču valoda

8

2.

3.
4.
5.
6.

Lingvistikas vēsture
Kontrastīvā lingvistika
Semantika
Sociolingvistika

2
2
3
4

3.
4.
5.
6.

7.

Teorētiskā gramatika

3

7.

8.

Pētnieciskās metodes,
akadēmiskās rakstības
principi
Lingvistiskā
eksperimenta aprobācija
Maăistra darbs
B daĜa

3

8.

20

9.

20
14

10.
11.

1.

Mūsdienu leksikoloăija

2

12.

2.
3.
4.

Fonoloăija
Teksta interpretācija
Stilistika

3
3
2

13.
14.
15.

5.

Mūsdienu angĜu un
amerikāĦu literatūra

3

16.

9.
10.

2006.g.
I Teorētisko atziĦu izpētes
kursi
A,B,C daĜas
Lingvokulturoloăija
Otrā svešvaloda (franču
valoda)
Valodniecības vēsture
Kontrastīvā lingvistika
Semantika
Mūsdienu sociolingvistikas
pētījumi
Jaunākie virzieni sintakses
izpētē
AngĜu valodas funkcionālā
stilistika
Literārā pasaka kā kultūras
parādība
Mūsdienu britu literatūra
Mūsdienu amerikāĦu
literatūra
19.gs.angĜu literatūras
paradigma
Zinātnisko pētījumu metodika
Semiotika
Tulkojums kā kultūras
fenomens
Mūsdienu leksikogrāfija

80
KP
45

2
6
3
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
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6.
7.
8.

9.
10.

Tulkošanas teorija un
prakse
Valodas politika ES
kontekstā
Britu un amerikāĦu
filozofija.
Terminoloăijas
problēmas
Hermeneitika
Aktuālās angĜu valodas
mācīšanas problēmas
C daĜa (citu zinātĦu
nozaru priekšmeti)

KOPĀ:
A daĜa – 68 KP
B daĜa – 14 KP
C daĜa – 4 KP
_______
86 KP

2

17. Fonoloăijas teorija

2

2

2

2

18. Derivācijas semantiskie
aspekti
19. Psiholingvistika

2

2
2

20. Britu 19.gs.dzeja
21. AngĜu valodas dialekti

2
2

22. Valodas lietošanas politika ES
kontekstā
23. Dž.G.Bairona daiĜrade

2

24. Hermeneitika
II. Teorētisko atziĦu
aprobācija
III. Maăistra darbs

2
15

2

20

KOPĀ:
Teorētisko atziĦu izpētes
kursi
A,B,C daĜas
-45 KP
Teorētisko atziĦu
aprobācija
-15 KP
Maăistra darbs -20 KP
_______
80 KP

Galvenās atšėirības starp 2000.g. akreditēto MSP un reakreditācijai piedāvāto MSAP:
1. 2000.g. MSP veido trīs daĜas: A daĜa – obligātie studiju kursi (68 KP), ieskaitot
lingvistiskā eksperimenta aprobāciju un maăistra darbu; B daĜa – izvēles studiju kursi
(jāsavāc 14 KP); C daĜa – citu zinātnes nozaru kursi (4 KP).
2. 2006.g. MSAP sastāv no:
1) Teorētisko atziĦu izpētes kursiem (A,B,C daĜas) - 45 KP;
2) Teorētisko atziĦu aprobācijas - 15 KP;
3) Maăistra darba - 20 KP.
Programmas apjoms saskaĦā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi par
valsts akadēmiskās izglītības standartu” samazināts no 86 KP 2000.g. uz 80 KP 2006.g.
No 2000.g.programmas satura izĦemti citu zinātĦu nozaru kursi.
3. Mainījies piedāvāto kursu skaits:
2000.g.
2006.g.
18 kursi
24 kursi
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4. 2006.g.programmā tiek piedāvāti vairāki jauni kursi
literatūrzinātnes blokā sakarā ar ekspertu komisijas ieteikumiem palielināt
kursu skaitu šajā nozarē. 2000.g. programmā literatūrzinātnē tika piedāvāts
tikai viens studiju kurss B daĜā (Mūsdienu angĜu un amerikāĦu literatūra).
2006.g. programmā šis kurss paplašināts un sadalīts divos atsevišėos kursos
(Mūsdienu britu literatūra, Mūsdienu amerikāĦu literatūra). Tādējādi 2006.g.
MSAP literatūras kursi tiek piedāvāti kopumā 14 KP apjomā un literatūrzinātnes
bloks papildināts ar jauniem kursiem (19.gs.angĜu literatūras paradigma, Britu
19.gs. dzeja u.c.) Programmas saturs papildināts arī ar jauniem kursiem
valodniecībā (Semiotika, Derivācijas semantiskie aspekti u.c.).
5. Sakarā ar izmaiĦām kursu saturā, mainīti vai precizēti dažu kursu
nosaukumi. 2006.g. programmā ieviests maăistra darba seminārs un
aprobācija (15 KP) lingvistikā eksperimenta aprobācijas vietā (20 KP)
2000.g. MSP.
6. Gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās MSP strukturālās izmaiĦas pamatojas uz
vairākiem faktoriem:
jaunajiem, 2002.g. pieĦemtajiem, Ministru kabineta noteikumiem par
akadēmiskās izglītības standartu (MSP apjoms no 86 KP uz 80 KP);
ekspertu komisijas ieteikumiem pastiprināt programmas literatūrzinātĦu
bloku;
atteikšanos no programmas didaktiskās ievirzes
(skat.4.2.pielikums).
10.3.2. Studiju apakšprogrammas salīdzinājums ar citām studiju programmām
Latvijā un ārvalstīs
DU pilna laika MSAP AngĜu filoloăija tiek salīdzināta ar Latvijas universitātes pilna laika AngĜu
filoloăijas maăistra studiju programmu un Mančesteras universitātes MSP lingvistikā un angĜu
valodā.

Nr.
p.k.

1.
2.

3.

Programmas
apjoms
Programmas
ilgums
Programmas
struktūra

DU MSP AngĜu
filoloăija

LU MSP „AngĜu
filoloăija”

80 KP

80 KP

2 st. gadi (pilna laika)

2 st. gadi (pilna
laika)

Teorētisko atziĦu
izpētes kursi iedalīti
3 daĜās:
A daĜa – obligātie
vispārizglitojošie
kursi 8 KP (4 studiju
kursi)
B daĜa – obligātie

2 daĜas:
A daĜa – obligātā
daĜa – 40 KP (8
studiju kursi);
B daĜa –izvēles daĜa
sastāv no trīs
moduĜiem:
metodikas,

Mančesteras
universitāte MSP
„Lingvistika un
angĜu valoda”
180 KP
1 st. g. (pilna laika)

2 daĜas:
1. Obligātie
pamatkursi – 60 KP
(3 studiju kursi).
2. Izvēles kursi
piedāvā šādus
moduĜus:
sociolingvistika,
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4.

Iegūstamais
akadēmiskais
grāds

5.

Maăistra
darba
aprobācija/
lingvistiskā
eksperimenta
aprobācija
Maăistra
darbs/disertācija
Programmas
saturs

6.

7.

apakšnozares
specializācijas kursi –
27 KP (11 studiju
kursi)
C daĜa – izvēles
speciālie kursi –
10 KP (9 studiju
kursi)
Humanitāro zinātĦu
maăistrs angĜu
filoloăijā

valodniecības,
literatūras jāiegūst 44 KP

angĜu valodniecība,
fonētika un
fonoloăija, sintakse,
tipoloăija, romāĦu
valodniecība;
kopumā jāiegūst 60
KP

Humanitāro zinātĦu
maăistrs angĜu
filoloăijā

15 KP

12 KP

Humanitāro zinātĦu
maăistrs pielietojamā
valodniecība/valodās
un valodniecībā/
angĜu valodā
-

20 KP

20 KP

60 KP

DU MSAP neparedz
metodikas studiju
kursu bloku.
Saturs paredz studiju
kursus gan
lingvistikā, gan
literatūrzinātne, kas ir
līdzīgs visām trijām
programmām.
Lingvistikas kursu
saturs praktiski sakrīt
gan ar LU MSP, gan
ar Mančesteras
universitātes
programmas kursiem
(mūsdienu
sociolingvistikas
pētījumi,
valodniecības
vēsture, semantika,
zinātniskās
pētniecības metodes,
leksikogrāfija,
jaunākie virzieni
sintakses izpētē,
fonoloăijas teorija

LU MSP piedāvā
arī studiju kursus
metodikā
(metodikas
modulis).
Gan MSP A daĜā,
gan B daĜas
moduĜos piedāvāti
studiju kursi
valodniecībā un
literatūrā.
Lingvistikas kursi:
sociolingvistika,
valodniecības
vēsture, semantika,
akadēmiska
rakstība angĜu
valodā,
leksikoloăija,
valodu varianti u.c.,
kas paredzēti arī
DU programmā.
Literatūrzinātnes
studiju kursi, kas
satura ziĦā
pielīdzināmi DU

Mančesteras
universitātes MSP ir
domāta tikai
lingvistikas studijām,
tāpēc studiju kursi
literatūrā nav
paredzēti.
Mančesteras
universitātes MSP
piedāvā tikai kursus
valodniecībā. To
klāsts ir plāšāks, nekā
DU un LU
programmās, bet tas
izskaidrojams ar šīs
programmas ievirzi
tikai uz valodniecības
studijām,
nepiedāvājot
literatūras kursu
bloku. Taču
valodniecībā DU
MSP un LU MSP
piedāvā līdzīga satura
kursus: ievads
gramatikas teorijā,
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u.c.).
Literatūrzinātnes
studiju kursu saturs
arī pielīdzināms LU
MSP piedāvātajiem
literatūrzinātnes
kursiem: Mūsdienu
britu literatūra,
Mūsdienu amerikāĦu
literatūra, Britu 19.
gs. dzeja, Dž. G.
Bairona dzeja u.c.
8.

Vērtēšanas
metodes

Eksāmeni, dif.
ieskaites, testi,
kontroldarbi u.c.

MSP piedāvātajiem
kursiem: Britu
romāns 1980-os un
90-os gados,
Postmodernā
amerikāĦu
literatūra,
Mūsdienu britu
dzeja, Dialoăiskā
hermenētika u.c.

fonētika un
fonoloăija,
zinātniskās
pētniecības metodes,
sociolingvistika,
sintakse, angĜu
valodniecība u.c.

Eksāmeni, dif.
ieskaites, testi,
kontroldarbi u.c.

Eksāmeni,
individuālas pārrunas,
esejas.

DU, LU un Mančesteras MSP salīdzinājums rāda, ka gan struktūras, gan satura un citu aspektu
ziĦā šīs programmas ir salīdzināmas un līdzīgas. Visās trījās programmās ir obligāto kursu un
izvēles kursu daĜas. Piedāvāto studiju kursu saturs lingvistikas priekšmetos ir samērā identisks.
Zināšanu kontroles un vērtēšanas formas un metodes visās trijās universitātēs sakritīgas.
Jāpiebilst, ka AngĜu filoloăijas katedrā docentes L.Sardiko vadībā ir izstrādātas vadlīnijas un
kritēriji akadēmisko darbu vērtēšanai. (skat.4.3.pielikums). Studiju programmas beidzēji iegūst
vienādu akadēmisko grādu – Humanitāro zinātĦu maăistrs.
Taču vērojamas arī atšėirības. Pirmkārt, programmas apjomā: DU un LU tas ir 80 KP,
Mančesteras universitātē – 180 KP. Taču jāatzīmē, ka 1 KP Latvijas augstskolās pielīdzināms
1,5 KP ES kredītpunktu sistēmā.
Atšėirībā no DU MSP, LU un Mančesteras universitātes piedāvā vairākus izvēles studiju kursu
moduĜus: LU – 3 moduĜus, Mančesteras universitāte – 6 moduĜus. LU izvēles daĜā iekĜauts arī
metodikas modulis, DU un Mančesteras universitātes programmās didaktikas ievirzes studiju
kursu nav. Mančesteras universitātes programma neparedz literatūrzinātnes studijas. DU un LU
programmas paredz maăistra darba seminārus un aprobāciju, kas Mančesteras programmā nav
iekĜauti.
10.4. Studiju apakšprogrammas akadēmiskais personāls
AngĜu filoloăijas MSAP realizēšanā iesaistīti 12 docētāji. Pēcakreditācijas periodā skaits
palielinājies par 2 docētājiem, sakarā ar jaunu studiju kursu iekĜaušanu programmā. Dažkārt
studiju programmā paredzēto kursu ietvaros tika uzaicināta lasīt lekcijas un vadīt maăistra
darbus 1 viesprofesore (prof. I.Druviete).
N.p.k.
1.
2.

Vārds, uzvārds
Zaiga Ikere
Olga Šostaka

Zinātniskais
grāds
Dr. habil.philol.
Dr. paed.

IeĦemamais Darba vieta
amats
profesore
DU
docente
DU
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ludmila Rumjanceva
Larisa Sardiko
BroĦislava KalniĦa
Svetlana PiĜucka
Aivars Dunskis
NataĜja Minova
Ilze OĜehnoviča
Valentīna SiliĦa
Valentīna JakovĜeva
JeĜena SemeĦeca
Ina Druviete

Dr. paed.
Dr. paed.
Dr.paed.
Mag. philol
Mag. paed.
Mag. philol.
Mag. philol.
Mag. philol.
Mag. philol.
Mag. philol.
Dr.philol.hab.

docente
docente
docente
lektore
lektors
lektore
lektore
lektore
asistente
asistente
profesore

DU
DU
DU
DU
DU
DU
DU
DU
DU
DU
LU

Divi no programmā iesaistītajiem docētājiem (V.SiliĦa, J.SemeĦeca) studē doktorantūrā.
Visa MSAP AngĜu filoloăija iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu
likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr. 133 par Augstākās izglītības iestādē īstenojamo
studiju programmu licencēšanas kārtību izvirzītajām prasībām. Programmu īsteno 1
hab.dr.philol., profesors, 4 dr.paed., docenti, 5 mag. philol., lektori, 2- mag. philol., asistenti. 3
lektori ir ar ilgu pedagoăiskā darba pieredzi, 2 maăistri studē doktorantūrā, 1 maăistrs gatavojas
tajā iestāties.
SaskaĦā ar augstskolu likumā izvirzītajiem uzdevumiem, kas veicami attiecīgā amata docētājiem,
MSAP iesaistītais akadēmiskais personāls piedalās studējošo izglītošanā un veic zinātniskos
pētījumus šādos pētījumu pamatvirzienos: sastatāmajā valodniecībā, literatūrzinātnē,
sociolingvistikā. AngĜu filoloăijas katedra regulāri organizē seminārus, kuros tiek apspriesti
sastatāmās valodniecības jautājumi, un šajā jomā sadarbojas ar Vācu filoloăijas katedru. Nācis
klajā kopīgs rakstu krājums „Kontrastīvās lingvistikas problēmas” (2004. g.).
MSAP docētāji aktīvi piedalās DU HF organizētajās starptautiskajās konferencēs „Zinātniskie
lasījumi”, kā arī citās Latvijā vai ārvalstīs rīkotajās zinātniskās konferencēs, semināros, projektos,
radošajos komandējumos.
Visiem MSAP īstenošanā iesaistītajiem docētājiem DU ir pamatdarba vieta. (skat.1.pielikums).

10.5. Ar studijuapakšprogrammu saistītā pētnieciskā darbība
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir studiju procesa neatĦemama sastāvdaĜa, jo ir viens
no faktoriem, kas uzlabo studiju kvalitāti.
10.5.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba
mijiedarbība
MSAP iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs, saskaĦā ar AngĜu filoloăijas katedras
zinātniskā darba pamatievirzēm, notiek trīs galvenajos virzienos: salīdzināmā un sastatāmā
valodniecībā, literatūrzinātnē un modernās sociolingvistikas teorijas jautājumos. Piem., prof.
Z.Ikere strādā pie vārdu semantikas un terminoloăijas problēmām, doc.O.Šostaka –
dialektoloăijas, doc.B.KalniĦa – kontrastīvās gramatikas un sociolingvistikas, doc.L.Rumjanceva
– kontrastīvās fonoloăijas problēmām utt.
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Sakarā ar MSAP satura paplašināšanu ar vairākiem kursiem literatūrzinātnē, vairums jauno
docētāju savām studijām doktorantūrā izvēlējušies šo zinātnes jomu.
Akadēmiskais personāls regulāri piedalās ar referātiem republikas mēroga un starptautiskajās
konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Starp akadēmiskā personāla pētniecisko darbu un studiju darbu pastāv cieša mijiedarbība, jo:
- pētnieciskā darba atradumi un atziĦas bagātina studiju kursu saturu;
- akadēmiskais personāls piedalās maăistra darbu vadīšanā, recenzēšanā un maăistrantu
konsultēšanā;
- maăistrantiem ir iespēja iepazīties ar publikācijām docētāju veiktā pētnieciskā darba
jomās;
- docētāji iesaista maăistrantus savā pētnieciskajā darbā (piem. maăistranti un studiju
programmas absolventi piedalījās sociolingvistisko pētījumu veikšanai nepieciešamās
aptaujas realizēšanai Daugavpils skolās – doc.B.KalniĦa, mag. I.OĜehnoviča.
Pēcakreditācijas periodā studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā darba
aktivitātes ir bijušas šādas:
1. Piedalīšanās projektos.
2. Publicētās mācību grāmatas un līdzekĜi.
3. Publikāciju skaits:
A AngĜu filoloăijas katedras docētāji:
1. Dr.habil. philol.,prof.Z.Ikere
2. Dr.paed.,doc. L.Sardiko
3. Dr.paed.,doc.O.Šostaka
4. Dr.paed.,doc. B.KalniĦa
5. Dr.paed., doc.L.Rumjanceva
6. Mag.philol.,lektore I.OĜehnoviča
7. Mag.philol.,lektore V.SiliĦa
8. Mag.philol.,lektore N.Minova
9. Mag.philol.,lektore I.PresĦakova

- 10
- 19
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 2
- 3

B Valodu centra docētāji:
1. Mag.philol.,asistente J.SemeĦeca - 1
2. Mag.paed.,lektors A.Dunskis
- 1
3. Mag.philol., asistente V.JakovĜeva - 1
(skat.4.4. .pielikums).
10.5.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Maăistra darba tēmu atbilstība
studiju programmas saturam
Viena no MSAP prioritātēm ir studējošo pētniecisko prasmju un iemaĦu attīstīšana. To sekmē
studiju plānā iekĜautā kursa „Zinātnisko pētījumu metodika” apgūšana, maăistra darba seminārs
un aprobācija.
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Studentu pētnieciskā darba organizēšanai un rosināšanai DU tika nodibināta Jauno zinātnieku
asociācija (DUJZA), kura rīko ikgadējas jauno zinātnieku konferences (papildinformācija:
http://lapas.dau.lv/dujza). Konferenču laikā maăistranti uzstājas ar ziĦojumiem par veiktajiem
pētījumiem, un šie materiāli tiek pēc tam publicēti rakstu krājumā vai elektroniskā veidā. Tā kā
konferences parasti notiek pirms maăistra darbu aizstāvēšanas, maăistrantiem ir iespēja uzklausīt
citu jauno pētnieku viedokĜus un kritiku, kas dod jaunus impulsus maăistra darba izstrādei.
(skat.4.5. pielikums).

10.6. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs.
Studiju programmas sekmīgākai īstenošanai AngĜu filoloăijas katedrai ir cieši kontakti ar citām
struktūrvienībām universitātes, reăionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.
1. Universitātes līmenī AngĜu filoloăijas katedra sadarbojas ar:
- Svešvalodu centru;
- Vācu filoloăijas katedru;
- Latviešu valodas katedru;
- Slāvu valodniecības katedru;
- Informātikas katedru;
- Krievu literatūras un kultūras katedru u.c. struktūrvienībām.
2. Reăionālā un nacionālā līmenī: ar radnieciskām programmām Rēzeknes augstskolā un
Latvijas universitātē.
3. Starptautiskā līmenī: ar ŠauĜu pedagoăisko augstskolu, Vitauta Dižā universitāti, ViĜĦas
universitātes filiāli KauĦā (Lietuva); Juves
universitāti (Somija); Maskavas Valsts
universitāti (Krievija); Tallinas universitāti, Pērnavas universitāti (Igaunija); Mursijas
universitāti, Madrides universitāti (Spānija); Stokholmas universitāti; Gotlandes augstskolu,
Lundas universitāti, Stokholmas Zviedru institūtu (Zviedrija); Virdžīnijas universitāti;
Penobskotas universitāti; Arizonas Valsts universitāti (ASV); Ekseteras universitāti,
Kenterberijas universitāti, Kentas universitāti (Lielbritānija); Bezaksonas CLA (Francija).
Sadarbības formas:
1. Zinātnisko konferenču organizēšana un piedalīšanās tajās.
2. Studentu apmaiĦa.
3. Vieslektoru piesaiste.
4. Promocijas darbu recenzēšana.
5. Pieredzes apmaiĦa.
6. Kvalifikācijas celšanas kursi.
(skat.4.6. pielikums).

10.7. Studējošo aptauju rezultāti un analīze
MSAP ietvaros tiek veiktas ikgadējās studējošo aptaujas, kurās studenti dod savu izvērtējumu šīs
programmas realizēšanas procesam, studiju kursu saturam, pasniegšanas metodēm un izsaka
savus ieteikumus vai kritiku.
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AngĜu filoloăijas MSAP studējošo aptauju rezultāti liecina, ka studenti kopumā pozitīvi novērtē
studiju procesu, programmas saturu un docētāju kvalifikāciju. Pozitīvi tiek arī vērtētas iespējas
strādāt ar bibliotēkas fondiem un izmantot speciālo literatūru, kas pastāvīgi tiek papildināti. Taču
studējošie atzīmē, ka speciālās literatūras klāsts joprojām ir samērā trūcīgs un būtu straujāk
papildināms. Studējošos apmierina iespēja studēt izremontētās un ar jaunāko tehniku aprīkotajās
telpās (405., 404. auditorijas). Aptaujās izskan ierosinājums programmas satura realizēšanā
iesaistīt vieslektorus no citām mūsu republikas un ārvalstu universitātēm.

10.8. Absolventu un darba devēju aptaujas. Apakšprogrammas beidzēju
nodarbinātība
Gan MSAP absolventu, gan viĦu darba devēju aptaujas tiek veiktas regulāri katru gadu.
Lielākais vairums pēcakreditācijas periodā MSP beigušie vērtē šo programmu kopumā kā labu un
pat teicamu, programmā strādājošo docētāju kompetenci – kā Ĝoti labu, studiju kursu saturu – kā
labu un aktuālu. Lielākais vairums ieteiktu šo programmu arī citiem. Iegūtās zināšanas ir
rosinājušas daudzus no viĦiem pievērsties zinātniskajai un pedagoăiskajai darbībai augstskolā.
Absolventi, kuri strādā skolās, Ĝoti augsti vērtē iegūtās iemaĦas zinātniskā darba veikšanai, jo tās
palīdz sekmīgi organizēt un plānot skolēnu zinātnisko darbību.
Bija ierosinājumi mainīt un papildināt britu un amerikāĦu kultūrstudiju kursu saturu, kas
2005./2006. st. gada MSAP arī tika izdarīts. Kā trūkumu programmas realizēšanā absolventi min
retos vieslektoru apmeklējumus un piedalīšanos programmas realizēšanā.
MSP absolventi strādā Latvijas valsts institūcijās, mācību iestādēs (skolās un augstskolās),
privātajā sektorā, ārzemju firmās un kopuzĦēmumos. Darba devēju aptaujās uzsvērts, ka:
- MSP absolventiem ir augsts angĜu valodas kompetences līmenis, kam ir liela nozīme viĦu
vadītās iestādes darbībā;
- absolventi spēj veikt patstāvīgu pētniecisko darbu, ir labi organizātori;
- absolventiem izkopta prasme piedalīties diskusijā, pamatot un aizstāvēt savas domas.
Darba devēju izvirzītie priekšlikumi:
- rast iespējas maăistrantiem studiju laikā praktizēties un papildināt zināšanas ārvalstīs.
Nopietnu pretenziju darba devējiem nebija.
Jāatzīmē, ka visi DU MSAP angĜu filoloăija absolventi ir atraduši darbu un veiksmīgi strādā
Latvijas darba tirgū, daži (2) – arī ārvalstīs. Apmēram 90% absolventu strādā dažādās Latvijas
skolās un augstskolās, 5% - iestādēs un uzĦēmumos, 5% - ārzemēs.
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MS apakšprogrammas AngĜu filoloăija absolventu nodarbinātība

5%

5%

90%

(skat .4.7. pielikums).

10.9. Studiju apakšprogrammas attīstības perspektīvas
Vērtējot MSAP „Filoloăija (angĜu filoloăija)”, jāsecina, ka tai ir gan pozitīvi aspekti, gan arī savi
trūkumi, kas jāĦem vērā turpmākajā darbā.

Kā programmas stiprās puses jāmin:
-

skaidri formulēti programmas mērėi un uzdevumi;
programmas saturs sniedz samērā plašas un mūsdienīgas zināšanas angĜu filoloăijā,
programma sagatavo kompetentus pasniedzējus DU, un tai ir laba sadarbība ar DU
doktorantūras programmu;
- laba sadarbība starp docētājiem un programmā studējošiem gan studiju, gan pētnieciskajā
darbā;
- laba materiāli tehniskā bāze;
- laba sadarbība ar absolventu darba devējiem;
- ikgadējie atvērto durvju un informācijas pasākumi;
Programmas vājās puses:
-

nepietiekama vieslektoru iesaiste programmas īstenošanā finansiālu apsvērumu dēĜ;
slikto materiālo apstākĜu izraisītā nepieciešamība studējošiem strādāt paralēli studijām,
kas noved pie lekciju kavējumiem un laika trūkuma;
neskatoties uz manāmiem uzlabojumiem, samērā trūcīgais mūsdienīgas specializētas
literatūras klāsts; īpaši-nepietiekošs grāmatu eksemplāru skaits;
docētāju samērā zemais atalgojums, kas ietekmē viĦu zinātnisko un akadēmisko darbu
(zinātniskās literatūras iegāde, radošie komandējumi u.c.).

ĥemot vērā augšminēto, studiju programmas attīstības perspektīvu var saskaitīt šādos aspektos:
1. Sadarbībā ar docētājiem: programmas direktora sadarbība ar docētājiem veicina
programmas attīstību: a) katru gadu tiek apspriests docētāju individuālais darbs, gada
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2.

3.
4.
5.

beigās nodotas zinātniskās atskaites, kurus apstiprina katedras sēdēs; b) individuālās
tikšanās – slodžu, nodarbību laika plānošana, problēmjautājumu risināšana.
Studiju procesa izvērtējumā – programmas direktors katra studiju gada beigās sagatavo
pašizvērtējuma ziĦojumu, kurā analizētas izmaiĦas programmā, sniegts akadēmiskā
personāla zinātniskā un metodiskā darba vērtējums, trūkumi, kas būtu novēršami.
Sadarbībā ar DU HF administrāciju un citām struktūrvienībām: ar fakultātes dekāni
apspriest iespējas uzlabot studējošo materiālo stāvokli.
Piedāvāt nepilna laika studiju iespējas.
Studiju procesā plašāk izmantot datorprogrammas.
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11. Apakšprogramma
„Vācu filoloăija”

Programmas direktore Dr. philol., doc. NataĜja Jundina
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11.1. Studiju apakšprogrammas mērėi un uzdevumi
Maăistra studiju apakšprogrammas (MSAP) mērėis ir nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko
augstākā līmeĦa izglītību, t.i. humanitāro zinātĦu maăistra grādu vācu filoloăijā, kas dod iespēju
turpināt studijas doktorantūrā vai arī izmantot savas zināšanas un prasmes kādā no zinātnes,
izglītības vai citām tautsaimniecības nozarēm, kur nepieciešamas svešvalodu zināšanas
akadēmiskā līmenī.
Programmas uzdevumi:
- padziĜināt teorētiskās zināšanas valodniecības un literatūrzinātnes nozarēs;
- veidot prasmes kritiski izvērtēt apgūtās teorētiskās zināšanas un radoši pielietot tās savā
akadēmiskajā darbā;
- veidot izpratni par teorijas un prakses vienotību zinātniskajā un praktiskajā darbībā;
- sekmēt patstāvīgu zinātnisku darbu;
- motivēt studējošos turpināt pētniecisko darbību, studējot doktorantūrā.

11.2. Studiju apakšprogrammas struktūra
MSP Vācu filoloăija izveidota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem No 2 „Noteikumi par
valsts akadēmiskās izglītības standartu” un citiem normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā
Latvijas Republikā, kā arī saskaĦā ar Daugavpils Universitātes (DU) Senātā pieĦemtajiem
studijas reglamentējošiem dokumentiem
(Skat. mājas lapa http://dau.lv/post).
Reakreditācijai piedāvātā MSAP Vācu filoloăija strukturēta šādās daĜās:
I Teorētisko atziĦu izpētes kursi – 45 KP,
tai skaitā:
A daĜa – obligātie vispārizglītojošie filoloăijas kursi – 8 KP
B daĜa – obligātie apakšnozares specializācijas kursi – 27 KP
C daĜa – izvēles speciālie kursi 10 KP
II Teorētisko atziĦu aprobācija zinātĦu apakšnozares izvēlētās jomas
aktuālo problēmu aspektā - 15 KP
III Maăistra darbs – 20 KP
KOPĀ : 80 KP

11.3. Studiju apakšprogrammas saturs
I

Teorētisko atziĦu izpētes kursi
A daĜa – obligātie vispārizglītojošie filoloăijas kursi – 8 KP

Nr.

Kursa nosaukums
1.

Zinātnisko pētījumu
metodika

KP
2

Pārbaudes
forma
eks.

Docētājs
Dr. philol., doc. K. Šenks
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2.

Lingvokulturoloăija

2

eks.

3.

Semiotika

2

eks.

4.

Tulkojums kā kultūras
2
eks.
Mag. philol., as. I. Vingre
fenomens
B daĜa – obligātie apakšnozares specializācijas kursi – 27 KP

1.

Vācu valodas funkcionālā
stilistika
Mūsdienu
sociolingvistikas pētījumi
Valodniecības vēsture

2.
3.

Dr. philol., doc. K. Šenks
Mag. philol., lekt. V. ZimĦika
Dr. philol., doc. N. Jundina

2

eksāmens

Mag. philol.,lekt.V. ZimĦika

4

eksāmens

Dr. philol., doc. N. Jundina

2

Dr. philol., doc. N. Jundina
Mag. philol., as. I. Vingre

3

5.

Jaunākie pētniecības
virzieni lingvistikā
Semantika

eksāmens/dif.
ieskaite
eksāmens

4

eksāmens

Dr. philol., doc. N. Dainoviča

6.

Otrā svešvaloda

4

eksāmens/dif.
ieskaite

7.

Mūsdienu vācu literatūra

3

eksāmens

Mag. philol., as.
V. JakovĜeva
Mag. philol., as. I. Vingre
Dr. philol., doc. K. Šenks

8.

Romāna teorija

3

9.

Kontrastīvā lingvistika

2

dif.iesk.
eksāmens
eksāmens

4.

Dr. filol., doc.N. Dainoviča
Mag. philol., asistente I. Vingre

C daĜa - izvēles speciālie kursi - 10 KP
1. Vācu traăēdija (18.-20.
2 dif.iesk.
Dr. filol., doc.N. Dainoviča
gs.)
2. Mūsdienu leksikogrāfija
Mag. philol., as. I. Vingre
2 dif.ieskaite
3. Psiholingvistika
Mag. paed., lekt. J. Ėipure
2 dif.ieskaite
4. Onomasioloăijas aktuālās
2 dif.iesk.
Dr.filol., doc.N. Jundina
problēmas
5. Apgaismības literatūra
2 dif.iesk.
Dr. filol., doc.N. Dainoviča
6. Vācu modernisma romāns
2 dif.iesk.
Dr. filol., doc. K. Šenks
7. Tekstoloăija
2 dif.iesk.
Maă.ped., lekt. J. Ėipure
8. Fonoloăijas teorija
Mag. paed., lekt. J. Ėipure
2 dif.ieskaite
9. Hermeneitika
Dr. philol., doc. N. Dainoviča
2 dif.ieskaite
10. Vācu 19.gs. dzeja
Dr. philol., doc. K. Šenks
2 dif.ieskaite
II Teorētisko atziĦu aprobācija zinātĦu apakšnozares izvēlētās jomas
aktuālo problēmu aspektā - 15 KP
1.

Maăistra darba seminārs

10

Dr. paed., prof. J. Šėesters
Dr. philol., doc. N. Jundina
Dr. paed., doc. A. Vanaga
Dr. philol., doc. K. Šenks
Dr. filol., doc. N. Dainoviča
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Mag. philol.,lekt.V. ZimĦika
Mag. philol., as. I. Vingre
2.
3.

III

Zinātniskā referāta
sagatavošana
Pētījumu rezultātu
apkopošana un uzstāšanās
zinātniskā konferencē
Maăistra darbs
KOPĀ:

2

Zinātniskā darba vadītājs

3

Zinātniskā darba vadītājs

20
80

Gala pārbaudījumi akadēmiskā humanitāro zinātĦu maăistra grāda iegūšanai vācu filoloăijā:
3) maăistra eksāmens vācu filoloăijā;
4) maăistra darba vācu filoloăijā aizstāvēšana.
Studiju programmas saturs atbilst programmas mērėiem un uzdevumiem. Teorētisko atziĦu
izpētes A daĜas kursu uzdevums ir sniegt zināšanas un veidot studējošo izpratni par dažādu
humanitāro zinātĦu kopsakarībām (Semiotika, Lingvokulturoloăija, Tulkojums kā kultūras
fenomens, Zinātnisko pētījumu metodika).
B daĜas obligāto apakšnozares specializācijas kursu ietvaros studējošie apgūst zināšanas un
specializējas vācu filoloăijā. Šo kursu saturs aptver trīs galvenos specializācijas virzienus:
valodniecību (arī sastatāmo valodniecību), literatūrzinātni un kulturoloăiju.
C daĜas izvēles kursu ietvaros studējošie var izvēlēties kursus atbilstoši savām zinātniskām
interesēm un pētniecības jomai, kurā izstrādā maăistra darbu.
Maăistra darba semināros, atbilstoši studiju programmas mērėiem, uzdevumiem un studējošo
maăistra darba tēmai, tiek padziĜinātas un praktiski nostiprinātas teorētiskajos studiju kursos
iegūtās zināšanas.
Pēcakreditācijas periodā atsevišėo studiju kursu saturs tika pastāvīgi paplašināts, papildināts un
pilnveidots, ietverot tajā jaunas teorētiskās atziĦas un literatūras avotus, tādējādi mainot to saturu
gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Arī jaunieviestie studiju kursi ienes izmaiĦas programmas satura
teorētisko atziĦu izpētes jomā (piem., literatūrai veltīto kursu apjoms ir palielinājies par 6 KP).
Jaunieviestie kursi Zinātnisko pētījumu metodika, Lingvokulturoloăija, Tulkojums kā kultūras
fenomens, Semiotika, Semantika, Tekstoloăija Vācu traăēdija, Apgaismības literatūra, Vācu
modernisma romāns u.c. bagātina valodniecisko un literatūtzinātnes studiju programmas satura
aspektu. Tādējādi pašreizējais studiju programmas saturs vairāk atbilst mūsdienu tendencēm
lingvistikas jomā.
11.3.1. Pēcakreditācijas periodā (2000.g. – 2006.g.) notikušās izmaiĦas
apakšprogrammas saturā
Pēcakreditācijas periodā (2000.g. – 2006.g.) programmas saturā notikušās izmaiĦas parādītas
1.tabulā.
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2006.g. MSAP Vācu filoloăija
salīdzinājums ar 2000.g. akreditēto MSP
1. tabula

No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

2000.g.

86 KP

AdaĜa (obligātie
kursi-68 KP ), B daĜa
(izvēles kursi – obl.
14 KP)

42

Salīdzinošās
kultūrstudijas
Vācijas kultūras
studijas
Otrā svešvaloda
Kontrastīvā
lingvistika
18. – 20. gs. vācu
literatūra
Vācu drāma (no 18.
gs. līdz 20. gs.)
Vācu valodas
funkcionālie stili
Mūsdienu
sociolingvistikas
pētījumi
Psiholingvistika
Hermeneitika
Onomasioloăiski
izdalītās
vārddarināšanas
grupas
Zinātnisko pētījumu
metodika
GermāĦu lingvistika
Jaunākās
valodniecības vēsture
Vācu literatūra no
aizsākumiem līdz
varoĦa eposam
Vācu valodas

2

No

2006.g.

80 KP
45

1.

I Teorētisko atziĦu
izpētes kursi
A daĜa (obligātie
vispārizglītošie filoloăijas
kursi – 8 KP),
B daĜa (obligātie
apakšnozares
specializācijas kursi –
27 KP),
C daĜa (izvēles speciālie
kursi – 10 KP)
Linguokulturoloăija

4
3

2.
3.

Otrā svešvaloda
Kontrastīvā lingvistika

4
2

3

4.

Mūsdienu vācu literatūra

3

2

5.

2

2

6.

2

7.

Vācu traăedija (18. –
20.gs.)
Vācu valodas funkcionālā
stilistika
Mūsdienu
sociolingvistikas pētījumi

3
2
2

8.
9.
10.

Psiholingvistika
Hermeneitika
Onomasioloăijas aktuālās
problēmas

2
2
2

1

11.

2

2
2

12.
13.

4
3

3

14.

Zinātnisko pētījumu
metodika
Valodniecības vēsture
Jaunākie pētniecības
virzieni lingvistikā
Semiotika

1

15.

Tulkojums kā kultūras

2

2

2

2
4

2
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mācīšanas integratīvā
metodika
Sociāli kulturālā
komunikācija
Svešvalodu mācību
psiholoăija
Vācu valodas
ortogrāfija
Mūsdienu vācu
valodas gramatikas
mācību grāmatas
apskats
Vācu valodas
lietošanas sfēra
Vācu valodas vārdu
krājuma stratifikācija
16. Vācu valodas
gramatiskās teorijas
aktuālākie jautājumi
17. Lingvistiskā
eksperimenta
aprobācija
18. Maăistra darbs

C daĜa (izvēles
vispārizglītojošie
kursi)
KOPĀ:
A daĜa – 68 KP
B daĜa – 14 KP
C daĜa – 4 KP
KOPĀ:

fenomens
3

16.

Semantika

4

3

17.

Romāna teorija

3

2

18.

Apgaismības literatūra

2

2

19.

Mūsdienu leksikogrāfija

2

4

20.

Fonoloăijas teorija

2

2

21.

Vācu modernisma romāns

2

2

22.

Vācu 20. gs. dzeja

2

20

23.

Tekstoloăija

2

20

II

4

III

Teorētisko atziĦu
aprobācija zinātĦu
apakšnozares izvēlētas
jomas aktuālo problēmu
aspektā (maăistra darba
seminārs – 10 KP,
zinātniskais referāts –
2 KP, piedalīšanās
konferencēs – 3 KP)
Maăistra darbs

15

20

KOPĀ:
Teor. atziĦu izpētes kursi
(A, B, C daĜas) – 45 KP
Teor. atz. aprob. – 15 KP
Maă. darbs – 20 KP
86 KP

80 KP

Galvenās atšėirības starp 2000.g. akreditēto MSAP un reakreditācijai piedāvāto MSAP:
3. 2000.g. MSP veido trīs daĜas: A daĜa – obligātie studiju kursi (68 KP), ieskaitot
lingvistiskā eksperimenta aprobāciju un maăistra darbu; B daĜa – izvēles studiju kursi
(jāsavāc 14 KP); C daĜa – citu zinātnes nozaru kursi (4 KP).
4. 2006.g. MSP sastāv no:
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1) Teorētisko atziĦu izpētes kursiem (A,B,C daĜas) - 45 KP;
2) Teorētisko atziĦu aprobācijas - 15 KP;
3) Maăistra darba - 20 KP.
Programmas apjoms saskaĦā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi par
valsts akadēmiskās izglītības standartu” samazināts no 86 KP 2000.g. uz 80 KP 2006.g.
No 2000.g.programmas satura izĦemti citu zinātĦu nozaru kursi.
5. 2006.g.programmā tiek piedāvāti vairāki jauni studiju kursi literatūrzinātnes blokā.
2000.g. programmā literatūrzinātnē tika piedāvāti trīs studiju kursi. 2006.g. programmā
literatūrzinātnes bloks tika paplašināts ar studiju kursiem Romāna teorija, Vācu traăēdija
(18.-20. gs.), Apgaismības literatūra, Vācu modernisma romāns, Vācu 20. gs. dzeja.
Tādējādi 2006.g. MSP literatūras kursi kopumā tiek piedāvāti 14 KP apjomā. Programmas
saturs papildināts arī ar jauniem kursiem valodniecībā (Semiotika, Semantika,
Lingvokulturoloăija, Tekstoloăija, Fonoloăijas teorija u.c.).
6. Sakarā ar izmaiĦām kursu saturā mainīti vai precizēti dažu kursu nosaukumi vācu valodas
funkcionālā stilistika, onomasioloăijas aktuālās problēmas utt.
7. Sakarā ar izmaiĦām kursu saturā mainīti vai precizēti dažu kursu nosaukumi. 2006.g.
programmā ieviests maăistra darba seminārs un aprobācija (15 KP) lingvistikā
eksperimenta aprobācijas vietā (20 KP) 2000.g. MSP.
8. Gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās MSP strukturālās izmaiĦas pamatojas uz vairākiem
faktoriem: jaunajiem, 2002.g. pieĦemtajiem, Ministru kabineta noteikumiem par
akadēmiskās izglītības standartu (MSP apjoms no 86 KP uz 80 KP); atteikšanos no
programmas didaktiskās ievirzes (skat.5.2.pielikums).
11.3.2. Studiju apakšprogrammas salīdzinājums ar citām studiju programmām
Latvijā un ārvalstīs.
DU MSAP Vācu filoloăija tiek salīdzināta ar LU pilna laika Vācu filoloăijas MSP, Bernes
Universitātes MSP un Fehtas Universitātes MSP.
4. tab.
DU HF Vācu filoloăijas MSP salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārzemēs

DU MSP
„Filoloăija (vācu
filoloăija)”

Programmas
apjoms
Programmas
ilgums

80 KP
2 st. gadi (pilna
laika)

LU MSP „Vācu
filoloăija”

Bernes Universitātes
(Šveice) MSP ”Vācu
valodniecība”

Vispārīgs raksturojums
80 KP
2 st. gadi (pilna
laika)

Fehtas
Universitāte MSP
„Ăermānistika”

90 KP

60 KP

2 st. gadi (pilna laika)

1 st. g. (pilna laika)
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Prasības,
sākot studiju
programmu

Bakalaura grads
filoloăijā (vācu
filoloăijā)

Bakalaura grāds
vācu filoloăijā

Bakalaura grāds vācu
valodniecībā un
literatūrzinātnē

Pasniegšanas
formas

Lekcija, seminārs,
referāts,
praktiskās
nodarbības (otrā
svešvalodā),
patstāvīgais darbs

Lekcija, seminārs,
referāts, praktiskās
nodarbības,
patstāvīgais darbs

Lekcija, seminārs,
referāts, rakstiskie
darbi

PadziĜinātās
zināšanas valodas
didaktikas un
literatūrdidaktikas
nozarēs
Lekcija, seminārs,
projekts, kolokvijs,
praktikums

Struktūra
Programmas
struktūra

Maăistra
darbs
Iegūstamais
akadēmiskais
grāds

Programmas
saturs

A daĜa (obligātie
vispārizglītošie
filoloăijas kursi) 8 KP ;
B daĜa (obligātie
apakšnozares
specializācijas
kursi) – 27 KP;
C daĜa (izvēles
speciālie kursi) –
10 KP;
Teorētisko atziĦu
aprobācija
zinātĦu
apakšnozares
izvēlētās jomas
aktuālo problēmu
aspektā – 15 KP
20 KP

A daĜa (obligātā
daĜa) – 20 KP ;
B daĜa (izvēles
daĜa) – 40 KP sastāv no trīs
moduĜiem:
valodniecības,
literatūrzinātnes,
translatoloăijas

Humanitāro
zinātĦu maăistrs
vācu filoloăijā

Humanitāro zinātĦu
maăistrs vācu
filoloăijā
Saturs

Humanitāro zinātĦu
maăistrs vācu
filoloăijā

Humanitāro zinātĦu
maăistrs vācu
filoloăijā

MSP saturs
paredz studiju
kursus gan
lingvistikā, gan
literatūrzinātnē,
kas ir līdzīgs
visām četrām
studiju
programmām. DU

MSP A daĜā ir
iekĜauti teorētiskie
studiju kursi, kas
nodrošina
filoloăiskas bāzes
radīšanu. A daĜā
ietverti
interdisciplinārie
kursi, kas paplašina

Četri pamatkursi,
četri specializācijas
kursi, divi rakstiskie
darbi valodniecības
jomā.

Fehtas universitātes
MSP ir domāta
valodas didaktikas
un literatūrdidaktikas studijām.

Izvēlēto speciālo
jautājumu
padziĜināšana, datu

Valodas didaktikās
un
literatūrdidaktikas

20 KP

Pamatkursi - 28 KP;
specializācijas kursi 12 KP;
divi rakstiskie darbi 20 KP

Valodas un
literatūrdidaktikas
studiju kursi –
20 KP;
nozares praktikums
– 16 KP;
izvēles daĜa –
6 KP;
MA kolokvijs –
3 KP

30 KP

15 KP
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MSP neparedz
translatoloăijas
studiju kursu
bloku un
didaktiskus
studiju kursus.
Lingvistikas
studiju kursu
saturs ir līdzīgs
gan LU MSP, gan
Bernes un Fehtas
Universitātes
studiju kursiem
(sociolingvistika,
valodniecības
vēsture,
semantika,
zinātniskās
pētniecības
metodes,
leksikogrāfija,
fonoloăijas
teorija,
tekstoloăija u.c.).

studējošo
redzesloku:
kultūrzinātnes
paradigmas,
valodas teorija.
A daĜā ietilpst arī
zinātniskā prakse.
LU MSP B daĜa
piedāvā studiju
kursus
valodniecības
apakšnozarē,
literatūrzinātnes
apakšnozarē un
translatoloăijas
apakšnozarē.

analīze un šīs
analīzes praktiska
pielietošana.
Kā BU MSP, tā arī
DU MSP līdzība ir
tāda, ka abās studiju
programmās ir
valodniecības
obligātie un izvēles
studiju kursi.

modeĜi ir piedāvāti
valodniecības un
literatūrzinātnes
teorijas kontekstā,
kas pielīdzina
Fehtas universitātes
MSP DU MSP.

Literatūrzinātnes
studiju kursu bloku
Bernes Universitātes
MSP nepiedāvā.

Lingvistikas studiju
kursi:
ăermānistiskās
sociolingvistikas
aktualitātes,
semantika,
lingvistisko teoriju
vēsture,
Literatūrzinātnes leksikogrāfija un
studiju kursu
leksikogrāfijas
saturs arī
vēsture, kontrastīvā
pielīdzināms
sintakse, ir
Latvijas un Fehtas paredzēti arī DU
universitātes MSP programmā (ar
piedāvātajiem
līdzīgiem
literatūrzinātnes
nosaukumiem).
kursiem:
apgaismības
Literatūrzinātnes
literatūra
studiju kursi:
modernisms,
mūsdienu
mūsdienu vācu
literatūras teorijas
literatūra, vācu
attīstības tendences,
dzeja, dažādu
postmodernisma
posmu literatūras teorija un teksti,
teorija
austriešu literatūra,
literatūras zinātnes
mūsdienu metodes,
vācu lirika pēc
1945. g., u.c., ir
identiski DU MSP
piedāvātiem studiju
kursiem
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Vērtēšanas
metodes

Maăistra darbs,
eksāmeni, dif.
ieskaites, testi,
kontroldarbi

literatūrzinātnes
apakšnozarē. Taču
tās literatūrzinātnes
studiju kursu klāsts
ir plašāks nekā DU.
Maăistra darbs,
eksāmeni, dif.
ieskaites, testi,
kontroldarbi

Maăistra darbs,
eksāmeni, rakstiskie
darbi

Maăistra darbs,
eksāmeni, rakstiski
darbi, nozares
praktikums,
atskaite par
praktikumu.

DU, LU, Bernes un Fehtas Universitāšu MPS salīdzinājums rāda, ka gan struktūras, gan satura un
citu aspektu ziĦā šīs programmas ir salīdzināmas un līdzīgas. Trīs salīdzināmās programmas
strukturētas divās daĜās: obligāto kursu un izvēles kursu daĜās. Fehtas Universitātes MSP sastāv
no nozares kursu blokiem un nozares praktikuma. Piedāvāto studiju kursu saturs lingvistikas
priekšmetos ir samērā identisks. Pasniegšanas formas, zināšanu kontroles un vērtēšanas formas
un metodes visās četrās universitātēs sakrīt. Studiju programmas beidzēji iegūst vienādu
akadēmisko grādu – Humanitāro zinātĦu maăistrs.
Taču vērojamas arī atšėirības. Pirmkārt, programmas apjomā: DU, LU tas ir 80 KP, Bernes
Universitātē – 90 KP, Fehtas Universitātē – 60 KP. Tas attiecas arī uz maăistra darbu apjomu:
DU un LU - 20 KP, Bernes Universitātē – 30 KP un Fehtas Universitātē tas ir 15 KP.
Studiju ilgums DU, LU un Bernes Universitātē ir 2 gadi, Fehtas Universitātē – 1 gads.
Arī izvēles (B) daĜas strukturētas dažādi: LU piedāvā vairākus izvēles studiju kursu moduĜus: 3
moduĜus (valodniecība, literatūrzinātne, translatoloăija), Bernas Universitāte – 1 moduli
(valodniecība), Fehtas Universitāte – 2 moduĜus (valodas didaktika un literatūrdidaktika). DU,
LU un Bernes Universitātes programmās didaktikas ievirzes studiju kursu nav. Bernes
Universitātes programma neparedz literatūrzinātnes studijas.

11.4. Studiju apakšprogrammas akadēmiskais personāls
2005./2006. st. g. MSAP Vācu filoloăijas realizēšanā iesaistīti 8 docētāji. Pēcakreditācijas
periodā skaits palielinājies par 2 docētājiem, sakarā ar jaunu studiju kursu iekĜaušanu programmā.
Dažkārt studiju programmā paredzēto kursu ietvaros tika uzaicināti lasīt lekcijas un konsultēt
maăistrantus maăistra darba izstādē vieslektori no Vācijas (B. Hukers – Vācija, H. Baldingers Šveice).
5. tab.
Akadēmiskais personāls

N.p.k.
8.
9.
10.
11.

Vārds, uzvārds
Jāzeps Šėesters
NataĜja Jundina
Austra Vanaga
Natālija Dainoviča

Zinātniskais grāds
Dr. paed.
Dr. philol.
Dr. paed.
Dr. philol.

IeĦemamais amats
profesors
docente
docente
docente
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12.
13.
14.
15.

Klauss Šenks
Vera ZimĦika
JeĜena Ėipure
Inta Vingre

Dr. philol.
Mag. philol.
Mag. paed.
Mag. philol.

docents
lektore
lektore
asistente

Visa MSAP Vācu filoloăija iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu
likumam un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 133 par Augstākās izglītības iestādē īstenojamo
studiju programmu licencēšanas kārtību. Programmu īsteno:
- 1 Dr. paed., profesors,
- 3 Dr. philol., docenti,
- 1 Dr. paed., docente
- 1 Mag. philol., lektore,
- 1 Mag. paed., lektore,
- 1 Mag. philol., asistente.
5 docētājiem ir ilga darba pieredze, 1 docētāja studē doktorantūrā, 1 docētāja pabeidza
doktorantūru un strādā pie promocijas darba pabeigšanās. Studiju programmā ir iesaistīti gan
docētāji ar ilgu darba pieredzi, gan jaunie perspektīvie docētāji.
As. I. Vingre – studē DU Humanitārās fakultātes doktorantūrā - studiju programmā „Vispārīgā
valodniecība”; lekt. J. Ėipure pabeidza DU doktorantūru Pedagoăijas nozarē Augstskolas
pedagoăijas apakšnozarē un strādā pie promocijas darba pabeigšanās (skat. 5.4. pielikums).
Visiem MSAP īstenošanā iesaistītajiem docētājiem DU ir pamatdarba vieta.
SaskaĦā ar augstskolu likumā izvirzītajiem uzdevumiem, kas veicami attiecīgā amata docētājiem,
MSAP iesaistītais akadēmiskais personāls piedalās studējošo izglītošanā un veic zinātniskos
pētījumus šādos pētījumu pamatvirzienos: sastatāmajā valodniecībā, literatūrzinātnē,
sociolingvistikā. Vācu filoloăijas katedra regulāri organizē seminārus, kuros tiek apspriesti
sastatāmās valodniecības jautājumi, un šajā jomā sadarbojas ar AngĜu filoloăijas katedru. Nācis
klajā kopīgs rakstu krājums „Kontrastīvās lingvistikas problēmas” (2004. g.).
MSAP docētāji aktīvi piedalās DU HF organizētajās starptautiskajās konferencēs „Zinātniskie
lasījumi”, kā arī citās Latvijā vai ārvalstīs rīkotajās zinātniskās konferencēs, semināros, projektos,
radošajos komandējumos (skat. 5.4. pielikums).

Vācu filoloăijas katedras docētāju zinātniskās publikācijas:
Dr. paed., prof. JĀZEPS ŠĖESTERS
1. Šėesters, J. (2000): Hörtexte als Anlass aller Arten der Zusammenarbeit von Schülern. Baltijas
reăiona valstu integrācijas problēmas ceĜā uz Eiropas Savienību. Profesionāla pedagoga sagatavošanas
problēmas Eiropas integrācijas procesu kontekstā. Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā humanitārie
aspekti. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2000. gada 2. – 3. marts, Rēzekne, 182. –
185. lpp., 3 lpp.
2. Šėesters, J. (2000): Frontal-, Gruppen-, Partner- und Einzelarbeit mit Hörtexten. Valoda-2000.
Humanitārās fakultātes X zinātniskie lasījumi. Teksts. Diskurss. Komunikācija. Lingvistiskā
didaktika. DU „Saule”, 103.-109.lpp., 6 lpp.
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3. Šėesters, J. (2001): Integration der sozialen Organisationsformen im Prozesse der Entwicklung von
Hörfertigkeiten. Personība. Laiks. Komunikācija. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences
materiāli. I sējums, Rēzekne, 249. – 252. lpp., 3 lpp.
4. Šėesters, J. (2001): Die Entwicklung des Hörverstehens in der Grundschule. Rēzeknes Augstskola.
Raksti. IV sējums, Rēzekne, 52.-58.lpp., 6 lpp.
5. Šėesters, J. (2001): Sociālo saskarsmes formu integrācija svešvalodas audiēšanas iemaĦu veidošanās
procesā. Valodu apguve: Problēmas un perspektīva. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LPA
Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, 170.-181.lpp., 11 lpp.
6. Šėesters, J. (2001): Soziale Organisationsformen im Fremdsprachenunterricht im Prosesse der
Entwicklung von Hörfertigkeiten. Valoda-2001. Humanitārās fakultātes XI zinātniskie lasījumi.
Valodas lingvistiskie aspekti. Lingvistikas didaktika. DU izdevniecība „Saule”, 166.-171.lpp., 5 lpp.
7. Šėesters, J. (2002): Hörverstehensstrategien und Arbeit mit Hörtexten. Decade of Reform
Achievements, Challenes, Problems. ATEE I. Rīga: SIA „Izglītības soĜi”, 386. – 397. lpp., 11 lpp.
8. Šėesters, J. (2002): Integration aller Arten der Zusammenarbeit von Schülern durch die Arbeit mit
Hörtexten. Foreign Languages for Professional and Scientific Purposes. International Scientific
Conference Materials. Rīga, Latvija, RTU Izdevniecība, 174 - 179. lpp., 5 lpp.
9. Šėesters, J. (2002): Arbeit mit Hörtexten. Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā
attīstībā. Pedagoăija un psiholoăija. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 367. –
372. lpp., 5 lpp.
10. Šėesters, J. (2002): Fremdsprachenerwerb durch Arbeit mit Hörtexten. Valoda-2002. „Valoda dažādu
kultūru kontekstā”. Humanitārās fakultātes XII zinātniskie lasījumi. 3. daĜa. „Lingvistikas didaktika”.
DU izdevniecība „Saule”, 35.-41. lpp., 6 lpp.
11. Šėesters, J. (2003): Audiēšana svešvalodu apguves procesā skolā un augstskolā. Rēzeknes augstskolas
zinātniskie raksti. Rēzeknes Augstskola. 10 gadi, RA izdevniecība, 174. – 180. lpp., 6 lpp.
12. Šėesters, J. (2003): Aktualität des interkulturellen Lernens. Valoda – 2003. Lingvistikas didaktikas
problēmas. Zinātniski metodisko rakstu krājums. XIII. – DU Saule, 93. - 100. lpp., 7 lpp.
13. Šėesters, J. (2003): Interkulturelles Lernen Gestern, Heute, Morgen. Teachers, Students and Pupils in
a Learning Society. ATEE II. – Rīga: SIA „Izglītības soĜi“, 244. – 253. lpp., 9 lpp.
14. Šėesters, J. (2003): Interkulturelles Lernen. Personība. Laiks. Komunikācija: Pedagoăija un
psiholoăija: Starptautiskās konferences materiāli 2003. gada 27.-28. februāris. Rēzekne, 131. –
138. lpp., 7 lpp.
15. Šėesters, J. (2004): Interkulturelles Lernen und Kommunikation in multikultureller Gesellschaft.
Practical and Theoretical Aspects of Language Learning/Teaching. Collection of Papers. Šiaulių
universiteto leidykla, 102. – 106. lpp., 4 lpp.
16. Šėesters, J. (2005): Interkulturelles Lernen als kommunikationsfördernder Faktor (Intercultural
Learning as a Factor Faciliting Communication). VALODA – 2005. Lingvistikas didaktikas
problēmas. XIV – XV Zinātniski metodisko rakstu krājums. Daugavpils Universitātes izdevniecība
„Saule“, Daugavpils, 174. – 182. lpp., 8 lpp.
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17. Šėesters, J. (2005): Durch Texte zur Sprach- und Kommunikationskompetenz (via Text Towards
Linguistic and Communication Competence). VALODA – 2005. Lingvistikas didaktikas problēmas.
XIV – XV Zinātniski metodisko rakstu krājums. Daugavpils Universitātes izdevniecība „Saule“,
Daugavpils, 182. – 188. lpp., 6 lpp.
18. Šėesters, J. (2005): Der Text und der Umgang damit bei der Entwicklung Sprach- und
Kommunikationskompetenz. Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”,
Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 131. – 138. lpp., 7 lpp.
19. Šėesters, J. (2006): Fremdsprachenerwerb durch Arbeit mit Hörtexten. Valodu sociolingvistiskie
aspekti. Kaunas Tehn. Universitāte. Valodu centrs. Starptautiskā konference. 2006. g. 28. – 29. aprīlī
(iesniegts publicēšanai).

Dr. philol., doc. NATAěJA JUNDINA
1. Jundina N. (2000): Die aktionale Semantik der deverbalen Substantive mit der Bedeutung der
räumlichen Fortbewegung. // Krājumā „Paragimatika, sintagmatika ir kalbos funkcijos“. Vilniaus
Universitetas Kaunu Humanitarinis Fakultetas, Kaunas, 6 lpp.
2. Jundina N. (2000): Modalität der deverbalen Substantive mit der Bedeutung der Fortbewegung. //
Krājumā „Baltijas Reăiona valstu integrācijas problēmas ceĜā uz Eiropas savienību”, Rēzeknes
Augstskola, Rēzekne, 2 lpp. (tezes).
3. Jundina N. (2000): Модальные компоненты в значении в отглагольных существительных с
семантикой пространственного перемещения. // Krājumā „Современные методы изучения
иностранных языков в неспециальных вузах”, БГПУ, Минск.
4. Jundina N. (2000): Ausdruck der qualitativen und quantitativen Bedeutungen durch nomina
actionis. // Krājumā „Valoda 2000. Humanitārās fakultātes X. Zinātniskie lasījumi”, DPU, 5 lpp.
5. Jundina N. (2001): Die expressiven deutschen Verben mit der Bedeutung räumliche Fortbewegung.
// Krājumā „Valoda 2001. Humanitārās fakultātes XI. Zinātniskie lasījum“, DPU, Daugavpils, 5 lpp.
6. Jundina N. (2001): Die expressive Wirkung der Eigennamenwiederholung. // Krājumā „9. ikgadējās
zinātniskās konferences rakstu krājums“, DPU, Daugavpils, 3 lpp. (tezes).
7. Jundina N. (2002): Die lokale Konkretisierung von Substantiven der Fortbewegung. // Krājumā
„Valoda 2002. Valoda dažādu kultūru kontekstā. XII Zinātnisko rakstu krājums”. DU, Daugavpils,
6 lpp.
8. Jundina N. (2003): Die sprachlichen Wiederholungen in P. Handkes “Lucie im Wald mit den
Dingsda“. // Krājumā „Valoda 2003. Valoda dažādu kultūru kontekstā. XIII Zinātnisko rakstu
krājums”. DU, Daugavpils, 7 lpp.
9. Jundina N. (2003): Die sprachlichen Wiederholungen als texkonstituierendes Mittel (in der
Ezählung von P. Handke „ Lucie im Wald mit den Dingsda“). Tekstas: lingvistika ir poetika 12.
Šiauliu universiteto leidykla. Humanitarinis fakultatetas, 22-23 lpp (tēzes).
10. Jundina N. (2004): Kalbiniai pakartojimai P. Handkes apsakyme „Luisi miške su nepaprastomis
būtybemis” (Santrauka) // Krājumā „Filoloăija 2004, Nr. 9”, Šiauliu universitetas, ŠauĜi, 4 lpp.
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11. Jundina N. (2003): Комбинаторные и смысловые особенности итеративных отглагольных
дериватов пространственного перемещения в немецком языке. // Krājumā „Россия и Запад:
диалог культур“. МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, 1 lpp. (tēzes).
12. Jundina N. (2003): Die aktionale Spezifik der nomina actionis mit der Bedeutung räumliche
Fortbewegung. // Krājumā „Respectus Philologicus“, Vilniaus Universitetas Kaunu Humanitarinis
Fakultetas, Kaunas, 9 lpp.
13. Jundina N. (2003): Комбинаторные и смысловые особенности итеративных отглагольных
дериватов пространственного перемещения в немецком языке // „Россия и Запад: диалог
культур“, Россия, Москва, издательство МГУ им. В. Ломоносова, 8 lpp.
14. Jundina N. (2004): Wiederholung als Ausdrucksmittel der Expressivität // Krājumā „Thema mit
Variationen. Finnische Beiträge zur Germanistik”. PETER LANG Europäischer Verlag der
Wissenschaften, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien.
15. Jundina N. (2004): Zeitlich-räumliche Bezeichnungen im Deutschen und im Russischen // Krājumā
„Kontrastīvās lingvistikas problēmas. Zinātnisko rakstu krājums”. DU, Daugavpils, “Saule”, 6 lpp.
16. Jundina N. (2004): Raum und Zeit im Deutschen und Russischen // Krājumā „Valoda – 2004.
Valoda dažādu kultūru kontekstā. XIV. Zinātnisko rakstu krājums”. DU, Daugavpils, “Saule”,
8 lpp.
17. Jundina N. (2004): Zeitlich-räumliche Bezeichnungen im Deutschen“ // Krājumā „Tauta ir kalba:
Šiuolaikiniai sociolinvistinio Ugdymo Aspektai. Tarptautines mokslines konferencijos pranešimu
medžiaga”. KauĦas Tehnoloăijas Universitāte, KauĦa.
18. Jundina N. (2005): Zum Ausdruck der zeitlich-räumlichen Relationen im Deutschen und Russischen
// Krājumā „Laika un telpas attīstību izteiksmes vācu un krievu valodā. Latvijas universitātes raksti.
67., 3. sējums”, LU, Rīga.
19. Jundina N. (2006): Russizismen in der Zeitschrift „Spiegel” // Krājumā „Laika un telpas attīstību
izteiksmes vācu un krievu valodā. Latvijas universitātes raksti. 68.”, LU, Rīga (iesniegts
publicēšanai).
Dr. philol., doc. NATĀLIJA DAINOVIČA
1.

Анализ языка и формулирование христианской догматики (Analyse der Sprache und
Formulierung der christlichen Dogmatik), in: Paradigmatika, sintagmatika ir kalbos funkcijos
(Paradigmatik,
Syntagmatik
und
Funktionen
der
Sprache).
Universität
Vilnius.Geisteswissenschaftliche Fakultät in Kaunas. Kaunas, 2000. – S.38-45, 7 lpp.

2.

Слово в Евангелии (Wort im Evangelium), in: Integration problems of the Baltic Region Countries
on their way to the European Union. Proceedings of the international conference March 2-3, 2000.Rezekne, 2000.- S.214-216, 3 lpp.

3.

Слово в христианской догматике (Das Wort in der christlichen Dogmatik), in: Valoda-2000.
(Sprache –2000. 10. Lesung der Geisteswissenschaftlichen Fakultät). DPU,2000.- S.44-49, 5 lpp.

4.

Wort und Konzeption des Weltalls, in: Rakstu krājums (Sammelband der 9. jährlichen
wissenschaftlichen Konferenz).- Daugavpils, 2001.- S.24-25, 2 lpp.

74

5.

Логический анализ языка и догматическое богословие (Logische Analyse der Sprache und
dogmatische Theologie), in: Zinātniskie raksti (Wissenschaftliche Schriften).III.PRIVA.Riga, 2001.S.125-130, 6 lpp.

6.

Слово, вера и Истина в Евангелии от Иоанна (Wort, Glaube und Wahrheit im JohannesEvangelium), in: Valoda-2001. 11. Lesung der Geisteswissenschaftlichen Fakultät. DPU,2001.S.184-188, 5 lpp.

7.

Семантика и формулирование христианской догматики (Semantik und Formulierung der
christlichen Dogmatik), in: Проблемы зiставноi семантики (Probleme der kontrastiven
Semantik). Збiрник науковых статей. Випуск 5. Киiвський державный лiнгвiстичный
унiверситет. Киiв, 2001.- S.46-49, 4 lpp.

8.

Евангельское Слово и формулирование христологического догмата, in Zmogus kalbos
erdveje. Moksliniu straipsniu rinkinys. Nr.1. Kaunas 2001.- S.87-92, 5 lpp.

9.

Zur philosophisch-theologischen Interpretation des Wortes (About the Philosophically Theological
Interpretation of the Word), in: Valoda-2002. „Valoda dažādu kultūru kontekstā“. Humanitārās
fakultātes XII zinātniskie lasījumi. 2.daĜa “Valodas lingvistiskie aspekti”.- Daugavpils: “Saule”,
2002.- S.90-95, 6 lpp.

10.

Образ, Логос и София в богословии и философии // Взаимодействие науки, философии и
религии на рубеже тысячелетий: прошлое, настоящее и будущее (Zinātnes, filozofijas un
reliăijas mijiedarbība tukstošgadu sliekšĦā: pagātne, tagadne un nakotne). Международный фонд
изучения проблем науки и богословия им.П.А.Флоренского, Российский государственный
педагогический университет им.А.И.Герцена. СПб., 2002. S.22-32, 10 lpp.

11.

Логос и София (философско-богословская интерпретация) (Logos und Sofia. Philosophischtheologische Interpretation), in: Respektus philologicus. Vilniaus Universitetas Kauno
Humanitarinis fakultetas, 2002. Nr.1 (6). 133-140, 7 lpp.

12.

Daniel Sanders’ Werke auf CD, in: Uzsienio kalbos mokymo / mokymosi paradigmoje (Teaching /
learning paradigm of foreign languages). International Conference Materials. November 15, 2002.
Siauliai University Faculty of Humanities. 2002. S. 17- 20, 3 lpp.

13.

«Истина» и «вера» в разных языках, in: Zmogus kalbos erdveje. Sbornik nauchnyh statei, Nr.3.
Kaunas, 2003.- S.295-308, 13 lpp.

14.

Zur Metaphysischen Interpretation des Wortes, in: Zmogus kalbos erdveje. Moksliniu straipsniu
rinkinys. Nr.3. Kaunas, 2003.- S.736 -742, 6 lpp.

15.

Die Macht des Wortes: Zur Herausgabe von D.Sanders‘ ausgewählten Werken auf CD, in: Jäntti A./
Nurminenn J. (Hrsg.).Thema mit Variationen. Finnische Beiträge zur Germanistik. Dokumentation
des VI. Nordischen Germanistentreffens in Jyväskylä vom 4.-9.Juni 2002. Peter Lang Europäischer
Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main 2004. – S.211-216, 5 lpp.

16.

«Вера» и «Истина»: контрастивный аспект , in: Kontrastīvās lingvistikas problēmas. Zinātnisko
rakstu krājums. – Daugavpils, “Saule”, 2004.- S.61- 75, 14 lpp.

17.

Функционирование слов «Слово / das Wort» в церковнославянском и лютеровском
Евангелиях,in: Tarptautin÷s konferencijos “Pasaulio vaizdas kalboje” programa ir pranešimų
santraukos (The program and the abstracts of the international conference “The world in the
language”). Šiauliai University. 2004. – S.50 –51, 1 lpp.
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18.

Ut orator vs. ut interpress im sakralen Text. Valoda-2005. „Valoda dažādu kultūru kontekstā“.
Humanitārās
fakultātes XV zinātniskie lasījumi. 2.daĜa “Valodas lingvistiskie aspekti”.Daugavpils: “Saule”, 2005.- S. 229. – 235, 6 lpp.

Dr. philol., doc. KLAUSS ŠENKS
1. Medienpoesie. Moderne Lyrik zwischen Stimme und Schrift. (Diss.) Stuttgart - Weimar: Metzler 2000.,
(monogrāfija).
2. (Hrsg.): Moderne in der deutschen und der tschechischen Literatur. Tübingen - Basel: Francke 2000.,
(monogrāfija).
3. Klaus Schenk, Almut Todorow, Milan Tvrdík (Hrsg.): Migrationsliteratur. Schreibweisen einer
interkulturellen Moderne. Tübingen - Basel: Francke 2004., (monogrāfija).
4. „Varianten des Anfangs. Überlegungen und Unterrichtsvorschläge zur literarischen Mythenrezeption
am Fallbeispiel Prometheus“, in: ide: Erzählungen vom Anfang (Klagenfurt) 1/2000, S. 81-95., 14
lpp.
5. „Spracherfindung – Sprachenmix. Interkulturelle Aspekte der dadaistischen Lautdichtung“, in: Klaus
Schenk (Hrsg.): Moderne in der deutschen und der tschechischen Literatur. Tübingen – Basel:
Francke 2000, S. 167-188., 21 lpp.
6. „Schreiben der Differenz. Libuše Moníkovás Essayistik und die Anfänge ihrer Prosa“, in: Brücken.
Germanistisches Jahrbuch. Neue Folge 8. Tschechien – Slowakei 2000, hrsg. v. Stefan Höhne, Kurt
Krolop, Marek Nekula. Prag 2002, S. 233-245., 12 lpp.
7. „Allegorien des Schreibens. Bemerkungen zu literaturwissenschaftlichen Lektüren von Kafkas
„Schreiben“, in: Brücken. Germanistisches Jahrbuch. Neue Folge 8. Tschechien – Slowakei 2000,
hrsg. v. Stefan Höhne. Kurt Krolop, Marek Nekula. Prag 2002, S. 129-142., 13 lpp.
8. „Bilddiskurse im Literaturunterricht. Ein kurzer Lehrgang“, in: ide: bilderbuch (Klagenfurt) 2/2002,
S. 90-104., 14 lpp.
9. „Das andere Schreiben. Ein Beitrag zu kulturspezifischen Aspekten der Schreibdidaktik in
Deutsch als Fremdsprache”, In: Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses. Wien
2000. “Zeitenwende – die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert”, Hrsg.
V. Peter Wiesinger. Band 4. Lehr- und Lernprozesse des Deutschen als Fremdsprache in
kognitiver Perspektive, Hrsg. V. Hans-Jürgen Krumm u. Bernd Müller Jacquier. Bern 2002,
S. 225-231., 6 lpp.
10. „Kafkas ‚Kulturelle Studien‘: Die Reisetagebücher (1911)“, in: Christa Grimm, Ilse Nagelschmidt,
Ludwig Stockinger (Hrsg.): Theorie und Praxis der Kulturstudien. Leipzig: Universitätsverlag 2003,
S. 263-283., 20 lpp.
11. „Kulturelle Aspekte einer theoretischen Wende: Vom Strukturalismus zum Post-Strukturalismus“, in:
Brücken. Germanistisches Jahrbuch. Neue Folge 9-10. Tschechien – Slowakei 2001/2002, hrsg. v.
Stefan Höhne, Marek Nekula, Milan Tvrdík, Ivan Cvrkal. Prag 2003, S. 361-371., 10 lpp.
12. „Bernhard Schlink: Der Vorleser. Schullektüre als Holo-Kitsch?“, in: ide: neue literatur (Klagenfurt)
1/2003, S. 38-44., 6 lpp.
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13. „Literaturverfilmungen medienanalytisch: Kafka“, in: ide: Film (Klagenfurt) 4/2003, S. 25-31., 6 lpp.
14. „Fremdheit und displacement. Zur interkulturellen Literatur und ihrer didaktischen Vermittlung“, in:
Materialien Deutsch als Fremdsprache 70, hrsg. v. Armin Wolff/Ursula Renate Riedner. Regensburg:
FaDaF 2003, 79-95., 16 lpp.
15. „Essayistik der Migration. Essayistisches Schreiben als kulturelle Übersetzung bei Libuše Moníková
und Yoko Tawada“, in: Klaus Schenk, Almut Todorow, Milan Tvrdík (Hrsg.): Migrationsliteratur.
Schreibweisen einer interkulturellen Moderne. Tübingen – Basel: Francke 2004, S. 97-114., 17 lpp.
16. „Detektorisches Erzählen und Lesen“, in: ide: Krimi (Klagenfurt) 2/2004, S. 8-13., 5 lpp.
17. „Romanpoetik als Raumpoetik bei Libuše Moníková“, in: Patricia Broser u. Dana Pfeiferová (Hrsg.):
Hinter der Fassade: Libuše Moníková. (Beiträge der internationalen germanistischen Tagung Budweis
2003) Wien: Edition Praesens 2005, S. 132-147., 15 lpp.

Mag. paed., lekt. JEěENA ĖIPURE
1. Ėipure, J. (2000a). Übungsmöglichkeiten für das verstehende Lesen. // Valoda – 2000. DPU
Humanitārās Fakultātes X Zinātniskie lasījumi. Teksts. Diskurss. Komunikācija. Lingvistiskā
didaktika. Daugavpils: Saule, 142. – 147. lpp., 5 lpp.
2. Ėipure, J. (2000b). Sozialformen im Leseunterricht. // Baltijas reăiona valstu integrācijas problēmas
ceĜā uz Eiropas Savienību” starptautiskās konferences materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 166.
– 168. lpp., 2 lpp.
3. Ėipure, J. (2001). Komplexität von verschiedenen Sprachtätigkeiten als Lernziel im
Fremdsprachenunterricht. // DPU 9. ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums A13.
Daugavpils: Saule, 32. – 33. lpp., 1 lpp.
4. Ėipure, J. (2002a). Zur Begriffsbstimmung der Sachtexte. // Žmogus kalbos erdveje 2. Moksliniu
straipsniu rinkinys. Kaunas: Naujasis LANKAS, 240. – 244. lpp., 4 lpp.
5. Ėipure, J. (2002b). Ein kontrastiver Überblick des schulischen und universitären Leseunterrichts am
Beispiel von deutschsprachigen Sachtexten. // Valoda – 2002. Valoda dažādu kultūru kontextā. DU
Humanitārās Fakultātes XII Zinātniskie lasījumi. 3. daĜa: Lingvistikas didaktika. Daugavpils: Saule,
29. – 34. lpp., 5 lpp.
6. Ėipure, J. (2002c). Auswahlprinzipien der Sachtexte für den universitären DaF-Unterricht. // Izglītības
zinātnes un pedagoăija mūsdienu pasaulē. LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes zinātniskie
raksti, 655. sējums. Rīga: Latvijas Universitāte, 287. – 295. lpp., 8 lpp.
7. Ėipure, J. (2002d). Zum Problem der Zielsetzung in der didaktisch-methodischen Konzeption der
Arbeit mit Sachtexten im universit’ren DaF-Unterricht. // Kaunas University of Technology, Faculty
of Humanities, Centerof Foreign Languages. The 2nd International Conference „Modern languages in
the knowledge society” materials. Kaunas: Technologija, ISBN 9955-09-211-4.
8. Ėipure, J. (2003a). Die aktuellen textdidaktischen Ansätze. // Valoda – 2003. Lingvistikas didaktikas
problēmas. DU Zinātniski metodisko rakstu krājums XIII. Daugavpils: Saule, 73. – 78. lpp., 5 lpp.
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9. Ėipure, J. (2003b). Das Integrationsprinzip im Lehr-/Lernprozess. // Žmogus kalbos erdveje.
Moksliniu straipsniu rinkinys. Kaunas: Vilniaus Universiteto Kauno Humanitarinis Fakultetas, ISBN
9986-19-611-6.
10. Ėipure, J. (2004). Der Einfluss der gegenwärtigen textdidaktischen Ansätze auf die Lesefähigkeiten
der Germanistikstudenten. // Pedagoăija. Izglītības zinātnes un pedagoăija mūsdienu pasaulē. LU
raksti, 670. sējums. Rīga: Latvijas Universitāte, 166. – 172. lpp., 6 lpp.
11. Ėipure, J. (2005a). Die gegenwärtigen didaktisch-methodischen Modelle der Arbeit mit
fremdsprachigen Sachtexten im universitären Fremdsprachenunterricht. // Pedagoăija. Izglītības
zinātnes un pedagoăija mūsdienu pasaulē. LU raksti, 678. sējums. Rīga: Latvijas Universitāte, 83. –
89. lpp., 6 lpp.
12. Ėipure, J. (2005b). Authentische deutsche Sachtexte als Ausgangsbasis für integratives Deutschlernen
im Fortgeschrittenenunterricht. Valoda – 2005. Lingvistikas didaktikas problēmas. Zinātnisko rakstu
krājums XIV – XV. Daugavpils: Saule, 144. – 149. lpp., 5 lpp.
13. Ėipure, J. (2005c). Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von literarischen und sachlichen Texten
im Fremdsprachenunterricht. Valoda – 2005. Lingvistikas didaktikas problēmas. Zinātnisko rakstu
krājums XIV – XV. Daugavpils: Saule, 150. – 156. lpp., 6 lpp.
14. Ėipure, J. (2005d). Integrationsfördernde Elemente im universitären DaF-Unterricht. Rīga: LU.
(iesniegts publicēšanai).
15. Ėipure, J. (2005e). Psycologisch-pädagogische Grundlagen der integrativen Textarbeit im
Fremdsprachenunterricht. KauĦa: Vilniaus Universitetas Kauno Humanitarinis Fakultetas. (iesniegts
publicēšanai).
16. Ėipure, J. (2006a). Interpretationsmöglichkeiten des Begriffs „die fremdsprachliche Kompetenz“.
Daugavpils: DU, XVI Zinātniskie lasījumi. (iesniegts publicēšanai).
17. Ėipure, J. (2006b). Kreative Textproduktion im Fremdsprachenunterricht. Rīga: LU 64. konference.
(iesniegts publicēšanai).

Mag. philol., lekt. VERA ZIMĥIKA
1. ZimĦika V. (2005) Das Studienpraktikum in Rostock: Erwartungen, Verlauf, Ergebnis.
In: Valoda – 2005: Lingvistikas didaktikas problēmas: XIV-XV Zinātniski metodisko rakstu krājums.
DPU, Saule, 188-193, 5 lpp.
2. ZimĦika V. (2005) Die Vorbereitungsphase eines Studienaufenthaltes in Rostock.
In: Sabiedrība, integrācija, izglītība: Starptautiskas zinātniskās konferences materiāli, Rēzekne, 229233, 4 lpp.
Mag. philol., as. INTA VINGRE
1. Vingre, I. (2000): Wortbildungsmittel zum Ausdruck der negativen Modalität // Valoda 2000,
Humanitārās Fakultātes X zinātniskie lasījumi. Teksts. Diskurss. Komunikācija. Lingvistiskā
didaktika, DPU izdevniecība „Saule”, Daugavpils, 92. – 98. lpp., 6 lpp.
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2. Vingre, I. (2002): Expressive Syntax. DU 10. Ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums: A 15,
Daugavpils: „Saule”, 93. – 96. lpp., 3 lpp.
3. Vingre, I. (2004): Īpašības vārdu ekspresīvā darināšana vācu un latviešu valodās // Kontrastīvās
lingvistikas problēmas. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils Universitāte: „Saule“, 55. – 61. lpp., 6
lpp.
4. Vingre, I. (2005): Der sprachliche Ausdruck der Wut (Expression of Anger in Language). VALODA
– 2005. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XV. Daugavpils Universitātes
izdevniecība „Saule”, Daugavpils, 516. – 520. lpp., 4 lpp.

Mācību līdzekĜi un mācību grāmatas:
1. J. Šėesters (2000): Audiēšanas iemaĦu veidošanas vingrinājumi vācu valodā no fonēmas līdz
komunikācijas mērėim, Rēzekne, 76.lpp.
2. V. ZimĦika (2004): „Hans Fallada “Damals bei uns daheim”, Lehrmaterial in Hauslektüre, 35 lpp.
(datorsalikumā).
3. V. ZimĦika (2005): „Einige Fragen der deutschen Stilistik, Lehrmaterial in Stilistik mit Anhang”,
42 lpp. (datorsalikumā).
4. A. Vanaga (2005): „Deutsche Grammatik. Informationsstoff und Übungen in Syntax für
Germanistikstudenten des 2. Studienjahres”, „Saule“, Daugavpils, 160 lpp.
5. N. Jundina, V. TaĜerko (2006): „Informatīvā palīdzība un uzdevumi darbam ar tekstu studentiem
ăermānistiem. DU, Daugavpils, „Saule” (publicešanā izdevniecībā „Saule”), 81 lpp.

Piedalīšanas projektos
Dr. philol., doc. N. JUNDINA:
•

Projekts GIP-Partnerschaft ar Gīsenes Universitāti (Vācija).

•

Projekts Vācu/AngĜu filoloăijas katedras zinātnisko rakstu krājums Kontrastīvās lingvistikas
problēmas (2004. st.g.). Rakstu krājuma publicēšanu finansēja DU.

•

Projekta Bilateral agreement for the academic year 2006/2007. SOCRATES programme: Higher
Education (ERASMUS) vadība (studentu un docētāju apmaiĦas programmas starp Fehtas
Universitāti un DU turpināšana). Projekta finansējums SOCRATES programmas ietvaros.

•

Projekta Integrēšanās Eiropā un Eiropas Savienības paplašināšanas uz Austrumiem vadība.
Projekts sāka funkcionēt 1998. gadā Ocenhauzenas Eiropas Akadēmijā (Vācija). Šī gadā projektā
iesaistījās arī Vācu valodas katedra. Projekta mērėi ir: integrēšanās Eiropas savienībā,
interkulturālās kompetences attīstīšana, informācijas sniegšana par aktuālākajiem notikumiem
Eiropas savienībā un informācijas izplatīšana par Latviju. Reakreditācijas periodā Vācu filoloăijas
katedras docētāju vadībā tika organizēti braucieni uz Ocenhauzenas Akadēmiju 2001., 2002. un
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2005.g. Projektu finansē UNESKO. Pēdējos sešos gados projekta realizēšanai tika piešėirta
naudas summa 3000 EUR apjomā.

Dr. paed., doc. A. VANAGA:
• Projekts: Latgales multikulturālās situācijas izpēte (Albuma “Terra Mariana” zinātniskā izpēte).
Projekta realizēšanas laiks 01.03.2005. – 01.03.2006. SaĦemts DU iekšējais grants Nr. 15.13.
(finansējums 1000 Ls).

Mag. philol. V. ZIMĥIKA:
•

Projekts: Valodas prakse Vācijā studentiem ăermānistiem no Daugavpils Universitātes. Projektā
piedalījās 14 DU Vācu filoloăijas katedras studenti. Studentu valodas prakse ar zinātniskipētniecisko novirzi notika Rostokas Universitātes Humanitārajā fakultātē
(19.10.2003.01.11.2003.). Projektu finansēja VAAD/DAAD (Vācijas Akadmiskās ApmaiĦas Dienests),
piešėirot 5400 EUR un Daugavpils Universitāte ar materiālo atbalstu 840 LS.

•

Tika izstrādāts un no VAAD/DAAD un DU puses atbalstīts projekts “Ăermānistu studentu
brauciens uz Vāciju” studentu valodas praksei Fehtas Universitātē/Vācijā. Projektā piedalījās 13
DU Vācu filoloăijas katedras studenti. Projekta īstenošanai laikā no 19.06.2006.-30.06.2006. tika
piešėirta summa no DAAD puses 5040 EUR apjomā.

Mag. paed., lekt. J. ĖIPURE:
•

Projekta Lehren Lernen in Lettland / Mācīt Mācīties Latvijā (Vācijas studentu, t.i. topošo
svešvalodu skolotāju, prakse Daugavpils skolās) koordinatore. Projekts uzsākts 2005. g.
Finansējums no Vestfāles Vilhelms-Universitātes Minsterā.

Mag. philol. I. VINGRE:
• Piedalīšanās projektā „Latgale kā kultūras pierobeža”, 01.04.2005. – 31.12.2005., pasūtītājs Dr.
filol., asoc. prof. V. ŠaudiĦa, piešėirtā summa IZM grants 9062 EUR.

Vācu filoloăijas katedras pētnieciskai darbībai saĦēmtais finansējums
Dr. philol., doc. N. JUNDINA:
• 2002.g. (oktobbris - decembis), Vācija, Berlīnes Universitāte, Filozofijas fakultāte, VAAD/DAAD
finansējums (3600 EUR).
• 2004.g. (oktobbris - decembis), Vācija, Fehtas Universitāte, Fehtas Universitātes finansējums
(1800 EUR).

Mag. philol., as. I. VINGRE:
• 2004. g. (jūlijs – oktobris), Vācija, Mahheimas Vācu valodas Institūts, VAAD/DAAD
finansējums (2145 EUR).
Dr. philol., doc. N. DAINOVIČA: Studijas un pētnieciskais darbs Marburgas Philipps-Universitātē,
Vācijā, 2003.g. 23. jūnijs – 22. augusts: pateicoties DAAD finansējumam (1800 EUR apjomā)
piedalīšanās semināros un lekcijās Marburgas Philipps-Universitātē: Deutsche Literatur in europäischem
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Mittelalter; Überblick über die höfische Literatur; Literatur der frühen Moderne; KünstlerlebenHeldenleben; Sprache. Schrift. Kultur.

Ārvalstu augstskolu lekciju lasīšana
Dr. philol., doc. N. JUNDINA:
• 2004. gadā bija uzaicināta uz Fehtas Universitāti (Vācija) pētnieciskā darba veikšanai.
Uzturēšanas laikā viĦa lasīja lekciju virkni leksikoloăijas jomā maăistrantiem.

Promocijas darbu vadīšana
Dr. philol. N. JUNDINA – 2 promocijas darbi (I. Vingre, L. ČaĜenko).

Maăistra darbu vadīšana
1. Prof. J. Šėesters – 1 maă. darbs
2. Dr. philol. N. Jundina – 12 maă. darbi
3. Dr. philol. N. Dainoviča – 8 maă. darbi
4. Dr. philol. A. Vanaga – 7 maă. darbi
5. Dr. philol. K. Šenks – 2 maă. darbi
6. Mag. philol. V. ZimĦika – 1 maă. darbs

Māăistra darbu tēmas skat. pielikumā (skat. 5.5. Pielikums).

11.5. Ar studiju apakšprogrammu saistītā pētnieciskā darbība
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir studiju procesa neatĦemama sastāvdaĜa, jo ir viens
no faktoriem, kas uzlabo studiju kvalitāti.
11.5.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba
mijiedarbība
MSAP iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs saskaĦā ar Vācu filoloăijas katedras
zinātniskā darba pamatievirzēm notiek trīs galvenajos virzienos: salīdzināmā un sastatāmā
valodniecībā, literatūrzinātnē un modernās sociolingvistikas teorijas jautājumos. Piem., doc. N.
Jundina nodarbojas ar sociolingvistikas jautājumiem un onomasioloăijas problēmām,
doc. N. Dainoviča strādā pie vārdu semantikas un terminoloăijas problēmām, hermeneitikas
teorijas, doc. K. Šenks nodarbojas ar literatūrzinātnes problēmām, as. I. Vingre – ar valodniecības
vēstures un kontrastīvās lingvistikas problēmām utt. Sakarā ar MSP satura paplašināšanu jaunie
docētāji izvēlējušies savām studijām doktorantūrā valodniecības zinātnes jomu.
Akadēmiskais personāls regulāri piedalās ar referātiem republikas mēroga un starptautiskajās
konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs (skat. 5.4. pielikums).
Starp akadēmiskā personāla pētniecisko darbu un studiju darbu pastāv cieša mijiedarbība, jo:
- pētnieciskā darba atradumi un atziĦas bagātina studiju kursu saturu;
- akadēmiskais personāls piedalās maăistra darbu vadīšanā, recenzēšanā un maăistrantu
konsultēšanā;
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-

maăistrantiem ir iespēja iepazīties ar publikācijām docētāju veiktā pētnieciskā darba
jomās;
docētāji iesaista maăistrantus savā pētnieciskajā darbā (piem. 1. kursa maăistranti kopā ar
docētāju I. Vingri studiju kursa Mūsdienu leksikogrāfija ietvaros sastāda vārdnīcu, kas
varētu būt noderīga BSP 1. un 2. kursa studentiem un kuru ir plānots publicēt DU
studentu vajadzībām.

11.5.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Maăistra darba tēmu atbilstība
studiju apakšprogrammas saturam
Viena no MSAP prioritātēm ir studējošo pētniecisko prasmju un iemaĦu attīstīšana. To sekmē
studiju plānā iekĜautā kursa „Zinātnisko pētījumu metodika” apgūšana, maăistra darba seminārs
un aprobācija.
Studentu pētnieciskā darba organizēšanai un rosināšanai DU tika nodibināta Jauno zinātnieku
asociācija (DUJZA), kura rīko ikgadējas jauno zinātnieku konferences (papildinformācija:
http://lapas.dau.lv/dujza). Konferenču laikā maăistranti uzstājas ar ziĦojumiem par veiktajiem
pētījumiem, un šie materiāli tiek pēc tam publicēti rakstu krājumā vai elektroniskā veidā. Tā kā
konferences parasti notiek pirms maăistra darbu aizstāvēšanas, maăistrantiem ir iespēja uzklausīt
citu jauno pētnieku viedokĜus un kritiku, kas dod jaunus impulsus maăistra darba izstrādei.
Studējošo pētnieciskais darbs galvenokārt notiek akadēmisko darbu izstrādāšanas ietvaros.
Maăistru darbu tematika atbilst MSP saturam, t.i. maăistra darbi pamatā tiek izstrādāti
lingvistikas un literatūrzinātnes nozarēs, kas arī atbilst Vācu filoloăijas katedras zinātnisko
pētījumu stratēăijai (skat. 5.3. pielikums).
Maăistranti tiek iesaistīti pētnieciskā darbā arī citos veidos, piem. doc. N. Jundina un 2. kursa
maăistrante J. Klepikova uzstājās ăermānistu kongresā Rīgā 2006. g. ar kopīgi uzrakstīto
referātu.
Šāda zinātniskā darbība motivē MSAP absolventus turpināt studijas un pētniecisko darbu,
studējot doktorantūrā.

11.6. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs
Studiju programmas sekmīgākai īstenošanai Vācu filoloăijas katedrai ir cieši kontakti ar citām
struktūrvienībām universitātes, reăionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.
4. Universitātes līmenī Vācu filoloăijas katedra sadarbojas ar:
- Svešvalodu centru;
- AngĜu filoloăijas katedru;
- Latviešu valodas katedru;
- Slāvu valodniecības katedru;
- Informātikas katedru;
- Krievu literatūras un kultūras katedru u.c. struktūrvienībām.
5. Reăionālā un nacionālā līmenī: ar radnieciskām programmām Rēzeknes augstskolā un
Latvijas universitātē.
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6. Starptautiskajā līmenī ar Fehtas Universitāti (Vācija), Rostokas Universitāti (Vācija), Berlīnes
Universitāti (Vācija), Manhaimas Valodas institūtu (Vācija), Heidelbergas Universitāti
(Vācijs), Marburgas Universitāti (Vācija), Ocenhauzena Eiropas Akadēmiju (Vācija), Gīsenas
Universitāti (Vācija), Vitauta Dižā Universitāti (Lietuva), ViĜĦas Universitātes filiāli KauĦā
(Lietuva), ŠauĜu Pedagoăisko augstskolu (Lietuva), Maskavas Valsts universitāti (Krievija);
Tallinas Universitāti (Igaunija).
Sadarbības formas:
1. Zinātnisko konferenču organizēšana un piedalīšanās tajās.
2. Studentu apmaiĦa.
3. Vieslektoru piesaiste.
4. Zinātnisko darbu recenzēšana (Lietuva).
5. Pieredzes apmaiĦa.
6. Kvalifikācijas celšanas kursi.
Sīkāku informāciju par sadarbību ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs var
atrast pielikumā (sk. 5.6. pielikums).

11.7. Studējošo aptauju analīze
MSAP ietvaros tiek veiktas ikgadējās studējošo aptaujas, kurās maăistranti dod savu izvērtējumu
šīs programmas realizēšanas procesam, studiju kursu saturam, pasniegšanas metodēm un izsaka
savus ieteikumus vai kritiku.
Vācu filoloăijas MSAP studējošo aptauju rezultāti liecina, ka studenti kopumā pozitīvi novērtē
studiju procesu, programmas saturu un docētāju kvalifikāciju (skat. pielikums 5.7.). Aptaujās
izskan gandarījums, ka programmas satura realizēšanā iesaistīti vieslektori no Vācijas
universitātēm. Pozitīvi tiek arī vērtētas iespējas strādāt ar bibliotēkas fondiem un izmantot
speciālo literatūru, kas pastāvīgi tiek papildināti. Taču studējošie atzīmē, ka speciālās literatūras
klāsts joprojām ir samērā trūcīgs un būtu straujāk papildināms. Studējošos apmierina iespēja
studēt izremontētās un ar jaunāko tehniku aprīkotās telpās (311., 405., 404. auditorijas).

11.8. Absolventu un darba devēju aptaujas. Apakšprogrammas beidzēju
nodarbinātība
Gan MSAP absolventu, gan viĦu darba devēju aptaujas tiek veiktas katru gadu.
Lielākais vairums absolventu, kas beiguši MSP pēcakreditācijas periodā, vērtē šo programmu
kopumā kā labu un pat teicamu, programmā strādājošo docētāju kompetenci – kā Ĝoti labu,
studiju kursu saturu – kā labu un aktuālu. Lielākais vairums ieteiktu šo programmu arī citiem.
Iegūtās zināšanas ir rosinājušas daudzus no viĦiem pievērsties zinātniskajai un pedagoăiskajai
darbībai augstskolā. Absolventi, kuri strādā skolās, Ĝoti augsti vērtē iegūtās iemaĦas zinātniskā
darba veikšanai, jo tās palīdz sekmīgi organizēt un plānot skolēnu zinātnisko darbību.
MSAP absolventi strādā Latvijas valsts institūcijās, mācību iestādēs (skolās un augstskolās),
privātajā sektorā, ārzemju firmās un kopuzĦēmumos. Darba devēju aptaujās uzsvērts, ka:
- MSAP absolventiem ir augsts vācu valodas kompetences līmenis, kam ir liela nozīme
viĦu vadītās iestādes darbībā;
- absolventi spēj veikt patstāvīgu pētniecisko darbu, ir labi organizatori;
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- viĦiem ir izkopta prasme piedalīties diskusijā, pamatot un aizstāvēt savas domas.
Darba devēju izvirzītie priekšlikumi:
- rast iespējas maăistrantiem studiju laikā praktizēties un papildināt zināšanas ārvalstīs.
Nopietnu pretenziju darba devējiem nebija.
Jāatzīmē, ka visi DU MSAP Vācu filoloăija absolventi ir atraduši darbu un veiksmīgi strādā
Latvijas darba tirgū, daži – arī ārvalstīs. Apmēram 49% abslventu strādā dažādās Latvijas skolās,
18% - augstskolās, privātuzĦēmumos - 15%, Latvijas valsts institūcijās – 9%, ārzemēs – 9%.
Zīm. 1
DU MSAP Vācu filoloăija absolventu nodarbinātība

9%

9%

15%

49%
18%

Skolas

Augstskolas

PrivātuzĦēmumi

Ārzemes

Latvijas valsts institūcijas

11.9. Studiju apakšprogrammas attīstības perspektīvas
Vērtējot MSAP Vācu filoloăija jāsecina, ka tai ir gan pozitīvi aspekti, gan arī savi trūkumi, kas
jāĦem vērā turpmākajā darbā.
Kā pozitīvus programmas aspektus jāmin:
- skaidri formulēti programmas mērėi un uzdevumi;
- programmas saturs sniedz samērā plašas un mūsdienīgas zināšanas vācu filoloăijā,
- programma sagatavo kompetentus pasniedzējus DU, un tai ir laba sadarbība ar DU
doktorantūras programmu;
- laba sadarbība starp docētājiem un programmā studējošiem gan studiju, gan pētnieciskajā
darbā;
- laba materiāli tehniskā bāze;
- laba sadarbība ar absolventu darba devējiem;
- ikgadējie atvērto durvju un informācijas pasākumi;
- vieslektori no Vācijas un Šveices.

Kā trūkums jāatzīmē:
- nepietiekama vieslektoru iesaiste programmas īstenošanā finansiālu apsvērumu dēĜ;
84

-

slikto materiālo apstākĜu izraisītā nepieciešamība studējošiem strādāt paralēli studijām,
kas noved pie lekciju kavējumiem un laika trūkuma;
neskatoties uz manāmiem uzlabojumiem, samērā trūcīgais mūsdienīgas specializētas
literatūras trūkums; īpaši nepietiekošs grāmatu eksemplāru skaits;
docētāju samērā zemais atalgojums, kas ietekmē viĦu zinātnisko un akadēmisko darbu
(zinātniskās literatūras iegāde, radošie komandējumi u.c.).

ĥemot vērā augstāk minēto, studiju programmas attīstības perspektīvu var noformulēt šādos
aspektos:
1. Sadarbībā ar docētājiem: programmas direktora sadarbība ar docētājiem veicina
programmas attīstību: a) katru gadu tiek apmeklēts docētāju individuālais darbs, gada
beigās nodotas zinātniskās atskaites, kurus apstiprina katedras sēdēs; b) individuālās
tikšanās – slodžu, nodarbību laika plānošana, problēmjautājumu risināšana.
2. Studiju procesa izvērtējumā – programmas direktors katra studiju gada beigās sagatavo
pašizvērtējuma ziĦojumu, kurā analizētas izmaiĦas programmā, sniegts akadēmiskā
personāla zinātniskā un metodiskā darba vērtējums, trūkumi, kas būtu novēršami.
3. Sadarbībā ar DU HF administrāciju un citām struktūrvienībām ar fakultātes dekāni
apspriest iespējas uzlabot studējošo materiālo stāvokli.
4. Piedāvāt nepilna laika studiju iespējas.
5. Studiju procesā plašāk izmantot datorprogrammas.
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12. Apakšprogramma
„Salīdzināmā filoloăija”

Dr. philol., asoc. prof. Maija Burima
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12.1. Studiju apakšprogrammas mērėi un uzdevumi
Sakarā ar maăistra studiju programmas „Filoloăija” pakāpenisku reorganizāciju, paralēli
jau esošajiem 4 virzieniem (latviešu, krievu, angĜu un vācu filoloăija) akreditētās maăistra studiju
programmas „Filoloăija” ietvaros ar 2006/2007.studiju gadu tiek sākta jauna specializācijas
virziena “salīdzināmā filoloăija” realizācija.
Pamatojums.
Daugavpils Universitātes piedāvātā salīdzināmās filoloăijas apakšprogramma maăistra
studiju programmā „Filoloăija” faktiski DU tika jau realizēta kā apakšprogramma maăistra
studiju programmā Filoloăija (krievu filoloăija), jo uz 2000. gada akreditācijas laiku
Humanitārajā fakultātē bija spēcīgi attīstīts latviešu – krievu valodas, literatūras un kultūras
salīdzināmais un sastatāmais virziens, tāpēc šīs apakšprogrammas iekĜaušanai krievu filoloăijas
programmā bija pamatojums. Attīstoties zinātnei DU un nostiprinoties un attīstoties citu
filoloăiju studiju programmu virzieniem, šis salīdzināmais aspekts ir iespējams arī angĜu, vācu un
latviešu filoloăijā, vēl jo vairāk, nepieciešamību pētīt starpkultūru mijiedarbību nosaka sakaru un
kultūru mijiedarbības paplašināšanās valstī, Eiropā un pasaulē.
Programma praktiski atbilst citu „Filoloăijas” maăistra studiju programmas standartizētai daĜai
un struktūras principu uzbūvei.
Izdalot šo virzienu kā atsevišėu apakšprogrammu, tiek sniegta iespēja tajā studēt visiem
„Filoloăijas” bakalaura studiju programmu beigušajiem studentiem neatkarīgi no bakalaura
programmas virziena. Turklāt DU ir arī doktora studiju programmas „Literatūrzinātne” un
„Valodniecība”, kas arī paredz salīdzināmās un sastatāmās valodniecības un literatūrzinātnes
virzienu. Tādējādi izveidotos loăiska secība bakalaura, maăistra un doktora studijās.
DU Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta zinātnieki un studiju programmu
mācībspēki arī strādā šai zinātnes virzienā. Tāpēc domājam, ka šādas apakšprogrammas
pārstrukturēšana un iekĜaušana maăistra studiju programmā „Filoloăija” ir loăiska un neienes
būtiskas izmaiĦas programmā kopumā.
Maăistra apakšprogramma paver iespēju turpināt izglītību filoloăijas nozares
literatūrzinātnes vai valodniecības apakšnozarē, iegūstot humanitāro zinātĦu maăistra grādu
filoloăijā. Maăistra apakšprogrammas mērėi ir:
veidot izpratni un sniegt zināšanu kopumu par filoloăijas teorētiskajiem un
praktiskajiem procesiem sinhronā un diahronā aspektā un raksturot tos salīdzinošā
aspektā.
Maăistra apakšprogrammas uzdevumi ir:
3) sniegt akadēmisko izglītību filoloăijā, paplašinot un padziĜinot bakalaura studiju laikā
iegūto zināšanu kopumu;
4) sekmēt prasmju nostiprināšanu zinātniski pētnieciskajā darbā filoloăijas nozarē.
3) sniegt maăistrantam atbilstoši augstu kvalifikāciju, lai maăistrs varētu strādāt zinātnisku
darbu, kas kvalitatīvi un radoši ietekmētu arī viĦa profesionālo darbību.
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12.2. Studiju apakšprogrammas struktūra
Studiju programma atbilst Latvijas Republikas augstākajai izglītībai normatīvajos
dokumentos rekomendētajām daĜām (obligātie kursi, izvēles speciālie kursi, izvēles
vispārizglītojošie kursi) un kredītpunktu apjomam.
Akadēmiskā maăistra studiju apakšprogramma Salīdzināmā filoloăija sastāv no „A” un
„B” daĜas. „A” daĜā iekĜauti obligātie kursi – 20 KP apjomā. Obligātajos kursos iegūtās zināšanas
literatūrzinātnē un valodniecībā tiek padziĜinātas izvēles speciālajos kursos.
„B” daĜas izvēles speciālie kursi 40 KP apjomā tiek piedāvāti studējošiem viĦu izvēlētajās
specializācijās: vai nu literatūrzinātnē, vai valodniecībā. Attiecīgi izvēlētajā specializācijā
studējošie izstrādā arī savus maăistra darbus. Maăistra darba izstrādei paredzēti 20 KP.
Lai studējošie veiksmīgi sagatavotos maăistra darba izstrādei un aizstāvēšanai, viĦiem
attiecīgajā izvēlētajā specializācijā tiek piedāvāts maăistra darba seminārs un aprobācija.
Maăistra darba seminārs un aprobācija Kopā veido 15 KP. Viens seminārs „Maăistra darba
izstrādes tehnoloăija”- 1 KP abām specializācijām ir līdzīgs. 3 KP semināru maăistriem vada
attiecīgais maăistra darba vadītājs par izvēlēto maăistra darba tēmu. Katram maăistrantam
jāaprobē darbs vismaz vienā zinātniskajā konferencē un jānopublicē viena zinātniskā publikācija.
Uz šo zinātnisko aktivitāšu veikšanu (ar maăistra darba vadītāja atbalstu) ir paredzēti 5 KP. Katru
studiju gadu, izvērtējot attiecīgās specializācijas maăistra darbu autoru izvēlēto darbu tematisko
specifiku, abu studiju gadu laikā viĦiem tiek piedāvāti maăistra darba semināri – kopumā 6 KP.

12.3. Studiju apakšprogrammas saturs
Programmu veido divi pamatbloki:
1. Teorētisko atziĦu izpētes kursi (60 KP), kas aptver „A” daĜu – Obligātos
vispārizglītojošos filoloăiskos kursus, „B” daĜu – Obligātos apakšnozares specializācijas kursus
un „C” daĜu – Izvēles speciālos kursus literatūrzinātnē un valodniecībā.
2. Maăistra darbs filoloăijā (20 KP).
Studiju programmas obligāto kursu „A” daĜā iekĜauti obligātie vispārizglītojošie
filoloăiskie kursi (8 KP), lai veidotu studējošos izpratni par salīdzināmās filoloăijas specifiku citu
filoloăisko studiju jomu kontekstā.
„B” daĜas obligātie vispārizglītojošie filoloăijas kursi (14KP) padziĜina salīdzināmās
filoloăijas apkšnozares studējošo izpratni par apakšnozares specifiku un rada priekšnoteikumus
izvēles speciālo kursu sniegto zināšanu apguvei.
„C” daĜas izvēles speciālie kursi (23 KP) fokusēti uz abiem salīdzināmās filoloăijas
studiju programmas virzieniem: „Salīdzināmā literatūrzinātne” un „Salīdzināmā valodniecība”.
Tajos realizēti divi principi:
1. Izvēles speciālie kursi prezentē iespējamās salīdzināmo pētījumu metodoloăijas,
piemēram, „Amerika Latvijas mentālajā kartē”, „Latgale kā komparatīvistikas pētījumu objekts”
(literatūrzinātnē) u.c. un „Eiropas valodu polilogs”, „Valoda pierobežas un pārrobežas kontekstā”
vai „AngĜu valoda mūsdienu valodas situācijā” (valodniecībā).
2. Izvēles speciālie kursi pievēršas salīdzināmo pētījumu teorētiski vēsturiskajai bāzei un
mūsdienu aktualitātēm, veidojot studējošos fundamentālu izpratni par komparatīvistikas
specifiku, piemēram, „Komparatīvistikas vēsture”, „Mūsdienu salīdzināmo pētījumu
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metodoloăija” vai „Baltijas kultūru komunikācija” (literatūrzinātnē) un „Ievads kontrastīvajā
lingvistikā”, „Valodu un tautas vēsture” (valodniecībā).
Kursa nosaukums

Docētāji

KP

Pārbaudes
forma

Dr. filol., asoc.prof. M.Burima
Dr.filol., prof. A.Vulāne
Dr.filol., asoc. prof. A.ĥeminuščijs
Dr. filol., asoc.prof. M.Burima

2
2
2
2

ieskaite
eksāmens
eksāmens
eksāmens

Mag. filol., as. Ž.Badins
Dr. philol., asoc.prof. J.KoroĜova
Mag. filol. I.Kačāne
AngĜu – Mag. paed. as.D.Sergejeva
Vācu – Mag.paed., lekt. J.Sergejeva
Zviedru – Mag. Filol., lekt. M.Maslova
SpāĦu – Mag.filol., as. V.Baranovska
Franču – as. R.Savickis

2

eksāmens
dif. iesk.
eksāmens
dif.iesk.

Teorētisko atziĦu izpētes kursi
A daĜa: OBLIGĀTIE KURSI – 8 KP
1.
2.
3.
4.

Zinātniskā pētījuma metodoloăija
Lingvokultoroloăija
Semiotika
Tulkojums kā kultūras fenomens

1.
2.
3.
4.

B daĜa: OBLIGĀTIE APAKŠNOZARES
SPECIALIZĀCIJAS KURSI – 14 KP
Etnosa teorija
Ievads etnolingvistikā
Tulkojums lingvistiskajā aspektā
Svešvalodas (no „0” līmeĦa)

2
8

C daĜa: IZVĒLES SPECIĀLIE KURSI – 38 KP

Literatūrzinātne: 23 KP
1.

19.-20.gs. Eiropas literatūras sistēma

Dr.habil.filol., prof. F.Fjodorovs

4

2.

Vācijas uztvere Baltijā un Austrumeiropā

3

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Amerika Latvijas mentālajā kartē
Komparatīvistikas vēsture
19.-20.gs. literatūrzinātnisko skolu vēsture
Baltijas kultūru komunikācija
ZiemeĜvalstu literatūru recepcija Latvijā
Eiropas telpiski mentālais polilogs

2
2
2
2
2
3

dif. iesk.
eksāmens
dif. iesk.
dif. iesk.
dif. iesk.
dif. iesk.

9.
10.
11.

Krievu literatūras recepcija Latvijā
Latgale kā komparatīvistikas pētījumu objekts
Maăistra darba seminārs un aprobācija

Dr.hab.filol., prof. F.Fjodorovs
Mag.filol., as. A.Romanovska
Dr.filol., doc. S.Meškova
Dr. filol., asoc. prof. M.Burima
Dr.filol., asoc. prof. A.ĥeminuščijs
Dr. filol., asoc. prof. M.Burima
Dr. filol., asoc. prof. M.Burima
Dr.habil.filol., prof. F.Fjodorovs
Mag.filol., as. A.Romanovska
Dr.filol., asoc.prof. E.VasiĜjeva
Mag.filol., lekt. V.Lukaševičs

dif. iesk.;
eksāmens
dif. iesk.

2
2
15

eksāmens
eksāmens
dif. iesk.

2
2
2
3
2
2

eksāmens
dif. iesk.
eksāmens
dif. iesk.
dif. iesk.
dif. iesk.

2

eksāmens

2
6

eksāmens
dif. iesk.

15

dif. ieskaite

Valodniecība: 23 KP
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Salīdzināmās valodniecības vēsture
Ievads kontrastīvajā lingvistikā

Ievads sociolingvistikā
Eiropas valodu polilogs
Baltijas lingvistiskais konteksts
Latgaliešu valodas situācija

7.

Valoda pierobežas un pārrobežas kontekstā

8.
9.

AngĜu valoda mūsdienu valodas situācijā
Valodu un tautas vēsture:
- baltu;
- ăermāĦu;
- slāvu;
- romāĦu
Maăistra darba seminārs un aprobācija

10.

Dr.filol., asoc.pro. A.KuzĦecovs
Dr.filol., doc. G.Pitkeviča
Dr.filol., doc. N.Jundina
Mag.filol., lekt. I.ěaha
Dr.filol., asoc.prof. V.ŠaudiĦa
Dr.filol., asoc. prof. L.Leikuma
Mag.filol., lekt. I.Teilāne
Dr.filol., asoc.prof. V.ŠaudiĦa
Mag.filol., lekt. S.PolkovĦikova
Mag.filol. I.Kačāne
Dr.filol., asoc.prof. V.ŠaudiĦa
Mag.filol., as. I.Vingre
Dr.filol., asoc.prof. A.KuzĦecovs
Dr. paed., doc. L.Sardiko
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12.4. Studiju apakšprogrammas realizācija
Attiecības starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu pēc programmas
kredītpunktu sistēmas optimizācijas ir 2 kredītpunkti par katru studiju kursu, iekĜaujot tajā 50%
kontaktstundām un 50% iestrādāti kā patstāvīgais darbs.
12.4.1. Izmantotās studiju formas
Lai sasniegtu maăistra studiju programmā izvirzītos uzdevumus, ir jāizmanto dažādas
studiju formas: lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi, individuālais darbs, ziĦojumi, referāti,
grāmatu un rakstu analīze u.c. To izvēle izriet no konkrēto studiju kursu mērėiem un
uzdevumiem.
Lekcijas – ir viena no svarīgākajām kontaktstundu formām. Īpaša nozīme tām ir obligāto
kursu daĜā, kurā tiek sniegtas teorētiskās zināšanas. Lekciju formu izvēle ir atkarīga no literatūras
pieejamības. Tēmas, kuru pamatā ir reti izdevumi, docētājs cenšas apkopot lekciju veidā.
Semināri – tiek izmantoti gan pamatkursos, gan izvēles kursos. Tie paredz studentu
iespēju patstāvīgi analizēt tekstus, faktus un lingvistiskās parādības, izteikt un aizstāvēt savu
viedokli. Pirms semināru sagatavošanas ir paredzēts nopietns darbs ar zinātnisko literatūru.
Semināros tiek apspriesti diskutabli jautājumi.
Maăistra seminārs – attīsta studentu pētnieciskās un profesionālās spējas. Humanitāro
zināšanu apgūšana ir saistīta ar liela literatūras daudzuma apgūšanu. Studiju laikā nepieciešams
iepazīties ar plašu daiĜliteratūras un zinātniskās literatūras sarakstu, kas prasa daudz laika.
Maăistra semināra ietvaros ir paredzēta aktuālu problēmu, kas atspoguĜotas jaunākajā
zinātniskajā literatūrā un saistītas ar maăistra darba tēmu, apspriešana.

12.4.2.Vērtēšanas sistēma
Programmas apguves novērošana notiek pastāvīgi, semestra vai gada laikā. Tas dod iespēju:
• pastāvīgi kontrolēt materiāla apguvi un studentu patstāvīgo darbu;
• veicināt kontaktu ar studentiem (diskusijas, dialogi, iesaistīšana pētnieciskā darbā);
• mudināt studentus regulāri un patstāvīgi strādāt;
• būt objektīviem, vērtējot kursa apguvi.
Pirmo nodarbību laikā docētāji iepazīstina ar studiju kursa prasībām, kas studējošajiem
jāizpilda, lai varētu sekmīgi apgūt konkrēto kursu un nokārtot pārbaudījumu. Vērtēšana notiek
pēc 10 ballu sistēmas. Pārbaudījumu jautājumu saturs atbilst studiju kursa un programmas
mērėiem un uzdevumiem.
Zināšanu novērtēšanai tiek praktizētas klasiskās un mūsdienu zināšanu pārbaudes formas:
mutvārdu atbildes un rakstiskas (kontroldarbi, testi, grāmatu un rakstu analīzes, referāti, esejas)
pārbaudes formas.
Katra studiju kursa nobeigumā paredzēts eksāmens vai diferencētā ieskaite.

91

Eksāmens – obligātajos un pamatkursos. Eksāmeni paredz noteiktu jautājumu sistēmu,
jautājumi tiek piedāvāti studentiem, uzsākot kursu kopā ar piedāvātas literatūras sarakstu.
Eksāmens paredz teorētisko zināšanu demonstrāciju.
Diferencētā ieskaite - speciālajos un izvēles kursos. Pēc pasniedzēju izvēles var notikt gan
mutiski, gan rakstiski: jautājumi, radošs uzdevums, eseja, referāts, tests.
Gala pārbaudījumi: maăistra eksāmens un maăistra darba aizstāvēšana.
Studiju kursos studējošie novērtējumu iegūst gan semestra laikā, gan semestra beigās.
Novērtējuma izvēli nosaka studiju kursa specifika un patstāvīgā darba īpatsvars maăistra studiju
programmā.
Daudzos studiju kursos vērtējumu studējošie iegūst pakāpeniski semestra laikā,
piedaloties semināros un praktiskās nodarbībās, uzstājoties ar ziĦojumiem, izpildot testus, rakstot
kontroldarbus.
Novērtējums studiju kursa beigās pamatā ir vispārizglītojošajos kursos, kuros studējošie
iegūst vispārīgas teorētiskas zināšanas, kas mazāk saistītas ar patstāvīgu darbu.

12.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē

Katra studiju gada beigās studējošajiem DU akadēmiskā maăistra studiju programmā tiek
piedāvāts izteikt savu viedokli par studiju kvalitāti (docētāju kompetenci un studiju kursu
atbilstību), aizpildot aptaujas anketu. Studējošie izvērtē pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus
un izsaka savu viedokli par to, kā jāizmaina stundu skaits attiecīgajā kursā, palielinot, samazinot
vai atstājot nemainīgu stundu skaitu.
Programmas veidotāji un koordinatori apzina studējošo viedokli arī par studentu
skatījumu uz studiju programmas materiālo nodrošinājumu, studiju programmas nodrošinājumu
ar vieslektoriem, sadarbību ar mācībspēkiem. Īpaša vērība tiek veltīta studējošo ieteikumiem
studiju programmas kvalitātes uzlabojumiem.
Pašnovērtējuma ziĦojumā netiek sniegti konkrēts anketu pārskats, jo programma ir
būtiski pārstrukturēta, un 2005./2006. gadā programmu absolvēja viena maăistrante
salīdzināmajā literatūrzinātnē (krievu filoloăijas akadēmiskā maăistra studiju programmas
ietvaros).

12.6. Studiju apakšprogrammas akadēmiskais, vispārējais personāls
Studiju programma līdz 2006./2007.studiju gadam bija paredzēta galvenokārt kā krievu
filoloăijas akadēmiskās bakalaura studiju programmas nākamais posms. No 2006./ 2007.studiju
gada tā pilnveidota par universālu filoloăijas programmu salīdzināmajā filoloăijā un tiek
piedāvāta visu filoloăisko apakšvirzienu studējošajiem, tādēĜ studiju programmas kursus
nodrošina visu fakultātes struktūru docētāji. Tajā strādā Latviešu literatūras un kultūras katedras,
Latviešu valodas katedras docētāji, Pasaules literatūras un kultūras katedras, Krievu un
Vispārīgās valodniecības katedras, Vācu valodas katedras, AngĜu valodas katedras, Moderno
valodu centra docētāji un Komparatīvistikas institūta pētnieki. Studiju programmas kursus
nodrošina 26 docētāji. No tiem 13 ar zinātĦu doktora grādu un 13 bez zinātĦu doktora grāda:
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Profesori – 2;
Asociētie profesori – 7;
Docenti – 4;
Lektori – 7;
Asistenti – 6.
Kopumā 50 procentiem programmas docētāju ir zinātĦu doktora grāds.
No programmā nodarbinātajiem 11zinātĦu maăistriem 7 beiguši studijas doktorantūrā un
strādā pie promocijas darba (vienas disertācijas aizstāvēšana paredzēta 2006.gada 15.septembrī),
bet 1 pašreiz studē DU doktorantūrā valodniecības nozarē.
No profilējošo katedru 26 docētājiem studiju programmā pamatdarbā strādā 24; 2
docētāji - blakusdarbā.

12.7. Ar studiju apakšprogrammu saistītā pētnieciskā darbība
12.7.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba
mijiedarbība
Studiju programmas docētāji pārzina latviešu un cittautu valodniecības un
literatūrzinātnes aktuālās problēmas, piedalās starptautiskās konferencēs un semināros, kuros tiek
risinātas aktuālas komparatīvistikas saturiskās, teorētiskas un metodoloăiskas problēmas.
7 studiju programmas docētāji ir DU komparatīvistikas institūta pētnieki: prof.
F.Fjodorovs, asoc.prof. E.VasiĜjeva, asoc.prof. V.ŠaudiĦa, asoc.prof. M.Burima, lekt.
V.Lukaševičs, as.A.Romanovska, mag.filol. I.Kačāne.
Vairāki docētāji ir Komparatīvistikas institūta koordinēto projektu dalībnieki:
• „Letonicas” programmas projektā „Starpkultūru komunikācija: Latgale – Latvija –
Eiropa” iesaistījušās asoc.prof. V.ŠaudiĦa, asoc.prof. E.VasiĜjeva, lekt.
V.Lukaševičs;
• ZiemeĜu Ministru padomes programmas „NordPlusNeigbours” (ZiemeĜi plus
kaimiĦi) finansēto projektu "THE ESTABLISHMENT AND PROMOTION OF
NORDIC - BALTIC - RUSSIAN NETWORK IN COMPARATIVE CULTURAL
STUDIES" („Salīdzināmo kultūras studiju komparatīvistikas tīkla ZiemeĜi –
Baltija – Krievija izveidošana un uzturēšana”) no 2005.gada gatavo un vada
asoc. prof. M.Burima un mag. filol. I.Kačāne.
• No 2005.gada IZM grantu „Ebreju teksts baltu un slāvu kultūras telpā” (reă.N.0521/4) vada asoc.prof. E.VasiĜjeva. Tajā darbojas as. Ž.Badins.
• IZM pētniecisko projektu „ vada asoc. prof. V.ŠaudiĦa. Tajā darbojas studiju
programmas docētāji as. S.PolkovĦikova, lekt. V.Lukaševičs, lekt. I.Vingre, as.
A.Romanovska.
• LZP pētniecisko projektu „Baltijas un slāvu literārā antropoloăija” (N.04.1246)
vada prof. F.Fjodorovs. Tā darbā piedalās asoc. prof. M.Burima un asoc. prof.
E.VasiĜjeva.
• DU iekšējo grantu projektu „Zinātniski pētnieciskās tēmas ZiemeĜvalstu un
Baltijas kultūru dialoga modeĜi izstrāde” N. 05-23/2006-1 vada asoc. prof. M.
Burima.
• Pētnieciskās tēmas ietvaros publicēšanai izdevniecībā „Norden AB” iesniegts
monogrāfijas „Ibsens Latvijā” manuskripts (350 lpp.).
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•

Asoc. prof. A.KuzĦecovs darbojas Krievijas zinātĦu akadēmijas Krievu valodas
institūta starptautiskajā pētnieciskajā projektā «Историческая грамматика
русского языка» (Krievijas humanitāro zinātĦu fonda grants N 00-40-00313a)
(2003.-2005.g.) un zinātniski pētnieciskajā projektā “Moscowitica – Ruthenica
Latvijas Valsts vēstures arhīvā: dokumentu krājums ” (Kultūrkapitāla fonda
atbalsts, 2003.g.)

2006.gada janvārī DU HF XV Zinātniskajos lasījumos līdzās pastāvīgajām nacionālajā
tradīcijā sakĦotajām filoloăiskajām sekcijām tika realizēts Komparatīvistikas sekcijas darbs. Tās
nosaukums: „CeĜojošās struktūras literatūrā un kultūrā”. Programmas docētāji ar referātiem
piedalījās arī citās sekcijās, kur piedāvāja komparatīvo principu realizāciju, piemēram, „Pilsētas
teksts literatūrā un kultūrā”, „Ziedi literatūrā un kultūrā” un c.
Vairāki programmas docētāji regulāri piedalās Liepājas Pedaoăiskās Universitātes
rīkotajā konferencē „Aktuālas problēmas literatūrzinātnē” (Liepājā). 2005.gadā programmas
docētāji piedalījās arī citās starptautiskajās konferencēs ar komparatīvistikas ievirzi:
„Humanitārās zinātnes Jaunajā Eiropā” (KauĦa), „Baltistika ka dzimtā un sveša filoloăija”
(Varšava) u.c. Iegūtās jaunākās atziĦas tiek iestrādātas studiju kursu informatīvajā materiālā, kas
Ĝauj studējošiem labāk izprast mūsdienu salīdzināmās literatūrzinātnes un valodniecības
aktualitātes, apgūt un izprast latviešu valodas un literatūras procesus, saskatīt saiknes ar citām
zinātĦu nozarēm (filozofiju, etnoloăiju, vēsturi, kultūras antropoloăiju, mākslu, estētiku u. c.).
Daudzi programmas docētāji aktīvi organizē Komparatīvistikas institūta zinātniskās
konferences un seminārus un iesaistās tajos.
Akadēmiskajā maăistra studiju programmā „salīdzināmā filoloăija” studējošajiem ir iespēja
turpināt studijas DU doktorantūrās literatūrzinātnē (salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē)
un salīdzināmajā un sastatāmajā valodniecībā. Iespēja aizstāvēt promocijas darbus DU
promocijas padomē ir viens no būtiskiem argumentiem, veidojot studējošo motivāciju šajā
programmā.
Abu promocijas padomju ekspertu darbā iesaistīti programmas docētāji. Salīdzināmās
literatūrzinātnes promocijas padomes priekšsēdētājs ir prof. F.Fjodorovs, promocijas padomes
locekĜi: asoc. prof. E.VasiĜjeva, asoc.prof. M.Burima un promocijas padomes sekretāre mag. filol.
I.Kačāne. 2006.gada 15.septembrī promocijas padomē paredzēta divu promocijas darbu
aizstāvēšana.
Doktorantūras studiju programma „Valodniecība” ar apakšnozari salīdzināmā un
sastatāmā valodniecība. Promocijas padomes priekšsēdētāja Dr. hab. filol. Z.Ikere, promocijas
padomessastāvā darbojas programmas šādi docētāji: sekretāre asoc. prof. V.ŠaudiĦa, promocijas
padomes sastāvā darbojas asoc. prof. A.KuzĦecovs.
Programmas docētāji iesaistījušies arī līgumdarbu veikšanā:
G. Pitkeviča – IZM līgumdarbs “Krievu valoda (otrā svešvaloda): mācību programma
pamatskolai” 2001.g.
G. Pitkeviča – apgāda Zvaigzne ABC līgumdarbi “Слово 1”, “Слово 2”, “Слово 3”. (Mācību
komplekti pamatskolai). 2000.g. – 2002. g.
G. Pitkeviča – apgāda Zvaigzne ABC līgumdarbi “Слово”, “Слово 1”. (Mācību komplekti
pamatskolai). 2005.g. – 2006. g.
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Katedru docētāji aktīvi piedalās zinātniskajās konferencēs un semināros DU un citās
Latvijas un ārvalstu universitātēs (skat. CV 1.pielikumā)

12.7.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Maăistra darbu tēmu atbilstība
studiju apakšprogrammas saturam
Akadēmiskajā maăistra studiju apakšprogrammā Salīdzināmā filoloăija studējošie tiks
iesaistīti Komparatīvistikas institūta universitātes mēroga, Latvijas mēroga un starptautiskajos
zinātniski pētnieciskajos projektos, pētniecisko tēmu un virzienu izstrādē un zinātnisko semināru
un konferenču rīkošanā, tādējādi iegūstot zinātniskās pētniecības pieredzi.
Maăistriem pirmajā semestrī tiek piedāvāts maăistra darba seminārs „Zinātniskā darba
izstrādes metodoloăija” (1KP), kurā viĦi tiek iepazīstināti ar maăistra darba sagatavošanas gaitu
un darbam izvirzītajām saturiskajām un tehniskajām prasībām. Maăistra darba aprobācijas
būtisks komponents ir studējošo obligāta piedalīšanās vismaz vienā zinātniskajā seminārā un
vismaz vienas publikācijas sagatavošana ar mērėi pilnveidot iemaĦas zinātniski pētniecisko
rezultātu sistematizācijā un prezentācijā.
Komparatīvistikas institūta pasākumos līdz šim aktīvi iesaistās DU Humanitārās
fakultātes studenti, to vidū arī salīdzināmās filoloăijas studenti. Sākot realizēt šo programmu,
Komparatīvistikas institūts īpaši aktivizē “Salīdzināmās filoloăijas” programmā studējošos.
ViĦiem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties studentu zinātnisko darbu konkursos, zinātnisko
konferenču organizēšanā, projektu un pētniecisko tēmu izstrādē un citās aktivitātēs, piemēram,
2006.gada 9.-11.maijā studējošie aktīvi iesaistījās DU KI rīkotajā starptautiskajā konferencē
“Communication as translatio: Nordic – Baltic –Russian cultural dialogues”.
Jau pirms „Salīdzināmās filoloăijas” apakšvirziena programmas izveidošanas
programmas Filoloăija (krievu filoloăija) ietvaros izstrādātie maăistra darbi apliecina studējošo
interesi par salīdzināmo pētījumu piedāvātiem jauniem redzesleĦėiem. Visas līdz šim izstrādātās
pētnieciskās tēmas ir novatoras un saistošas ar zinātniski pētnieciskajiem risinājumiem
(skat. tēmas pielikumā 6.3.).

12.8. Ārējie sakari
Programmā iesaistīto DU docētāju kontakti ar citu Latvijas augstskolu un
pētniecisko institūtu, kā arī ārvalstu augstskolu un zinātniski pētniecisko centru
speciālistiem – gan zinātniski pētnieciskā, gan organizatoriski administratīvā līmenī ir
regulāri un atbilst docētāju akadēmiskajām un pētnieciskajām interesēm, pilnveidojot
docēto kursu saturu.
Sadarbība noris ar Liepājas Pedagoăisko akadēmiju, Rēzeknes Augstskolu, Latvijas
Universitāti, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, LU Latviešu valodas institūtu u.c.
Ārvalstīs ir noslēgts sadarbības līgums ar Vītauta Dižā universitāti KauĦā. Docētāji sadarbojas ar
Lietuvas, Polijas, Igaunijas, Vācijas, Norvēăijas, Somijas, Itālijas zinātniski pētnieciskajām
iestādēm un universitātēm. Docētāji savu kvalifikāciju apliecinājuši, piedaloties starptautiskās
zinātniskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs.
6 apakšprogrammas docētāji lasījuši lekcijas vai lekciju kursus citās augstskolās:
- asoc. prof. A. ĥeminuščijs - KaĜiĦingradas Universitātē (2001.g. februārī –martā);
- prof. F.Fjodorovs - ViĜĦas Pedagoăiskajā universitātē (2003. gada aprīlī);
- prof. F.Fjodorovs - Polijā, Krakovas Jagelonu universitātē (2005.gada maijā);
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- asoc. prof. A. ĥeminuščijs - Polijā, Krakovas Jagelonu universitātē (2005.gada novembrī);
- asoc. prof. J. KoroĜova lasīja lekciju kursu Etnolingvistika Polijā, Krakovas Jagelonu
universitātē (2006.g. aprīlī)
- asoc. prof. M.Burima 2006.gada aprīlī lasīja lekcijas par tēmu „Lieldienu tradīcijas latviešu
folklorā” Vītauta Dižā KauĦas universitātes bakalura studiju programmas studējošajiem un
„Baltijas literārie procesi ZiemeĜvalstu literatūras kontekstā 20.gs.s.” maăistra studiju
programmas studējošajiem.

12.9. Saikne ar darba devējiem studiju apakšprogrammas mērėu un
uzdevumu izpildes kontekstā
Studiju programmas ietvaros tiek realizēta sadarbība ar Daugavpils izglītības pārvaldi,
Latgales reăiona vidusskolām un ăimnāzijām. Interesi par akadēmiskā maăistra studiju
programmu izrāda arī muzeju, izdevniecību un avīžu redakciju darbinieki. Programmā
nodarbināto katedru un institūciju rīkoto semināru un zinātnisko konferenču ietvaros tiek
izsludināti skolēnu pētniecisko darbu konkursi (piemēram, 2003.gadā S.Lāgerlēvai veltītā
zinātniskā semināra ietvaros skolēnu zīmējumu konkurss, 2006. gada maijā semināra
„Daugavpils kultūras apritē” ietvaros skolēnu zinātnisko darbu konkurss), kas kopumā veicina
interesi par filoloăiju un akadēmiskā maăistra studiju programmu salīdzināmās filoloăijas
apakšprogrammā.

12.10. Studiju apakšprogrammas salīdzinājums ar citām studiju
programmām Latvijā un ārvalstīs
Iepazīstoties ar elektroniskā veidā piedāvātajām akadēmiskajām filoloăijas maăistra
programmā Eiropas un Amerikas universitātēs, jākonstatē. ka analoga programma (ar šādu
nosaukumu) netiek piedāvāta. Tomēr ir liels skaits augstākās izglītības iestāžu, kurās tiek
piedāvāti studiju bloki salīdzināmajā filoloăijā. Galvenokārt tie fokusēti uz valodniecisko
vienotājprincipu un skar vai nu, piemēram slāvu salīdzināmo filoloăiju (tās ietvaros salīdzinātas
slāvu valodu saimes: poĜu, krievu, slovāku u.c. valodas) vai angĜu salīdzināmo filoloăiju
(salīdzinot angĜu un amerikāĦu valodas un literatūras specifiku). Šāda veida programmas ir
izplatītas attiecīgajos kultūrareālos.
Oksfordas Universitātē (University of Oxford) tiek piedāvāta akadēmiskā maăistra
programma Vispārīgajā valodniecībā un Salīdzināmajā filoloăijā (MSt in General Linguistics and
Comparative Philology), Slāvu studijas (MSt in Slavonic Studies), Eiropas literatūras (MPhil in
European Literature). Oksfordas universitātes modelis paredz valodas studijas un specializēšanos
vispārīgajā valodniecībā vai vēsturiskajā un salīdzināmajā filoloăijā un lingvistikā, vai īpaši
kādas vienas svešvalodas padziĜinātas studijas un datorlingvistiku. Tātad programmas piedāvātās
iespējas vairāk atbilst DU piedāvātas maăistra studiju programmas A daĜai un B daĜai
valodniecībā. Oksfordas Universitātes „A” daĜu veido tikai viens kurss – „Lingvistikas teorija”,
„B” daĜu 10 kursi (fonētika un fonoloăija, sintakse, semantika, vēsturiskā un salīdzināmā
lingvistika, sociolingvistika u.c. valodnieciskie kursi); „C” daĜu: izvēlēto valodu vai valodas
grupu salīdzināmā gramatika, vēsturiskā gramatika un tulkošana; „D” daĜu vienas vai divu valodu
vēstures un struktūras kursi.
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Karaliskajā koledžā (The Oueen’s College) ir piedāvāts analogs modelis – studijas
Vispārīgajā valodniecībā un Salīdzināmajā filoloăijā (MPhil General Linguistics & Comparative
Philology). Arī tajā vērojami DU akadēmiskās maăistra studiju programmas „A” un
valodniecības „B” daĜai līdzvērtīgi kursi.
Stenfordas Universitātes (Stanford University) Komparatīvistikas katedra piedāvā
salīdzināmās filoloăijas studijas pēc nacionālo literatūru principa, piemēram, AngĜu valoda un
salīdzināmā literatūra, vācu studijas un salīdzināma literatūra, franču un itāĜu valoda un
salīdzināmā literatūra, slāvu valoda un literatūra, un salīdzināmā literatūra. DU studiju
programmas piedāvātais modelis savukārt vairāk fokusējas nevis uz nacionālo filoloăijas studiju
principu, bet uz metodoloăisko pieeju, vienlaikus sniedzot plašas lingvistiskās zināšanas (2
svešvalodas katra vienu akadēmisko studiju gadu) un sniedzot studējošajiem fundamentālu
literatūrzinātnisko un valodniecisko teorētisko un vēsturisko zināšanu bāzi un praktiskā
pielietojuma metodoloăiju.
Iepazīstot Latvijas augstskolu akadēmiskās maăistra studiju programmas, jāsecina, ka
tajās pašreiz nav apgūstama analoga programma. Tādas nav arī citās Baltijas augstskolās. Ir tikai
atsevišėi studiju kursi, kas sakrīt ar kādu no DU programmas piedāvātajiem studiju kursiem.
Tāpat vērojams, ka arī ārvalstu augstskolu pieredzē salīdzināmās filoloăijas studiju kursi ir
salīdzinoši jauns priekšmets un augstākās izglītības iestāžu studiju programmās tie parādījušies
pēdējo studiju gadu laikā. Tas saistīts ar komparatīvistikas straujo attīstību kultūras (tostarp
valodas un literatūras pētījumu) jomā. Interesi par komparatīvistiku nosaka ne vien
kultūrsituācija, bet arī vispārējie globalizācijas un ES paplašināšanas procesi, kuros salīdzinošais
skatījums uz kultūras norisēm un ar tā starpniecību iespējamā identitātes noteikšana kĜuvusi par
vienu no aktuālākajiem kultūras studiju jautājumiem. TādēĜ, piemēram, pēdējo gadu laikā Baltijā
veidojas Komparatīvistikas asociācijas (Igaunijā viena, Lietuvā divas) ar mērėi iesaistīties
globālajos komparatīvistikas pētījumos, kurus koordinē vairākas starptautiskās komparatīvistikas
asociācijas, piemēram:
• Starptautiskā salīdzināmās literatūrzinātnes asociācija
http://icla.byu.edu/www/association/organization.html;
• Amerikas salīdzināmās literatūras asociācija (American Comparative Literature
Association)
http://www.acla.org/conferences.html
un virkne nacionālo komparatīvistiskās asociāciju daudzās pasaules valstīs (pārskats par
tām: http://www.swan.ac.uk/german/bcla/clww.htm).
Aktualitātes globālajos valodniecības procesos ataino norises starptautiskajā tulkojumu un
starpkultūru studiju asociācijā (International Association for Translation and Intercultural
Studies):
http://www.iatis.org/
Lielākā daĜa no šiem veidojumiem ir salīdzinoši jaunas struktūras un to docētāji darbojas
arī jaunu salīdzinošo (literatūrzinātnisko un valodniecisko) kursu izstrādi un docēšanu.
Daugavpils Universitāte bija pirmā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kurā tika izveidota
doktorantūra salīdzināmajā literatūrzinātnē. Arī salīdzināmās filoloăijas akadēmiskā maăistra
studiju programma ir mūsdienu kultūrsituācijai aktuāls veidojums, kurš radies uz pašreizējo
kultūrpolitikas norišu fona un gatavo jaunajām dzīves prasībām atbilstošus speciālistus filoloăijas
jomā. Kultūras ministrijas, Latvijas literatūras centra Latvijas Rakstnieku Savienības u.c.
organizētajā seminārā „Atrasts tulkošanai: atklātais un atklājamais latviešu literatūrā”, 2006.gada
9.jūnijā, kas bija veltīts latviešu literatūras atzītāko darbu apzināšanai, tās tulkošanas problēmām
un perspektīvām, kultūras ministre Helēna Demakova, īpaši norādīja uz ekspertu trūkumu
kompenentam kultūras kontaktu izvērtējumam no valodnieciskā un literatūrzinātniskā viedokĜa,
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lai, piemēram, sekmētu latviešu literatūras konvertējamību ārzemēs, kas ir viena no pašreizējām
Kultūras ministrijas prioritātēm. Akadēmiskā maăistra studiju apakšprogramma „Salīdzināmā
filoloăija” gatavos šāda veida speciālistus gan valsts, gan reăionālajām vajadzībām.
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Pielikumi
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Apakšprogrammas
„Latviešu filoloăija”
pielikums
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Lingvokulturoloăija
MI
2
36
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Anna Vulāne, Latviešu valodas katedra, asociētā profesore.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Apgūts mūsdienu latviešu valodas, latviešu literatūras vēstures kurss.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maăistrantūras studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija” studentiem.
Izpratnes veidošana par valodu kā kultūras fenomenu, prasme saskatīt valodā etnosa pasaules
skatījuma, tautas kultūras izpausmju atspoguĜojumu, salīdzināt to ar citās valodās ietverto
kultūrinformāciju.

Kursa plāns:
1. Ievadjautājumi. Lingvokulturoloăijas jēdziens, izpētes objekts, priekšmets,
pamatjēdzieni. Saikne ar citām zinātnes nozarēm.
2. Latviešu valoda lingvokulturoloăiskā aspektā (kopnacionālā valoda, dialekti, sociolekti
u.tml. kā dažādas kultūrinformācijas avots)
3. Vārddarināšanas sistēmā ietvertais latviešu pasaules skatījums salīdzinājumā ar citu
etnosu pasaules skatījumu.
4. Valodas nominatīvo vienību metaforiskums un nacionāli kulturālā savdabība
(metaforas, etniski specifiskā leksika - bezekvivalenta valodas vienības, lakūnas).
5. Etaloni, stereotipi, simboli (frazeoloăismu, parēmiju, mīklu, buramvārdu sistēmā).
6. Salīdzinājumi lingvokulturoloăiskā aspektā.
7. Sieviete un vīrietis valodā, kultūrā, sabiedrībā.
Runas uzvedības nacionāli kulturālā specifika. Runas etiėete.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Lekcijas, seminārnodarbības, studentu patstāvīgais pētnieciskais darbs
Literatūra (01-mācību literatūra):
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1.Арутюнова, Н. (1999.) Язык и мир человека. Москва.
2. Averincevs, S. S. (1998.) Cilvēks un vārds. Rīga.
3. Baldinger, K.(1980) Semantic Theory: Towards a Modern Semantics. Oxford.
Bolinger, D. (1977) Meaning and Form. London and New York.
4. Dāle, P. (1994) Vērojumi un pārdomas par cilvēku un gara kultūru. Rīga.
5. Druviete, I. (1990) Valoda un etnoss. Rīga
6. Frēge G. (1999) Jēga un nozīme, in: Kentaurs XXI. Nr. 20. 50-57.
7. Елизарова, Г.В. (2000) Культурологическая лингвистика. С-Петербург.
8. Laumane B. (1973) Zivju nosaukumi latviešu valodā. Rīga.
9. Laumane B. (1987) Zvejvietu nosaukumi Latvijas PSR piekrastē. Rīga.
10. Litvin F., Novikova T. (1986) O nacionaĜnyh osobennostjah semantiki proizvodnyh slov v
sisteme i funkcionirovanii, in: Jazykovye jedinicy i uslovijah aktualizacii. Rīga.
11. Lotmans J., Uspenskis B. (1993.) Mīts – vārds - kultūra/Kultūra. Teksts. Zīme. Rīga: 33. 40. ;
Par kultūras semiotisko mehānismu/ Kultūra. Teksts. Zīme. – Rīga. 41.–58.
11. Лотман, Ю. (1999) Внутри мыслящих миров. Москва.
12. Naciscione A. (2001) Phraseological units in discourse: towards applied stylistics. Riga.
13. Ozols A. (1993.) Latviešu tautasdziesmu valoda. Rīga.
14. Павловская, Л. (1998) Русская фразеология в зеркале латышского языка. Лиепая.
15. Сепир, Э.(2001) Избранные труды по языкознанию и культурологии. Москва.
16. Vējš, J. 1981. Lingvistiskā filozofija. Rīga.
17. Wierzbicka A. (1990.) The meaning of color terms, semantic, culture and cognition.. Cognitive
Linguistic, 1-1.
18. Вежбицкая, А. 1996. Язык. Культура. Познание. Москва.; 1999. Cемантические универсалии в описании языков. Москва.
Patstāvīgajām studijām izmantojamas publikācijas, kurās tieši vai pastarpināti atspoguĜots morfēmā,
vārdā, tekstā kā valodas zīmēs ietvertais lingvokulturoloăiskais marėējums.
Rakstu krājumi: Kentaurs XXI, Nr.4, 1993.;Nr.6.1994.; Nr. 10. 1996.; Nr. 18. 1999.; Nr. 20.
1999.Baltu filoloăija. I-X. 1992 – 2002. Rīga: Latvijas Universitāte. ; Latviešu valodas kultūras
jautājumi. 1.- 27. laid. Rīga: Avots. 1963.- 1993; Latviešu valodas un literatūras aktualitātes.
1993-1996. Rīga: Zinātne; Linguistica Lettica. 1997-2002. Rīga: Latviešu valodas institūts. ;
Valoda un literatūra kultūras apritē. 1997- 2002. Rīga: Latvijas Universitāte.; Valodas
aktualitātes. 1983 – 1989. Rīga: ; Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepāja.;1994. - 2002.; DU
Humanitārās fakultātes rakstu krājumi, kā arī latviešu valodas un izlokšĦu (Ērăemes, Kalupes,
Sinoles, Vainižu) vārdnīcas un izlokšĦu apraksti.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Bušs, O. (1994.) Latviešu valodas leksikas cilme, vēsture un mūsdienu lietojums. Rīga.
2. Dambe, V. (1976) Latvijas apdzīvotās vietas un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga.
3. Ikere, Z. (1989) Vārda nozīme kā filozofisku, valodniecisku un psiholoăisku pētījumu objekts/
LPSR ZA Vēstis, Nr. 9.
4. Laua, A. (1981) Latviešu leksikoloăija. Rīga.
5. Laua, A. (1992) Latviešu valodas frazeoloăija. Rīga.
6. Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. 1998. Rīga.

7. Roze L. (1962.) Latviešu valoda pirms simt gadiem. Rīga.
8. SkujiĦa V. (1993.) Latviešu terminoloăijas izstrādes principi. Rīga.
9. Veidemane, R. (1970) Latviešu valodas leksiskā sinonīmija. Rīga.
10. Veisbergs, A.(1997) English and Latvian Word-Formation. Contrastive Analysis.Riga.
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Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (latviešu filoloăija)” A daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Introduction to Linguistic Culture Studies
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master programme “Philology (Latvian Philology)”.
The course is aimed at the development of students’ understanding of a language as a cultural
phenomenon, skills to distinguish reflection of ethnos’ world outlook and folk culture
manifestations, to compare them with the cultural information embodied in other languages.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Zinātnisko pētījumu metodoloăija
M1
2
36
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Maija Burima, Latviešu literatūras un kultūras katedra, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem.
Kurss paredz apgūt zinātniskā darba izstrādes pamatprincipus: mērėu, uzdevumu, metožu izvēli un
noformulējumu, darbu ar literatūru, materiāla strukturēšanu, zinātniskā darba izstrādes metodēm un
pieejām. Aplūkotas biežāk izmantotās literārā darba interpretācijas metodes. Raksturotas kultūras
pamatparadigmas.

Kursa plāns:
1. Literārā darba interpretācijas pamatprincpi. Metodes izvēles problēma.
2. Teorētiski vēsturiskā metode
3. Formālā un strukturālā metode.
4. Komparatīvā metode.
5. Statiskā metode. Kontentanalīze.
6. Psihoanalītiskā metode. Feministiskais literatūrkriticisms.
7. Poststrukturālā pieeja. Intertekstualitāte.
8. Lingvistiskā metode.
9. Mītopoētiskā analīze
10. Semiotiskā analīze.
11. DaiĜdarba poētikas analīze.
12. Rakstnieka biogrāfija un literārais darbs.
13. Kultūras simboli literārājā tekstā.
14. Literārā teksta analīze virziena kontekstā.
15. Zinātniskā darba noformējums.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Ivbulis V., 1995. Uz kurieni, literatūras teorija.- R.
2. Repše G., Rožkalne A., 1999. Poētiskā anatomija. R., Pētergailis.
3. Sproăe L., Vāvere V., 2002. Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras “sudraba laikmets”. R.,
Zinātne.
4. Kursīte J., 2002. Dzejas vārdnīca.- R., Zinātne.
5. Hiršs H.,1989. Prozas poētika.- R.
6. Jungs K.G., 1993. Psiholoăiskie tipi.- R., Zvaigzne.
7. Бахтин М.М., 1995..Вопросы литературы и эстетики. Москва.
8. Булгаков С.Н., 1999..Философия имени. Санкт – Петербург.
9. Гуревич А.Я., 1972..Категории средневековой культуры. Москва.
10. Структурализм: “за” и “против”.- Москва, 1975.
11. Лотман Ю., 2000. Семиосфера.- Санкт – Петебург.

Literatūra (02-papildliteratūra):
“Daugavpils Universitātes, Liepājas Pedoăiskās Universitātes, Latvijas Universitātes zinātnisko
rakstu krājumi Humanitārās zinātnēs: “Valoda”, “Aktuālas problēmas literatūrzinātnē” u.c.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
“Karogs”
“Letonica”
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)1 ir piederīgs šis kurss:
A
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Research work methodology

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master’s study programme „Philology (Latvian
philology)”.
The course is aimed at introducing the basic principles of the elaboration of research work: selection
and layout of aims, tasks, and methods, work with literature, structuring the material, research
methods and approaches. It regards major interpretation methods of literary work and provides the
characteristics of basic cultural paradigms.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Semiotika
M1
2
36
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Valentīns Lukaševičs, Latviešu literatūras un kultūras katedra, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem. Kursa
ietvaros studējošie aplūko zīmju sistēmu teorētiskos pamatus, komunikatīvos un simboliskos
aspektus, īpaša uzmanība tiek pievērsta zīmēm literārajos tekstos.

Kursa plāns:
32 – lekcijas.
1. Ievads semiotikā.
1. 1.Zīmju sistēmas: definīcija, specifika, tipoloăija.
1. 2. Zīmju sistēmu komunikatīvā funkcija.
1. 3. Simbolu analīze un interpretācija.
1. 4. Denotāts un konotāts.
1. 5. Zīmju semantika un sintakse.
1. 6. Verbālā un neverbālā komunikācija.
1. 7. Semiotisko pētījumu vēsture Latvijā.
2. Praktiskā analīze – zīmju nozīmes daiĜliteratūras tekstos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
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Мечковская Н.Б. СЕМИОТИКА. Язык. Природа. Культура - М.: Academia, 2004.
Барт Р. Мифологии. - М.,2004.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Барт Р. Основы семиологии. // Структурализм: за и против. М., 1975.
Бодрийяр Ж. Система вещей. - М., 1995.
Делез Ж. Платон и симулякр // Новое литературное обозрение. М., 1993. N 5.
Eco U. Semiotics and the Philosophy of Language. London, 1991.
Eco U. Theory of semiotics. Bloomington, 1979.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Karogs, Letonica, Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas, aktuālas problēmas
literatūras zinātnē, Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis u. c.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)2 ir piederīgs šis kurss:
A
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Semiotic
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for Master’s students of Latvian philology.

Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Tulkojums kā kultūras fenomens
4,5
2
40 st.
Literatūrzinātne
Salīdzināmā literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Maija Burima, Latviešu literatūras un kultūras katedra, asoc.prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Kursa ietvaros paredzēts apzināt tulkojumu tradīciju veidošanās priekšnoteikumus un attīstības gaitu,

iedziĜināties mākslinieciskā tulkojuma formēšanās specifikā. Studentiem tiks veidots priekšstats par
tulkotāja lomu tulkošanas tradīciju izveidē. Kursa laikā studentiem tiks sniegtas zināšanas par tulkojumu
tradīcijas veidošanās vēsturiskajiem procesiem un lomu mūsdienu kultūras situācijā. Tiks aplūkota
tulkojumu un salīdzināmās literatūrzinātnes procesu mijiedarbība.
Kursa plāns:
1. tēma Tulkojums mūsdienu pasaulē
Salīdzināmā literatūrzinātne un tulkojums.
2. tēma Tulkojums kā sabiedriskās dzīves fenomens un
kultūras
Prasības pret tulkojumu un to motivācija. Tulkošanas procesa
specifika.
3. tēma Tulkojums un tradīcija
Tulkojumu tradīcijas Latvijā

Tulkojumu tradīcijas Latvijā no pirmsākumiem līdz nacionālās literatūras veidošanās posmam.
E.Glika Bībeles tulkojums. Lokalizējumi. J.Alunāna “DziesmiĦas”- pirmais augstvērtīgais
dzejas Tulkojums. RaiĦa un Aspazijas ieguldījums tulkošanas kultūras veidošanā. Profesionālo
tulkojumu veidošanās tradīcijas Latvijā. Dz.Soduma “Ulisa” tulkojums. Ievērojamākie latviešu
tulkotāji: Lizete Skalbe, Elija Kliene, Teodors Lejas-KrūmiĦš u.c. Rakstnieki – tulkotāji.
Tulkojumu tradīcijas Krievijā un Rietumeiropā.
- No senajiem laikiem līdz 18.gss.b.
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- 19.gs 1.puse.
- 19.gs. 2.puse.
- 19. – 20. gs. mija un 20.gs sākums.
- Mūsdienu situācijas raksturojums.
4. tēma Mākslinieciskais tulkojums
Izteiksmes veidošanas īpatnības. Poētikas saglabāšanas jautājums.
5. tēma Tulkojums kā daiĜrade – recepcijas un komunikatīvie aspekti
Tulkojums žanru problemātikas kontekstā. Tulkotāja radošā personība. Tulkošanas kritika
starpvalodu literārās komunikācijas sistēmā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
Frame D. Pleasures and Problems of Translations.// Biguenet J.,
Schulze R. (ed.)
The Craft of Translation.- Chicago, 1989.
Литература и перевод: проблемы теории. Москва, 1993.
Эткинд Е.Г. Поэзия и перевод. Москва. Ленинград, 1963.
Лилова А. Введение в общую теорию перевода. Москва, 1985.
Пастернак Б. Л .Заметки о переводе. Мастерство перевода. Москва,
1968.
Топер П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения.
Москва, 2000.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Kliene E. AtmiĦu dzirkstis.// Karogs N.1.,2, 1979. [par E.Klieni]
2. Sirsone S. Darbīgs un dāsns mūžs.// Grāmatu Apskats, 1995, N.18.
[par E.Klieni]
3. Burima M. Lizete Skalbe – ziemeĜu dziesminiece Latvijā. // Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis, 2002,
1.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
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Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)3 ir piederīgs šis kurss:
A,B

Kursa nosaukums angĜu valodā:
The translation as the cultural phenomenon.

Kursa anotācija angĜu valodā:
Translation is a process of transferring a meaning from the source language into the target cultural
context and other linguistic and non-linguistic elements of the target language. The course focuses
on the cultural aspects of translation. It examines the relationship between aspects of cultural studies
and different issues in translation. Issues in translation with respect to such categories as: lexical
selection, cultural discourse (including information structure, thematic structure and connectives)
are examined.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Folklora un literatūra
M1
2
36
Filoloăija
Folklora

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Gatis OzoliĦš, Latviešu literatūras un kultūras katedra, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem. Tā mērėis
ir iepazīstināt studentus ar folkloras un literatūras saskarsmes un ietekmju aspektiem.

Kursa plāns:
4 - lekcijas, 32 – semināri
1. Ievads. Folklora un literatūra – divi paralēli cilvēku iztēles lauki. Kopīgais un atšėirīgais folklorā
un literatūrā. Folkloras aktualizācija, reminiscences, alūzijas u.tml. literatūrā.
2. No literatūras uz folkloru.
3. Baltu mītoloăija un 19. gs. otrās puses latviešu literārā tradīcija.
4. Baltu ornamentikas, arheoloăisko materiālu, dzīves veida u.c. tradicionālās kultūras liecību
interpretācija literatūrā.
5. Etnogrāfiskie apraksti latviešu literatūrā. Svētvietas un „arhaiskie” rituāli literatūrā.
6. Zalktis baltu folklorā un literatūrā.
7. Folkloras pasaules elementi E. Virzas, K. Skalbes, RaiĦa u.c. latviešu literātu daiĜradē.
8. Skandināvu mīti un literatūra. V. Sērensena darba „ Ragnaroks” analīze.
9. Ėeltu mīti un literatūra. Fantāzijas žanrs: mīts, leăenda un literatūra.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens.
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Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Barons K., Visendorfs H. Latvju dainas: 6 sēj. – Faksimilizdevums. – Rīga: Zinātne, 1992.
2. Biezais H.,1994. Gaismas dievs seno latviešu reliăijā. Rīga, Minerva. – 285 lpp.
3. Biezais H., 1998. Seno latviešu debesu dievu ăimene. Rīga, Minerva. – 368 lpp.

4. Cīrule B., Ėemere I. Sengrieėu mīti. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. - 181 lpp.
5. Kokare E., 1999. Latviešu galvenie mitoloăiskie tēli folkloras atveidē. Rīga, Mācību apgāds NT.
– 199 lpp.
6. Kursīte J., 1996. Latviešu folklora mītu spogulī. Rīga, Zinātne. – 434 lpp.
7. Kursīte J., 1999. Mītiskais folklorā, literatūrā un mākslā. Rīga, Zinātne. - 525 lpp.

8. Vries de J. Die geistige Welt der Germanen. - Halle (Saale): Niemeyer, 1943. - S. 196.
9. Vries de J. Keltische Religion. - Stuttgart: Kohlhammer, 1961. - S. 270 (XI).
10. Vries de J. Forschungsgeschichte der Mythologie. - Freiburg/München: K. Alber, 1961. - S. 382
(IX).
11. Vries de J. Betrachtungen zum Märchen. Besonders in seinem Verhältnis zu Heldensage und
Mythos. - Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1954. - S. 184.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Ankrava S. Druīdu svētbiržu ugunis. Ėeltu mīti. - Rīga: a/s Preses nams, 1995. – 98 lpp.
Ankrava S. Vai Lāčplēsis bija karalis Artūrs? Leăendas. Versijas. Pētījumi. - Rīga: Zvaigzne ABC,
2000. - 272 lpp.
Lautenbahs J. Latviešu literatūras vēsture. I. daĜa. Aizvēsturiskie laiki un vidus laiku sākums. - Rīga:
LU Stud. pad., 1922. - 88 lpp.
Purēns V. Zem Igdrasila kuplās pazares jeb Ko vēstī Skandināvijas mīti. - Rīga: Latvijas
enciklopēdija, 1994. - 91 lpp.
Rūėe-DraviĦa V. Cilvēks un daba latviešu tautasdziesmās. - Stokholma: Artilett, 1986. - 149 lpp.
Sērensens V. Ragnaroks. Rīga: Atēna. – 120 lpp.
Šmits P. Latviešu mītoloăija. - Rīga: a/s Valters un Rapa, 1926. - 152 lpp.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Bula D. Etnopoētika – ceĜš no mutvārdu teksta uz rakstītu un atpakaĜ // Karogs. 1998. N. 5. – 211. –
218. lpp.

DruĦăīte Ē. Zalkša mīts lietuviešu literatūrā // Karogs. – 1994. N. 4. 146. – 151. lpp.
Misāne A. Ilgās kāzas. Kādas pasakas hermeneitika. // Karogs. 1999. Nr. 5. 126. 137. lpp.
Ruskule I. Tradicionālais un tā loma KārĜa Skalbes pasaku tēlu semantikā // Karogs. - 1999. - Nr.
11.-129.- 150.lpp.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)4 ir piederīgs šis kurss:
A
Kursa nosaukums angĜu valodā:
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Folklore and Literature

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master’s study programme „Philology (Latvian
Philology)”. It is aimed at introducing students to the aspects of mutual relations and
interconnectedness of folklore and literature.

Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Vispārīgā valodniecība
MI
2
36
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Inguna Teilāne, Latviešu valodas katedra, asistente.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Filoloăijas bakalaura programmas apjomā.
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas “Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem. Kursā
tiek aplūkoti valodniecības vēstures un valodas teorijas jautājumi.
Kursa apraksts - plāns:
26 lekcijas, 10 semināri
1. Valodniecības vēsture.
Valodniecības kā zinātnes aizsākuma problēma. Senindiešu
valodnieciskā tradīcija. Sengrieėu valodnieciskā tradīcija. Senā ėīniešu un arābu valodniecība.
Valodnieciskā tradīcija viduslaikos un renesanses periodā. Valodniecība apgaismības periodā.
Salīdzināmi vēsturiskās valodniecības izveidošanās. (Fr. Bops, R. Rasks, J. Grimms, A.
Vostokovs). Valodas filosofijas un tipoloăiskās valodniecības izveidošanās (V. Humbolts).
Naturālisma virziens valodniecībā (A. Šleihers, M. Millers). Loăiski gramatiskais virziens
valodniecībā. Psiholoăisma virziens valodniecībā (M. Šteintāls, K. Brugmanis, B. Delbrins, M.
Pauls). Valodniecība 19. gs. beigās un 20. gs. KazaĦas lingvistiskā skola (J. Boduēns de Kurtenē).
Maskavas lingvistiskā skola (F. Fortunovs). Estētiskā ideālisma skola (K. Foslers). F. de Sosīra
lingvistiskā koncepcija. Strukturālisms valodniecībā. Funkcionālā lingvistika jeb Prāgas skola.
Glosemātika jeb Kopenhāgenas skola. Deskriptīvā lingvistika jeb Jeilas skola. Etnolingvistika.
Salīdzināmi vēsturiskās un tipoloăiskās valodniecības attīstība 20. gs. Vēsturiskā un sastatāmā
valodniecība. Sociolingvistika. Psiholingvistika. Matemātiskā un lietišėā valodniecība.
2. Valodas teorija. Valodas sociālā būtība. Valodas funkcijas. Valodas semiotiskais raksturs. Zīmju
veidi un valodas vienības. Valoda - zīmju sistēma. Valoda un sabiedrība. Valodas rašanās un
attīstība. Valoda un tautas vēsture. Valoda kā sociālvēsturiska norma. Literārā valoda un stili.
Valodas teritoriālā un sociālā diferenciācija. Valoda un domāšana. Lingvistiskās relativitātes
teorija. Valoda un sistēma. Valodas sistēmas elementi. Sistēma un struktūra. Valodas sistēmas
līmeĦi. Fonoloăiskais līmenis. Morfoloăiskais līmenis. Sintaktiskais līmenis. Leksiski
semantiskais līmenis. StarplīmeĦi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
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Literatūra (01-mācību literatūra):
1. KĜaviĦa S. Valodas daba. Ievads vispārīgajā valodniecībā. – R.,
2. KĜaviĦa S. Valoda kā sistēma. – R., 1983.
3. Koduhovs V. Vispārīgā valodniecība. – R., 1987.
4. Soida E. Galvenās strukturālisma skolas aizrobežu valodniecībā. – R., 1968.
5. Valdmanis J. Valodniecības vēstures materiāli. – R., 1997.
6. Алпатов В.М. История лингвистических учений. – Москва, 2005.
7. Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. История языкознания. – Москва,
2003.
8. Рождественский Ю.В. Лекций по общему языкознанию. – Москва, 2002
9.Лингвистический энциклопедический словаръ. – Москва, 1990.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Daugāts E. Humbolts un neohumboltiskais virziens valodniecībā Eiropā un
ASV. – R., 1981.
2. Loja J. Valodniecības vēsture. – R., 1961.
2. Тезисы Пражского лингвистического кружка // Пражский лингвистический кружок. –
Москва, 1967.
3. Ф. де Соссюр. Курс обшей лингвистики // Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. – Москва,
31 – 269.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (Latviešu filoloăija)” A daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
General Linguistics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master Programme “Philology (Latvian
Philology)”.History of linguistics. The problem of emergence of linguistics as a science. Linguistic
tradition in different cultures and periods of time. Trends in linguistics (naturalism, psychologism,
structuralism, etc.). Development of comparative historical linguistics.The theory of language. The
social nature of language. Language as a system. Methodology of language analysis.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Baltu lingvistiskais konteksts
6
2
36
Filoloăija
Latviešu filoloăija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Vilma ŠaudiĦa, Latviešu valodas katedra, asociētā profesore.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem. Tajā
aplūkoti daži baltu etnoăenēzes jautājumi: baltu kontakti ar citām etniskajām grupām (somugri, slāvi,
ăermāĦi u.c.); valodu savstarpējie sakari.

Kursa apraksts - plāns:
1. Ievads. Ăeopolitiskā situācija un lingvistiskais konteksts.
2. Baltu un somugru valodas: lingvistiskie sakari un somugru valodu ietekme baltu valodās.
3. Baltu un slāvu valodas: valodu atbilsmes fonētikā, morfoăijā, leksikā.
Baltu un slāvu lingvistiskās radniecības hipotēzes.
4. Baltu un ăermāĦu valodas: valodu atbilsmes un ietekme.
5. Baltu valodu sakari ar citām ide. saimes valodām.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Dini P.U. Baltu valodas . – R., 2000.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Breidaks A. Baltijas somu valodu dati baltu vokālisma vēsturei. – LZA Vēstis 4, 1975., 90.–100.
lpp.
2. Breidaks A. Par baltu un seno Balkānu valodu paralēlēm. – LZA Vēstis 3, 1977. – 88.–96. lpp.
3. Donum Balticum. To Professor Christian S. Stang on the occasion of his seventieth birthday 15
March 1970. – Stockholm, 1970 (H. Andersena, H. Birnbauma, A. Klima, J. Safareviča, A.
Senna, V. Toporova raksti).
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4. Druviete I. Valodas normalizācijas koncepcija 17.–18. gs. normu avotos. – LZA Vēstis 8, 1991. –
43.–49. lpp.
5. Laučiūt÷ J. Словарь балтизмов в славянских языках. – Ленинград, 1982.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Baltistica. Vilnius, 1965. – ...
2. Baltu filoloăija. R., 1990. – ...

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” A daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Linguistic Context of the Balts.
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is designed of the students in the master study programme “Philology (Latvian Philology)”. It
deals with several issues of enthogenesis of the Balts: contacts of the Balts with other ethnic Groups
(Finno-Ugric, Slavic, Germanic etc.); intercommunication of language.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Vēsturiskā gramatika I
MI
2
36
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Antons Breidaks, profesors,
Vilma ŠaudiĦa, Latviešu valodas katedra, asociētā profesore.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem.
Kursā aplūkots vēsturiskās gramatikas izpētes objekts un metodes; latviešu valodas akcenta,
intonāciju un skaĦu vēsture, to vēsturiskās pārmaiĦas, kā arī pārmaiĦas vārddarināšanā.

Kursa plāns:
26 st. – lekcijas
10 st. – praktiskie darbi
1. Ievads. Latviešu valodas vēsturiskās gramatikas objekts, uzdevumi un pētīšanas metodes.
2. Vēsturiskā fonētika.
2.1. Uzsvara un intonāciju vēsture.
2.2. Vokālisms.
Mantotu vārdu vokālisma vēsture (patskaĦi, divskaĦi). Aizgūtu vārdu vokālisms. PiedēkĜu
zilbju un gala zilbju vokālisms. Vokālisms vienzilbes vārdos. Mantotā patskaĦu mija jeb
alternācija. PārskaĦa, monoftongizācija, diftongizācija. Veco garumu saīsinājumi, vecu īsumu
pagarinājumi. Anaptikse, kontrakcija.
2.3. Konsonantisms. Mantotu vārdu konsonantisms. Aizgūtu vārdu konsonantisms. LīdzskaĦu
pārmaiĦas noteiktās pozīcijās. LīdzskaĦu pārmaiĦas tiešās vārdu beigās. Tautosillabiskā n
liktenis latviešu valodā. LīdzskaĦu savienojumi ar j . LīdzskaĦu pārmaiĦas priekšējās rindas
patskaĦu ietekmē. LīdzskaĦu pārveidojumi uz asimilācijas un disimilācijas pamata. Metatēze.
LīdzskaĦu zudums un iespraudums (piespraudums). Balsīgo un nebalsīgo troksneĦu maiĦa.
2.4. Vēsturiskā morfoloăija. Vārda saknes noteikšana. Jaunu vārdu darināšana un formu veidošana.
PiedēkĜi un to vēsture. SalikteĦu darināšana.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Rudzīte M. Latviešu valodas vēsturiskā fonētika. – R., 1993.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Augstkalns A. Mūsu valoda, viĦas vēsture un pētītāji. – R., 1934.
2. Breidaks A. Baltijas somu valodu dati baltu vokālisma vēsturei. – Latvijas PSR ZinātĦu
Akadēmijas Vēstis. – 1975. – Nr. 4. – 90.–100. lpp.
3. Breidaks A. Disputable problems in the history of Baltic Vocalism. – Posnaniensis. - 1989. –
XXXI. – P. 31 – 44.
4. Dini P.U. Baltu valodas. – R., 2000., 80.–103. lpp.
5. Endzelīns J. Baltu valodu skaĦas un formas. – R., 1948. vai Darbu izlase. – R., 1982., IV (2) sēj.,
411. – 619. lpp.
6. Endzelīns J. Latviešu valodas gramatika. – R., 1951.
7. Endzelīns J. Latviešu valodas skaĦas un formas. - R., 1938. vai Darbu izlase. – R., 1981., IV (1)
sēj., 303. – 525. lpp.
8. Karulis K. Indoeiropiešu valodas un etimoloăija. – Latviešu etimoloăijas vārdnīca. – II sēj., 583.–
- 620. lpp.
9. Rudzīte M. Latviešu valodas vēsturiskās gramatikas lekciju konspekts – R., 1960.
10. Zinkevičius Z. Lietuviu kalbos istorine gramatika. – I, II. 1980., 1981.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” A daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Historical Grammar I
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master Programme “Philology (Latvian Philology)”.
The course presents the information on the research object and methodology of historical grammar;
the formation of Latvian accent, intonation and sounds, their historical changes, as well as changes
in word – building.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Vēsturiskā gramatika II
MII
2
36
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Antons Breidaks, profesors,
Vilma ŠaudiĦa, Latviešu valodas katedra, asociētā profesore.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Vēsturiskā gramatika I.

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem.
Kursā aplūkotas pārmaiĦas formu veidošanā, nomenu un pronomenu formu veidošanās, verbu,
adverbu un palīgvārdu vēsture, kā arī vārdkopu un saliktu teikumu izcelsme.

Kursa plāns:
30 st. – lekcijas
6 st. – praktiskie darbi
1. Vēsturiskā morfoloăija.
1.2. Substantīvu deklinācija. o- un jo- celmi, ijo- celmi, (j) ā- celmi, (j) ē- celmi, i- celmi, ucelmi, līdzskaĦu celmi, to vēsture.
1.3. Adjektīvu deklinācija. Adjektīvu gradācija. NumerāĜi. Pamata un kārtas numerāĜi.
1.4. Pronominālā deklinācija. Personu, piederības, norādāmo, attieksmes, jautājamo, nenoteikto
u. c. vietniekvārdu vēsture.
1.5. Verbs.Tematisko un atematisko verbu personu galotnes. Atematisko celmu atliekas latviešu
valodā. Darbības vārdu celmi. Tagadnes celmi (o-, uo- un do- celmi, o- celmi ar iespraustu
nāseni, no-, sto- un jo- celmi, ējo-, ojo-, ājo- un ījo- celmi, i- celmi, ā- celmi), to vēsture.
Nākotne; pagātne. Izteiksmes un darbības vārdu kārtas. Infinītās formas: nenoteiksme,
supīns, divdabji. Tagadnes pasīvais divdabis ar piedēkli -mo-; tagadnes aktīvais divdabis ar
-dama-, -damā-; tagadnes divdabis ar piedēkli -nt-; nākotnes aktīvais divdabis, pagātnes
aktīvais divdabis; pagātnes pasīvais divdabis.
1.6. Adverbu vēsture.
1.7. Prepozīciju un prefiksu vēsture.
1.8. Partikulas un saikĜi, to vēsture.
2. Sintakse.
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Vārdkopu sintakses vēsture. Saliktu teikumu izcelsme.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Endzelīns J. Latviešu valodas gramatika. – R., 1951.
2. Endzelīns J. Latviešu valodas skaĦas un formas. – R., 1938. vai Darbu izlase. – R., 1981., IV (1)
sēj., 303. – 525. lpp.
3. Rudzīte M. Latviešu valodas vēsturiskās gramatikas lekciju konspekts – R., 1960.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Dini P.U. Baltu valodas. – R., 2000., 80.–103. lpp.
2. Endzelīns J. Baltu valodu skaĦas un formas.– R., 1948. vai Darbu izlase.– R., 1982., IV (2) sēj.,
411.– 619. lpp.
3. Karaliūnas S. Baltų kalbų struktūrų bendryb÷s ir jų kilm÷. – Vilnius, 1970.
4. Karulis K. Indoeiropiešu valodas un etimoloăija. – Latviešu etimoloăijas vārdnīca. – II sēj., 583. –
620. lpp.
5. Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorin÷ gramatika. – I, II. 1980., 1981.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” A daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Historical Grammar
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master Programme “Philology (Latvian Philology)”.
The course considers changes in formation of grammatical forms, development of verbs, adverbs
and form words, and derivation of word combinations and composite sentences.
Piezīmes:

Nosaukums

Kultūras filosofija
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Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

M II
2
36
Filosofija
Kultūras filosofija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Anita Stašulāne, Latviešu literatūras un kultūras katedra, asociētā profesore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss adresēts Humanitārās fakultātes mağistra studiju programmu 2. studiju gada studentiem.
Studiju kursa gaitā tiek aplūkota gan kultūras filosofijas izveidošanās un attīstība, gan šīs zinātĦu
nozares jaunākās tendences. Kurss veicinās vēlmi turpināt studēt kultūras filosofiju, tajā saskatot ne
vien lasāmvielas materiālu un pētniecības objektu, bet arī iespēju bagātināt savu pasaules skatījumu.

Kursa plāns:
1. Ievads.
Jēdziens „kultūra”. Kultūra vai kultūras? Klasiskā jeb humānistu izpratne. Antropoloăiskā pieeja.
Regresīvās dialektikas skatījums. Jaunā humānisma skatījums. Kultūras pamatkategorijas.
2. Cilvēks un kultūra.
Personas jēdziens filosofijā. Cilvēka psihofiziskais veselums. Cilvēks kā simboliska būtne. Simbols
un kultūra. Simboliskās aktivitātes semantika. Simboliskās darbības semantika.
3. Kultūra un identitāte.
Identitātes tipoloăija. Tradīcija un identitāte. Globālās jeb planetārās identitātes veidošanās.
4. Transkulturālā arhetipoloăija.
Izomorfisms. Konverăences metode. Homoloăija. Arhetipa tipoloăija.
5. Kultūra un komunikācija.
Sinhronija un diahronija kultūrā. Kultūra kā komunikācijas sistēma.
6. Tradīcija un vēsture kultūrā.
Tagadnes permanence. Laika cikliskums. Orientācija uz nākotni. Laika lineārisms. Atkārtojumu
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novitāte.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās lekcijās un semināros, trīs testu nokārtošana.
Diferencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
Basti, G., Filosofia del’ uomo, Bologna: Studio Domenicano, 1995.
Carrier, H., Lexique de la Culture, Tournai - Louvain-la - Neuve, 1992.
Cassirer, E., An Essay on Man: An introduction to a philosophy of human culture, New Haven &
London: Yale University Press, 1944.
Certeau, M. de, La Culture au pluriel, Paris: Christian Bougois, 1980.
Cristofaro Longo, G. di, Identita e cultura, Roma: Studium, 1996.
Gīrcs, K. Kultūru interpretācija. – Rīga: AGB, 1998.
Ideju vēsture Latvijā, Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
Ideju vēsture Latvijā: Jaunā strāva – 20. gs. Sākums, I-II, Rīga: Raka, 2005, 2006.
Jung, C. G., Man and his Symbols, London, 1964.
Kluckholm C., Kroeber A., Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, New York,
1963.
Kultūras filozofija, Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2003.
Lucas Lucas, R., L’ uomo spirito incarnato, Milano: San Paolo, 1993.
Philosophy for the 21st century: a Comprehensive reader /ed. by St. M. Cahn, Oxford: Oxfor
University Press, 2003.
Philosophy of Language / ed. by A. P. Martinich. Oxford: Oxfor University Press, 1996.
Priedītis, A., Kultūras teorija un kultūras vēsture: Ievads kulturoloăijā, Daugavpils: AKA, 2003.
Račevskis K. Mišels Fuko, apziĦa un valodas esamība. Rīga: Zinātne, 2003.
White, M. A Philosophy of Culture: the scope of holistic pragmatism. Princeton: Princeton
University Press, 2002.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Арсеньев, Н., О жизни преизбыточествующей, Брюсель: Жизнь с Богом, 1966.
Agejevs V. Semiotika, Rīga: Jumava, 2005.
Biezais, H., Kultūra un subkultūra // “Grāmata” 1 (1991)
Florensky, P., Christiantiy and Culture // “The Journal of the Moscow Patriarchate” 4-5 ( 1983).
Furhanam, A., Bocher, S., Culture Shock: Psychological reactions to unfamiliar environments,
London: Routledge, 1986.
Gvardini, R., Jauno laiku beigas // “Grāmata” 9 (1991).
Hatch, E., Culture and Morality: The Relavity of Values in Anthropology, New York: Columbia
University Press, 1983.
Herskovits, M. J., Cultural Anthropology, New York: Alfred A. Knopf, 1960.
Jurevičs, P., Kultūras stratēăija // “Grāmata” 10 (1980).
Kasīrers, E., Mīts un reliăija // “Grāmata” 3 (1991).
Lasmane, S., Filosofiskais romantisms: Latvija 20.-30.gadi // “ZA Vēstis” 1 (1992).
Lotmans, J., Kultūras apmācīšana - tipoloăiskais raksturojums // “Kultūras Fonda Avīze” 10 (1991).
Lotmans, J., Kultūras atmiĦa // “Karogs” 2 (1989).
Lotmans, J., Sapnis - semiotiskais logs // “Kultūras Fonda Avīze” 2 (1994).
Lotmans, J., Uspenskis, B., Par kultūras semiotisko mehānismu. Kultūra.Teksts. Zīme, Rīga, 1993,
41.-60.
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Muntsch, A., Cutural Anthropology, New York: The Bruce Publishing Company, 1984.
OĜševskis, G., Cilvēks simbolisko formu pasaulē: piezīmes par E. Kasīrera kultūrfilosofiju //
“Latvijas ZA Vēstis” 3-4 (1995).
Priedīte, A., Kultūrfilosofija Latvijā XX gs. 20.-30.gados // “Karogs” 1 (1995).
Raudive, K., Dzīves kultūrai, Rīga: Kabata, 1992.
ReĦăe, V., Rubenis, A., Cilvēks un kultūra: psihoanalītiskā interpretācija // “Kritikas gadagrāmata”
XVI, Rīga, 1988.
Rubene, M., Tagadnības apoloăētika: nihilisms // “Grāmata” 10 (1990).
Rubenis, A., Satikšanās ar sevi: K. G. Junga mācība par arhetipiem // “Māksla” 4 (1988).
Соловьев, Вл. Красота в природе // Соловьев, Вл. Чтение о Богочеловечестве. Стaтьи.
Стихотворения и поэма из „Трех разговоров“. – СПб.: Художественная литературa,
1994, стр. 246-297.
Соловьев, Вл. Общий смысл искусства // Соловьев, Вл. Чтение о Богочеловечестве. Стaтьи.
Стихотворения и поэма из „Трех разговоров“. – СПб.: Художественная литературa,
1994, стр. 246-297.
Vīėe-Freiberga, V., Kultūras latviskums un īpatnība // “Karogs” 7-8 (1992).
Winick, Ch., Dictionary of Anthropology, Paterson, New Jersey: Littlefield, Adams & Co, 1961.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
“Latvijas ZA Vēstis”

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
A
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Philosophy of Culture
Kursa anotācija angĜu valodā:
This course combines discussion of the origin and development of ideas and debates within the
philosophy of culture with a look where the subject is going today. It will inspire students to explore
the field further and encourage them to see that philosophy of culture is not just about reading or
doing fieldwork, but offers an enriching way of looking at the world.
Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

Estētikas aktuālās problēmas.
6
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Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

2
36
Filosofija
Estētika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Valentīna Liepa, Latviešu literatūras un kultūras katedra, asoc. prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts akadēmiskā maăistra studiju programmas Filoloăija (latviešu filoloăija) studentiem
kā vispārizglītojošs kurss.
Tajā tiek apskatītas mūsdienu sabiedrībā aktuālas estētikas problēmas par cilvēka estētiskajām
attiecībām ar pasauli, sabiedrību, sevi pašu, par mūžīgajām un mainīgajām estētiskajām vērtībām,
par mākslinieka morālo atbildību, par mākslas un psiholoăijas savstarpējām attiecībām, par
izmaiĦām mākslinieciskajā domāšanā un asociatīvās domāšanas nozīmi modernās mākslas uztverē,
par virtuoza speciālista un patiesi izglītota cilvēka izpratni.

Kursa plāns:
Lekcijas 24 st., semināri 12 st.
Lekcijas:
1. PārmaiĦas mākslinieciskajā domāšanā 20.-21. gs. , tā noteicošie faktori.
2. Jaunākās parādības mākslā: modernisms, postmodernisms.
3. Gloseoloăiskie un aksioloăiskie mākslas aspekti.
4. Cilvēks – māksla: psiholoăiskie un katarses jautājumi.
5. Zīme, kods, lauks mākslā.
6. Mākslas uztveres socioloăiskie aspekti.
7. Mākslinieciskuma loma, ārpusmākslinieciskā darba vērtība, kiča problēma.
Semināri:
1. Mākslas izpausmes formu maiĦa un daudzveidība mūsdienās.
2. Cilvēka estētiskās attiecības ar pasauli, sabiedrību, sevi pašu.
3. Virtuozs speciālists un patiesi izglītots cilvēks.
4. IzmaiĦas mākslinieciskajā domāšanā, asociatīvās domāšanas nozīme modernās mākslas
uztverē.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
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Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Homo aestheticus: no mākslas filozofijas līdz ikdienas dzīves estētikai. Tapals, 2001.
2. Literatūras un mākslas vērtēšanas principi. Rīga, 1988.
3. Velša V. Estētikas robežceĜi. Rīga, 2006.
4. Docherty T. Aestetic demokracy. Stanford University Press, 2006.
5. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистические мифы. Москва, 2003.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Kultūra, teksts, zīme. Rīga, Elpa, 1993.
2. Maritēns Ž. Mākslinieka atbildība. Rīga, Minerva, 1994.
3. Kulka T. Kitsch and art. Penn State University Press, 1996.
4. Loesberg J. A return to aesthetics. Stanford University Press, 2006.
5. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. Москва, 1998.
6. Коллингвуд Р. Принципы искусства. Москва,1999.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. Jungs Joahims. Rietumu mākslas estētiskās problēmas kopš sešdesmitajiem gadiem. //
Literatūra un Māksla. 1994. 18.,25. febr.
2. Сарябьянов Д., Шатских А. Казимир Малевич. Живопись. Теoрия. Москва, Искусство,
1993.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)5 ir piederīgs šis kurss:
A
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Topical Problems of Esthetics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course views contemporary topical esthetic problems on man’s esthetic relationship with the
world, society, himself, on the eternal and mutable esthetical values, the artist’s moral responsibility,
on the mutual relationship of art psychology, the changes in artistic thinking and the significance of
associative thinking in the perception of modern art, on the understanding of a virtuoso specialist’
and a genuinely educated man.

Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

Teksta diskursīvā analīze
M1
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Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

2
36
Filoloăija
Lingvistika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Alīna Romanovska, Latviešu literatūras un kultūras katedra, asistente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas “Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem. Sniedz
ieskatu diskursīvās analīzes pamatprincipos. Kursā tiek apskatīts diskursa jēdziens, diskursīvās
analīzes metodoloăijas vēsture, notiek praktiskās nodarbības, pielietojot diskursīvās analīzes
metodoloăiju.

Kursa plāns:
16 lekcijas, 14 semināri
1. tēma. Diskursa jēdziena izpratne. Tā lietojums mūsdienās.
2. tēma. Diskursa izpratnes specifika lingvistikā un literatūrteorijā. Valoda, runa, diskurss.
Teksts un dialogs. Autors – teksts – recipients.
3. tēma. Diskursīvās analīzes īsā vēsture. Z.Harrisa, T.van Deika, Dž. Brauna, Dž. Jūla un citu
teorētiėu nostādnes un pienesums diskursīvās analīzes attīstībā.
4. tēma. Diskursa tipoloăija. Diskursa rakstiskās un mutiskās formas atšėirības. Domāšanas
diskursa izpratne. Žanra jēdziena izmantojums diskursa aprakstā.
5. tēma. Diskursa struktūra: makrostruktūra un mikrostruktūra. Retoriskās struktūras teorija
(U.Manns, S.Tompsons). Realitātes loma diskursa specifiskās formas veidošanā.
6. tēma. Diskursīvo faktoru loma valodas struktūrā. Diskursīvo faktoru ietekme uz gramatiku,
leksiku un fonētiku.
7. tēma. Diskursīvās analīzes pieejas un virzieni. Sadzīves dialoga analīze. Informācijas
plūsmas analīze. Kognitīvā funkcionālā gramatika. Diskursīvās analīze metodes.
8. tēma. Naratoloăija un diskursīvā analīze. Diskursīvo līmeĦu izpēte naratoloăijā. Literatūras
komunikatīvā daba.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
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Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Teun van Dijk Discoursive analizes of news/ A Handbook of qualitative methodologies for
mass media research/Edited by K.Bruhn Jensen, London:Longman,1999.
2. Ван Дейк Т.А. Язык, познание, коммуникация. Москва, 1989.
3. Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999.
4. Майнхоф У. Дискурс / Контексты современности-2: Хрестоматия/Сост. И ред.
С.А.Ерофеев. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2001.
5. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире. Методология анализа и
практика исследования. М., 2002.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Ideology and methods of Discourse Analysis / Studies in the Theory of Ideology. /Edited
by J.Thompson., London:SAGE Publications, 1987. Vol. 8. p.98-127
2. Teun A.van Dijk Elite Discourse and Racism. London:SAGE Publications,1985
3. Арутюнова Н.Д. Дискурс. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,
1990
4. Гийому Ж. Мальдидье Д. О новых приёмах интерпретации, или проблема смысла с
точки зрения анализа дискурса // Квадратура смысла. - М., 1999
5. Ильин И. Словарь терминов французского структурализма. Структурализм: «за» и
«против» Москва, 1975
6. Пешё М. Контент-анализ и теория дискурса // Квадратура смысла. - М., 1999.
7. Серио Патрик Анализ дискурса во Французской школе (Дискурс и интердискурс)
/Семиотика : Антология/ Сост. Ю.С. Степанов. - М., 2001.
8. Фуко М. Археология знания. Киев, 1996.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Valoda, Feministica Lettica

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)6 ir piederīgs šis kurss:
A daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Discursive analysis of the text
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for Master’s students of Latvian philology. It provides an insight into the
basic principles of discourse analysis. The course regards the notion of discourse, the history of the
methodology of discursive analysis, and introduces practical application of discursive analysis of
texts.

Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

Drāmas teorija
M1
129

Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

2
36
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Ingrīda Kupšāne, Latviešu literatūras un kultūras katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts HF maăistrantūras 1. kursa studentiem. Kursa ietvaros tiek aplūkota drāmas
teorētiskā apjēgsme diahroniskā skatījumā, sākot ar drāmas teoriju Senajā Grieėijā līdz mūsdienām.

Kursa plāns:
Kursa struktūra (kontaktstundās): 20 st. – lekcijas, 16 – seminārnodarbības.
Kursa saturs (lekciju un nodarbību tēmas):
1. Drāmas teorijas izpētes objekts un uzdevumi.
2. Drāmas teorija Senajā Grieėijā. AristoteĜa “Poētika”.
3. Drāmas teorija Senajā Romā: Plauts Terencijs, Cicerons, Horācijs.
4. Drāmas teorija Renesanses laikmetā.
5. Klasicisma drāmas teorija: Kornejs, Rasins, Moljērs, Bualo.
6. Teorētiskie uzskati par drāmu Apgaismības laikmetā: Didro, Lesings.
7. Romantisma drāmas teorija: A. un V. ŠlēgeĜi, E.T. Hofmanis, V. Igo u.c.
8. G. Freitāga drāmas teorija.
9. E. Zolā, H. Ibsena, A. Strindberga teorētiskie uzksati.
10. B. Brehta drāmas teorija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
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Kursa apguvei nepieciešamās literatūras saraksts.
• Drāmas teorija un tehnika.- sakārtojis A. Grigulis.- R., 1961.
• Ivbulis V. CeĜā uz literatūras teoriju. No Platona līdz Diltejam.- R., 1998.
• Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса.- Москва, 1983.
• Аникст А. Теория драмы на западе в первой половине ХIX века.
• Аникст А.Теория драмы на западе во второй половине ХIX века.- Москва, 1988.
Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Karogs

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)7 ir piederīgs šis kurss:
B
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Drama Theory
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course includes the aspects of the emergence of drama as a literary kind, its development,
artistic methods, trends and genres. The course makes the students familiar with the development of
theory from ancient literature to 20th century literature.
Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

Aktuālas literatūrteorijas problēmas
M1
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Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

2
36
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Valdis Ėikāns, Latviešu literatūras un kultūras katedra, asociētais profesors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts akadēmiskā maăistra studiju programmas Filoloăija (latviešu filoloăija) 1. kursa
studentiem.
Kursa uzdevums – padziĜināt maăistrantu zināšanas par cittautu un latviešu literāro virzienu
konceptuālām un poētikas īpatnībām vēsturiskā secībā. Literārie virzieni saistīti ar sava laika
filozofiskajiem uzskatiem: racionālismu, ideālismu, materiālismu, eksistenciālismu. Eiropas virzienu
attīstības kontekstā īpaša uzmanība pievērsta latviešu literāro virzienu satura un stila specifikai, šo
virzienu pārvērtējumam.
Kursa plāns:
I. 1. Eiropas kultūras tipi un simboli.
II. Tradicionālie literatūras tipi un virzieni ārzemju un latviešu literatūrā, to pārvērtējumi.
2. Klasicisms.
3. Sentimentālisms – latviešu literatūras iepazīšana Eiropā.
4. Tautiskais romantisms kā Eiropas agrīnā romantisma analoăija.
5. Vēlīnais, individuālais romantisms.
6. Reālisms un naturālisms, R. BlaumaĦa u.c. pārvērtējumi..
7. Neoromantisma un modernisma robežšėirtne.
III. Modernisma literatūras tips un virzieni.
8. Eksistenciālisma agrā sākotne (Veidenbaums).
9. Simbolisms kā virziens.
10. Impresionisms.
11. Ekspresionisms, jūgendstils, rokoko kā formas virzieni.
12. Sirreālisms.
13. Latviešu literatūra par un pret globalizāciju.
14. Feminisma agrā sākotne (Aspazija)
15. Postmodernisma paradigma.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens.
Literatūra (01-mācību literatūra):
Ivbulis V. CeĜā uz literatūras teoriju. Rīga, 1998.
Stenders G.F. Dzeja. Rīga: Zvaigzne ABC, b.g.
Ėikāns V. Eiropas literārie virzieni Latvijā. Rīga: RAKA, 2003.
Ivbulis V. Uz kurieni, literatūras teorija? Rīga, 1995.
Tabūns B. Modernisma virzieni latviešu literatūrā. Rīga: Zinātne, 2003.
Махов А. Западное литературоведение 20 века. Москва, 2004.
Ėikāns V. Latviešu literatūra: par un pret globalizāciju // Letonica, 2004. Nr. 10.
Ėikāns V. Modernizmo literatura: turino ir formos kryptys. – Filologija, Šiauliu UN I, 2004. 9. nr.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Hiršs H. Prozas poētika. Rīga: Zinātne, 1989.
Федоров Ф. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига: Зинатне, 1988.
Raudive K. Laikmetu ārdītāji // Karogs. 1990. Nr.6.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Letonica. Humanitāro zinātĦu žurnāls. Rīga: Literatūras, folkloras un mākslas institūts.
Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis. Daugavpils: Daugavpils universitātes Humanitārā fakultāte.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)8 ir piederīgs šis kurss:
B
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Topical Problems of Literary Theory.
Kursa anotācija angĜu valodā:
The 12 themes of the lecture course comprise a theoretical review of trends in Latvian literatre in
their historical sequence. The analysis of trends is accomplished in a detailed way by viewing their
theory and poetics ( images, plots, esthetic categories) and proceeding from Latvian and foreign
literary works. The course relies on the latest Latvian, German and Russian ideas in the theory of
literature.

Piezīmes:

Nosaukums

Baltijas tautu literatūra
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Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

M1
2
36
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Ingrīda Kupšāne, Latviešu literatūras un kultūras katedra, lektore
Valentīns Lukaševičs, Latviešu literatūras un kultūras katedra, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts HF maăistrantūras 1. kursa studentiem. Kursa ietvaros tiek iztirzāta igauĦu un
lietuviešu literatūra, aplūkojot literārā procesa attīstības tendences no literatūras sākotnes līdz
mūsdienām. Tiek sniegtas zināšanas par ievērojamākajām personībām igauĦu un lietuviešu
literatūrā.

Kursa plāns:
Kursa struktūra (kontaktstundās): 72 stundas.
Kursa saturs (lekciju un nodarbību tēmas):
1. IgauĦu literatūras sākotne.
2. Nacionālā atmoda un tās izpausmes literatūrā (F. Kreicvalds, L. Koidula).
3. Reālistiskās prozas aizsākumi. Prozaiėa E. Vildes radošā darbība.
4. IgauĦu literatūra 19. – 20. gs. mijā. Literārā grupējuma “Noor-Eesti” darbība (G. Suitss, F.
Tuglass).
5. IgauĦu literatūra 20. gs. 20. – 30. gados (M. Undere, J. Sempers, A. Tamsāre, A. Gailītis, O.
Lutss u.c.).
6. Padomju perioda literatūra (Ā. Hints, E. Krustens, P. Kūsbergs, J. Smūls, M. Trāts, J. Kross).
7. Ieskats mūsdienu igauĦu literatūrā (T. Ennepalu, E. Tode, M. Muts u.c.).
8. IgauĦu trimdas literatūra.
9. Lietuvas vēstures pamatfakti un etnostruktūra. Novadu atšėirības, lietuviešu literārā valoda
un tās dialekti. Valodas leksiskās un prosodiskās īpatnības, tipoloăiski sakari ar citām baltu
tautām. Lietuviešu literārās valodas izveidošanās.
10. Lietuviešu folklora. Tautas poēzijas sillabiski-melodiskā organizācija. Folkloras vākšana
Lietuvā, vadošie folkloristi.
11. Pirmie lietuviešu teksti slāvu un senbaltkrievu valodās (14.-17.gs.) – hronikas un „Lietuvas
statūti”, latīĦu un poĜu valodas funkcionēšana šajā laika periodā.
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12. Pirmie rakstveida teksti lietuviešu valodā. M.Mažvīda „Katėisms” (16.gs. sākums); pirmā
lietuviešu Ābece.Lietuviešu sakrālās literatūras uzplaukums – M.Daukša un J.Bretkūna
sacerējumi.
13. Pirmie laicīga satura mākslas teksti lietuviešu literatūrā (17.-18.gs. mija). 18.gs. centrālais
literārais fakts – K.Donelaiša „Gadalaiki”. Poēmas politiskās un mākslinieciskās pretenzijas.
Dabas gleznas un tematiskā paralēlisma paraugs individuālajā lirikā.
14. Brīvības centienu realizācija A.Strazda dzejā. ViĦa dzejas melodiskums un
pretdzimtbūtnieciskais saturs.
15. A.Baranausks un viĦa poēma „Anīkču sils”. Lietuvas dabas skaistuma apdziedājums
A.Baranauska liroepikā, viĦa sacerējumu alegoriskais raksturs.
16. M.Valanăs – lietuviešu mākslinieciskās prozas pamatlicējs. „Juze no Palangas” (1869),
didaktiskie teksti bērniem un pieaugušajiem.
17. Nacionālās atmodas laikmets Lietuvā. Preses un poligrāfijas aktivizācija. Romantisma
sākumi literatūrā. Maironis un V.Kudirka, viĦu sacerējumi. Poētikas likumu izveide
lietuviešu literatūrā. Sāk veidoties lietuviešu literārā valoda, kuru cenšas normēt – balstoties
uz aukštaišu dienvidrietumu izlokšĦu bāzes. Bērnu literatūras izveide.
18. J.Žemaite – reāliste, kura raksta žemaišu versijā. Autores attieksme pret muižniekiem un
baznīcu. Reālisma tradīciju pārstāvji lietuviešu literatūrā – J.Biljūns, L.Gīra, A.Vienols,
Lazdinu Pelēda. Romantisma tradīcijas pārstāvji lietuviešu literatūrā – V.Krēve, Vaižgants.
19. J.JansoĦa dzejas šėiriskais raksturs. S.Nēres daiĜrade. „Egle – zalkšu karaliene”. K.Boruta
daiĜrade. „Baltradža dzirnavas”.
20. Modernisma specifika un iezīmes lietuviešu literatūrā. Futūrisma, simbolisma un
neoromantisma strāvas XX gadsimta sākotnē.
21. J.Marcinkēviča, E.Simonaitītes, un J.Paukštela sacerējumi. K.BiĦėa un B.Sruogas
dramaturăija. E.Miež Ülaiša un J.Avīžus daiĜrade.
22. Lietuviešu emigrācijas literatūra. J.Šilbajoris. J.Baltuša daiĜrade. „Noveles par mīlestību”.
Romāni.
23. B.Sirioss-Gīra un viĦa psiholoăiskie romāni. A.Bučis („Tavu ienaidnieku ienaidnieks”).
Jauna cilvēki meklējumi J.Degutītes, A.MaldoĦa un E.Matuzeviča lirikā.
24. Humora un satīras žanrs lietuviešu literatūrā. V.Žilinskaite. J.Grušas un K.Sajas daiĜrade.
V.MiĜūns. „Liepu medus”. A.Žurbas romāni jaunatnei. „Simts dienas”, „Integrālis”.
25. Lietuviešu literatūrvēsture un kritika. Galvenie attīstības etapi un literatūras tematiskā
hronoloăija, dalījums virzienos un žanros.
26. Lietuviešu dzejas tulkotāji un atdzejotāji latviski. HermaĦa Marăera Majevska, P.Brūvera un
K.Skujenieka atdzejojumi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Egle R., Upīts A. Pasaules rakstniecības vēsture.- IV.- R., 1934.
2. Paroleks R. Baltijas literatūras salīdzinošā apcere.- R., 1985.
3. Ристикиви К. Очерки по истории эстонской литературы.- Таллин, 1997.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Baltijas valstu vēsture.- R., 1998.
2. Ėempe A. IgauĦu lirika un galvenās iezīmes igauĦu rakstniecības vēsturē.- R., 1938.
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3. Очерк истории эстонской советской литературы.- Москва, 1971.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Karogs, Kentaurs.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)9 ir piederīgs šis kurss:
B
Kursa nosaukums angĜu valodā:
History of Baltic Literature
Kursa anotācija angĜu valodā:
First books in Estonian. Echoes of national awakening in literature. Creation of the epic song
“Kalevipoeg”. Development of realist prose at the end of the 19th century. Situation in literature
during the 1st half of the 20th century. Estonian literature after World War II; the most significant
fiction of the Soviet period. representatives of contemporary Estonian literature.
The aim of the course is to introduce students to the leading tendencies of Lithuanian literature.
Those who have mastered Lithuanian language, read texts in the original. Others follow the list of
translated literature, offered by the lecturer.
The objective of the course is to teach students to find the common and the different in Latvian and
Lithuanian literatures, define the spotted ideas, construct a typology.
The special course is envisaged for students of the speciality of literature.

Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Latviešu trimdas literatūra
M1
2
72
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Valdis Ėikāns, Latviešu literatūras un kultūras katedra, asociētais profesors
Ingrīda Kupšāne, Latviešu literatūras un kultūras katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss “Latviešu trimdas literatūra” paredzēts Humanitārās fakultātes 1. kursa maăistrantiem. Kursa
uzdevums – padziĜināt maăistrantu zināšanas par trimdas latviešu literatūru: ideoloăiskajiem
strāvojumiem, virzieniem, poētiku vēsturiskās attīstības gaitā. Dzejā vadošais aspekts: kā norisinās
pakāpeniska pāreja no latviskā pozitīvisma uz Eiropas dzejā raksturīgajiem modernisma virzieniem
– eksistenciālismu, sirreālismu. Latviešu trimdas literatūra raksturota kontekstā ar literāro procesu
Latvijā.
Kursa plāns:
Lekciju, nodarbību (praktisko, semināru, lab. darbu) skaits un tēma:
1) kursa struktūra (kontaktstundās), 72 st.
2) kursa saturs (lekciju un nodarbību nosaukumi).
1. Latviešu inteliăence emigrācijā. 2. pasaules kara beigās.
2. Literatūras un periodikas izdevumi. Polemikas ar Latvijas rakstniekiem.
3. Literatūras kritika: J. Rudzītis, R. Ekmanis, J. Grīns, V. Vecgrāvis u.c.
4. Neopozitīvisma ideoloăija.
5. Tradicionālā lirika: A. Švābe, K. DziĜleja, P. Zalāne u.c.
6. Z. Lazdas, V. Tomas, A. Dagdas dzeja.
7. Modernistu un tradicionālistu polemikas. Dz. Soduma u.c. eksistenciālisms.
8. V. Strēlertes modernisms.
9. N. Krāslavieša lirikas daudzpusība.
10. “Elles ėēėa” postmodernisms.
11. L. Tauna un G. SaliĦa sirreālisms.
12. R. Mūka filozofiskā lirika.
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13. B.Bičoles, S. Muižnieces u.c. stilistiskie meklējumi.
14. J. Kronberga lirika, tulkotāja darbība.
15. Latviešu trimdas dzeja – nozīmīga mūsu nacionālās kultūras daĜa.
16. Trimdas prozas vispārīgs raksturojums. Prozaiėu paaudzes. Prozas žanriskais un tematiskais
aspekts.
17. Vecākās paaudzes prozaiėu radošā darbība: A. Eglītis, J. Klīdzējs, I. Leimane, A. DziĜums, A.
Niedra, I. Grebzde u.c.
18. T. ZeltiĦa prozas savdabība.
19. G. Janovska darbu tematika un poētika.
20. Savrupnieks A. Apse.
21. Vidējās paaudzes pārstāvji – literārā kanona lauzēji latviešu trimdas literatūrā (I. Šėipsna, G.
ZariĦš, B. Veisberga, Dz. Sodums, R. Rīdzinieks, A. RuĦăis).
22. Jaunākās paaudzes literāti.
23. Latviešu drāma trimdā. Periodizācijas jautājums.
24. M. Zīverta dramaturăija.
25. A. Eglīša lugu žanriskā un tematiskā daudzveidība.
26. V. KārkliĦa, T. ZeltiĦa, G. Griezes devums dramaturăijā.
27. R. Staprāna lugas.
28. B. Rubesas dramaturăija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
Hausmanis V. Kas tie tādi... trimdas lugu rakstītāji?- Rīga.
Latviešu literatūras vēsture. 3. sēj. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.
Rudzītis J. Raksti. ZiemeĜblāzma, 1977.
Vecgrāvis V. Tradīcijas un novatorisms, literārās polemikas un diskusijas. Materiāli latviešu
literatūras vēsturei. Rīga, 1992.
Ėikāns V. Vērtību sistēma latviešu ārzemju dzejā. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība,
problēmas, V, Daugavpils: Saule, 2004.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Latviešu rakstnieku portreti. Trimdas rakstnieki.- R., 1994.
Lūse D. Latviešu trimdas proza.- R., 2000.
Materiāli par latviešu literārajiem grupējumiem Rīga: Zinātne, 1993.
Materiāli par latviešu literatūru un pasaules kultūru. Rīga: Zinātne, 1994.
Materiāli par pasaules strāvām latviešu literatūrā. Rīga: Zinātne, 1988.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Jaunā Gaita, Karogs
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Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)10 ir piederīgs šis kurss:
B
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Latvian Emigre Literature
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for MA students of the Faculty of Humanities. It is aimed at extending
students’ knowledge of Latvian emigre literature: its ideological trends and poetics in the course of
historical development. The dominating aspect of the poetry is the gradual process of transition from
Latvian Positivism to European Modernist trends – Existentialism, Surrealism. Latvian emigre
literature is characterised in the context of literary process in Latvia.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Psihoanalītiskā pieeja literatūrā
M1
2
36
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Sandra Meškova, Latviešu literatūras un kultūras katedra, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts filoloăijas specialitātes studentiem. Tā mērėis ir iepazīstināt studentus ar
psihoanalītisko tradīciju literatūrzinātnē, pievēršoties S.Freida un Ž.Lakāna teoriju ietekmēm literārā
teksta analīzē.

Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas – 22 st., semināri – 14 st.
Lekciju tēmas:
1. Ievads S.Freida teoriju laukā.
2. Freidiskie priekšstati par subjekta struktūru, narcisismu, melanholiju, histēriju.
3. Freidiskā neirozes koncepcija.
4. SapĦa darbs kā nozīmes producēšanas modelis.
5. Freida ideju aprobācija literatūrzinātnē 20.gs.
6. Ievads Ž.Lakāna teorētiskajā laukā.
7. Poststrukturālisma ietekme uz Lakāna priekšstatiem par subjekta struktūru.
8. Subjekta un valodas attiecības.
9. Lakāna ideju aprobācija literatūrzinātnē 20. gs. nogalē.
10. Ieskats postlakāniskajā psihoanalītiskajā tradīcijā
Semināru tēmas:
1. SapĦa tēlu simbolika freidiskajā izpratnē. Tās piemērojamība literārā teksta analīzei.
2. Autora personības un literārā teksta saiknes problēma freidiskajā skatījumā.
3. Neirotisku personāžu analīze. Kultūras neirozes izpratne.
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4. Iekāre valodā lakāniskajā izpratnē. Iekāres un trūkuma struktūras tekstā.
5. Subjekta ăenealoăija tekstā Freida un Lakāna teoriju kontekstā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
Literatūras saraksts pieejams, kontaktējoties ar kursa autori.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Ieteicamās literatūras saraksts pieejams, kontaktējoties ar kursa autori.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Periodikas saraksts pieejams, kontaktējoties ar kursa autori.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)11 ir piederīgs šis kurss:
B
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Psychoanalytical Approach in Literature
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for philology students. The course is aimed at introducing the
psychoanalytical tradition in literary studies, focusing on the influence of S.Freud and J.Lacan’s
theories on the analysis of literary text.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Poststrukturālās teorijas
M2
2
36
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Sandra Meškova, Latviešu literatūras un kultūras katedra, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts filoloăijas specialitātes studentiem. Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar
poststruktuālo teoriju daudzveidību un to kontekstā izstrādātajām pieejām literatūras izpētes jomā.

Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas – 30 st., semināri – 6 st.
Lekciju pamattēmas:
1. Ievads poststrukturālo teoriju laukā.
2. Ž.Deridā gramatoloăija kā radikāla rietumu logocentrisma kritikas iecere.
3. Poststrukturālistu priekšstati par valodu, tekstualitāti, subjektivitāti.
4. Dekonstrukcija kā metode apzīmēšanas prakšu analīzei.
5. Jēlas dekonstruktīvistu skola.
6. R.Barta semioloăija. Kultūras tekstu analīzes iespējas.
7. R.Barta priekšstati par autorību, tekstu un nozīmes mehānismiem.
8. M.Fuko diskursa teorija.
9. Diskursīvās analīzes principi.
10. Subjektivitātes izpratne Fuko teoriju kontekstā.
Semināru tēmas:
1. Différance princips tekstā.
2. Intertekstualitāte literatūrā.
3. Diskursīvo prakšu analīze tekstā.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
Kursa apguvei nepieciešamās literatūras saraksts pieejams, kontaktējoties ar kursa autori..
Literatūra (02-papildliteratūra):
Ieteicamās literatūras saraksts pieejams, kontaktējoties ar kursa autori..
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Periodikas saraksts pieejams, kontaktējoties ar kursa autori..

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)12 ir piederīgs šis kurss:
B
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Poststructural Theories

Kursa anotācija angĜu valodā:
Kurss paredzēts filoloăijas specialitātes studentiem. Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar
poststruktuālo teoriju daudzveidību un to kontekstā izstrādātajām pieejām literatūras izpētes jomā.
The course is envisaged for philology students. The course is aimed at introducing the variety of
poststructural theories and the related approaches to literature.

Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Eseja latviešu literatūrā
M2
2
36
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Rudīte Rinkēviča, Latviešu literatūras un kultūras katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss “Eseja latviešu literatūrā” paredzēts filoloăijas maăistrantūras literatūrzinātnes
apakšnozares otrā studiju gada studentiem. Kursa ietvaros tiek aplūkota esejas
teorētiskā koncepcija, tās sākotne latviešu literatūrā, analizēti ievērojamāko latviešu
esejistu (R. Rudzīša, Z. MauriĦas, K. Raudives) darbi. Esejas žanra elementi, tās
struktūra tiek pētīta arī 20., 21. gs. mijā tapušajās esejās, akcentējot eseju kā literatūras
robežžanru plašā tematiskā daudzveidībā.
Kursa plāns:
22 lekcijas, 14 praktiskās nodarbības
Lekcijas:
1. Esejas teorētiskā koncepcija. Esejas klasifikācijas principi un veidi.
Esejas žanriskā struktūra.
2. Esejas aizsākumi latviešu literatūrā. Apsīšu Jēkaba “Vēstules iz tēvijas”.
3. Pirmie ievērojamākie latviešu esejisti: Z. MauriĦa, R. Rudzītis, K.
Raudive, J. Veselis. Portreteseja. Pamatmotīvi Z. MauriĦas esejās.
Kultūras krīzes iezīmes K. Raudives esejās.
4. Esejas žanra attīstība 20.gs. otrajā pusē. I. ZiedoĦa epifāniju esejas. V.
Eihvalda, M. Čaklā, J. LiepiĦa, M. Birzes, Z. SkujiĦa u.c. eseju
mākslinieciskā savdabība.
5. Esejas izpausmes formu daudzveidība 20., 21.gs. mijā. G. Repše
“Tuvplāni”, “Pieskārieni”. L. Muktupāvelas esejas.
Seminārnodarbības:
1. Apsīšu Jēkaba tēlojumu un apcerējumu cikls “Vēstules iz
tēvijas” un R. Kaudzīša “Domu izteikumi” esejas žanra
kontekstā.
2. Portretesejas Z. MauriĦas, R. Rudzīša, J. VeseĜa daiĜradē.
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3. 20.gadsimts Z. MauriĦas (“Pārdomas un ieceres” u.c.) un K.
Raudives (“Laikmeta ārdītāji”, “Laikmeta atjaunotāji”) esejistikā.
4. Tēlojoši stāstošā, kritiskā, ironiskā, meditatīvā eseja (pēcB.
Bergera) 20.gs. otrās puses latviešu literatūrā: 3 autoru (pēc
izvēles) eseju interpretācija. Autobiogrāfiskā eseja.
5. Eseja kā robežžanrs 21. gadsimta sākumā . Žurnālā “Karogs”
(sākot no 2002.g.) publicēto eseju analīze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. CimdiĦa A. “Eseja un tās sākotne latviešu literatūrā”.Gr.
Teksts un klātbūtne. – R.:Jumava, 2000.
2. Hiršs H. “Prozas teorija”. – R., 1989.
3. Latviešu literatūras vēsture 1. sējums. – R.: Zvaigzne
ABC, 1998.
4. Latviešu literatūras vēsture 2. sējums. – R.: Zvaigzne
ABC,1999.
5. Latviešu literatūras vēsture 3. sējums. – R.: Zvaigzne
ABC, 2001.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Apsīšu Jēkabs. Izlase. – R., 1952.
2. Birze M. “Ar dzērvju kāsi”. R., 1984.
3. Čaklais M. “Nozagtā gliemežnīca”.- R., 1980.
4. Čaklais M. “Profesionālis un ziedlapiĦas”.- R., 1985.
5. Kaudzīte R. “Domu izteikumi”. – R.,1973.
6. Kronvalds A. “Tagadnei”. – R., 1987.
7. MauriĦa Z. “Grāmata par cilvēkiem un lietām”.– R, 1937.
8. MauriĦa Z. “Uzdrīkstēšanās”. R., 1990.
9. Raudive K. “Don Kihots un mūslaiku cilvēks”.– R., 1938.
10. Rudzītis R. “Atzinēji un cīnītāji”. – R., 1935.
11. SkujiĦš “Zibens locīšana”. – R., 1978.
12. Veselis J. “Pārdomu grāmata”. – R., 1936.
13. Zentai MauriĦai – 100. Eiropa, Latvija – kultūru dialogs.
Konferences materiāli. – R., 1998.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. CimdiĦa A. “Zenta MauriĦa un latviešu eseja”.// Karogs,
1993. Nr.4.
2. Eihvalds V. “Par ziediem”.Eseja par eseju.// Karogs, 1995.
Nr.8.
3. Lasmane S. “Donkihotiskā melanholija” (par K. Raudivi)
// Karogs, 1990. Nr.6.
4. Repše G. “Pieskārieni”.?// Karogs, 1988., Nr.10.-11.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)13 ir piederīgs šis kurss:
B
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Kursa nosaukums angĜu valodā:
Essay in Latvian Literature
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is provided for MA students. The course contains the issues about the origin
of essay genre and its development in Latvia. It provides an analysis of essays by
famous writers (Z. MauriĦa, K. Raudive, R. Rudzītis).

Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Jaunākās tendences bērnu literatūrā
M2
2
36
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Rudīte Rinkēviča, Latviešu literatūras un kultūras katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss “Jaunākās tendences bērnu literatūrā” paredzēts filoloăijas maăistrantūras
literatūrzinātnes apakšnozares pirmā studiju gada studentiem.
Kursa ietvaros tiek pētītas jaunākās tendences gan latviešu, gan ārzemju bērnu literatūrā
un kritikā. Tiek analizēti 20., 21.gs. mijas dažādu žanru literārie teksti, to saturs un
forma, kā arī pieejas šo tekstu interpretācijā, uzmanību pievēršot arī izzinošajai
literatūrai un aktivitāšu grāmatām. Apzinot jaunākās tendences bērnu literatūrā, tiek
pilnveidots priekšstats par bērnu un pusaudžu literatūras specifiku un tās iekĜaušanos
kopējos literatūras attīstības procesos.
Kursa plāns:
22 lekcijas, 14 praktiskās nodarbības
Lekcijas:
6. Vispārīgs jaunākās latviešu un tulkotās literatūras raksturojums.
DaiĜliteratūras un izzinošās literatūras izdevumi 21.gadsimta sākumā.
7. Literārā pasaka un tās paveidi jaunākajā latviešu bērnu prozā. M.
Cielēnas, J. ZvirgzdiĦa, J. Baltvilka, M. Čaklā, A. Jundzes, J. Ankrava
u.c. autoru darbi. Sociālā fantastika kā viena no bērnu prozas īpatnībām.
3. Fantāzijas literatūra / žanrs. Fantāzijas žanra elementi latviešu un
ārzemju bērnu un pusaudžu literatūrā (Dž.K. Roulingas, P. Frienda, S.
Kvaskovas, J. Jurkāna, D. Jemeca u.c. autoru romāni).
4. Detektīvs pusaudžiem 20., 21.gs. mijā (A. Osmanes, V. Rūmnieka,
M. Cielēnas u.c. autoru proza).
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5. Raksturīgākie motīvi jaunākajā latviešu bērnu lirikā. DzejoĜu saturs un
forma. I. Zanderes, M. RunguĜa, P. Brūvera, J. Baltvilka u.c. autoru
dzeja.
6. “Skolas stāsts/romāns” sērijās “Mans pirmais romāns”, “Skolas
romāns”, latviešu rakstnieku prozā (M. Rungulis), dāĦu bērnu literatūrā
(B. Roiters, O.L. Kirkegors)
Seminārnodarbības:
1. Rūėa tēls M. ZariĦa pasakā “Rūėi un pūėi”, Ē. KūĜa “rūėu stāstos”.
2. Bērna tēla semantika t.s. brīnumainajos stāstos (Dž. Roulingas, S.
Kvaskovas u.c. autoru tekstos).
3. Mākslinieciskā pasaule sociālās tematikas stāstos (A. Neiburgas, H.
Grifitsas stāsti).
4. Jaunākās bērnu dramaturăijas raksturojums (A. AuziĦa, G. Frīdenfeldes
u.c. autoru lugas).
5. Tradicionālais un novatoriskais M. Cielēnas pasaku krājumos.
6. Tendences jaunākajā latviešu bērnu lirikā (2 krājumu analīze).
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
12. Anotētie bibliogrāfiskie saraksti par katru gadu publicētajām bērnu grāmatām – izdevējs:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs
13. Kiršentāle I., SmilktiĦa B., Vārdaune Dz. “Prozas žanri”. – R., 1991.
14. Ėikāns V. “Lirika: tēli, kompozīcija, žanri, virzieni” – Daugavpils, 1998.
15. Latviešu literatūras vēsture III sēj. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Andersens Ē.S. Ietērp vārdos savu pasauli. – R., 1995.
2. Konferenču materiāli ( “Aktuālas problēmas literatūras
zinātnē”(Liepāja), “Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas” (Daugavpils),
“Valoda un literatūra kultūras apritē” (Rīga) )

3. “Bērnu rakstnieki stāsta par sevi”. Gr. sērija “Mazā biogrāfiju
bibliotēka”. – R., 1998., 2000.
4. Kiršentāle I. “Folklorā sapĦotais”./ Varavīksne. – R., 1985.
5. Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- R., 2003.
6. Родари Дж. «Граматика фантазии». – Москва, 1978.
7. ”ZiemeĜu zvaigznājs”. (Autoru kolekt.) – R., 2002.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Ābele I. “Dienišėās pasakas”.// Neatkarīgā Rīta Avīze,
2003.2003.16.04.
2. Ceplis R. Gadījums un negadījums kā Kvaskovas un
Jundzes mākslas rezultāts.// Karogs, 2003.g., Nr.11.
3. Mackova J. “Bērnu literatūra vispirms ir bērnu
literatūra”.// Literatūra un Māksla, 1996.23.01.
4. Nagle G. “Poterveidīgā Monika”.// Diena, 2003.19.09.
5. StepiĦš L. “Latviešu un dāĦu literārie sakari”.// Karogs,
1986.g ., Nr. 5.
6. StepiĦš L. “Par latviešu un skandināvu literārajiem
sakariem”.// Karogs, 1987.g., Nr. 8.
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7. Treile J. “Redzētmācīšanās un ieraudzītprasme”.//
Karogs, 2003. Nr.4.
8. Veidemane R. “Kaija, vālodze un citi putni”.// Karogs,
2003., Nr.3.
9. Žurnāls “Grāmata”, 1990.g., Nr.12.
10. Žurnāls “Grāmatu Apskats”, 1997.g., Nr.5.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)14 ir piederīgs šis kurss:
B

Kursa nosaukums angĜu valodā:
The Latest Tendencies in Children´s Literature
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is provided for MA students. It includes the problems and tendencies of
contemporary children’s literature in Latvia and foreign literature. It focuses on the
latest children’s prose, lyric, drama and non-fiction.

Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

ZiemeĜvalstu un latviešu literārie kontakti
M2
2
36
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Maija Burima, Latviešu literatūras un kultūras katedra, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem.
Kurss sniedz ieskatu latviešu un ZiemeĜvalstu literāro attiecību priekšvēsturē. Īpaša uzmanība veltīta
ZiemeĜvalstu rakstnieku iespaidam uz latviešu rakstniekiem. Tiek apskatītas līdzības un atšėirības
tēlu, motīvu, sižetu, tēlu izveidē. Tiek sniegts padziĜināts skatījums uz H.Ibsens, K.Hamsuna,
A.Strindberga, S.Lāgerlēvas un H.K.Andersena daiĜradi. Aplūkots ievērojamāko ZiemeĜvalstu
literatūras tulkotāju devums.
Kursa plāns:
1. tēma ZiemeĜvalstu un latviešu literāro kontaktu
veidošanās priekšnoteikumi un nozīmīgākie
posmi:
Latviešu un zviedru literārie kontakti un to teorētiski vēsturiskais diskurss.
Latviešu un norvēău literārie kontakti un to teorētiski vēsturiskais diskurss.
Latviešu un dāĦu literārie kontakti un to teorētiski vēsturiskais diskurss.
Latviešu un somu literārie kontakti un to teorētiski vēsturiskais diskurss.
2.tēma ZiemeĜvalstu literatūras ietekme uz latviešu
literāro tipu formēšanās procesiem
Nacionālais romantisms tipoloăisko līdzību un ietekmju un aizguvumu perspektīvā.
Pozitīvisma raksturojums ZiemeĜvalstu un latviešu literatūrā.
Modernais kultūras tips, subtipi un to nacionālās īpatnības ZiemeĜvalstu un latviešu
literatūrā.
3.tēma ZiemeĜvalstu literatūras iespaids uz latviešu
literatūras žanru formēšanās procesiem.
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Holbergs, Ibsens, Strindbergs u.c. latviešu dramaturăijas attīstības kontekstā.
Hamsuns, Unsete, Lāgerlēva, Aho u.c. latviešu prozas izveides kontekstā.
Bjernsons u.c. atviešu lirikas izveides kontekstā.
4.tēma Latviešu un ZiemeĜvalstu literatūras saturiskā
tuvība virzienu kontekstā
Pilsētas un provinces tematika.
Cittautu un citu valstu tēls ZiemeĜvalstu un latviešu literatūrā salīdzinošā
skatījumā (Krievijas tēls – slāvi, Parīze – franči, Amerika – amerikāĦi u.c.).
Kopīgais un atšėirīgais cilvēka koncepcijas izveidē.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas.- R.,
2001.
Jundze A. Somijas literatūra Latvijā. 1885 – 2001.- R. 2002.
Kalnačs B. Ibsena zīmē. R., 2000.
StepiĦš L. Latviešu un zviedru literārie sakari.- R., 1983.
StepiĦš L. Latviešu un dāĦu literārie sakari. – R., 1989.
Lejas-KrūmiĦš T. Knuts Hamsuns. Mūža gaitas un darbs.- R., 1930.
Kalnačs B. Strindberga pieejamība.//Karogs, 1991,1.
Mortukāne A. Knutam Hamsunam šogad – 135. // Karogs.- 1994.- Nr. 12.
Treimanis V. Telpa spēlēm ar valodu. //Karogs.- 1993.- Nr. 4.
Upītis A. Jaunās grāmatas, Knuta Hamsuna “Pāns”. //Balss.- 1907.- Nr.40.
StepiĦš L. Knuts Hamsuns Latvijā.//Karogs.- 1984.- Nr.9.- 147.lpp.
Akuraters J. Ibsens, Hamsuns un Grīgs Norvēăijā. //Latvija.- 1908.- Nr.266.
Jansons–Brauns. Fauni un klauni? //Latviešu literatūras kritika.2.sēj. R.- 1957.
ZiemeĜnieks J. K.Hamsuna “Zemes svētība”. Grāmatu apskats. // Skaidrība.- 1924.Nr.3.
Sudrabkalns J. Grāmata par Hamsunu. //Daugava.- 1931.- Nr.10.
Sudrabkalns J. Hamsunam paliek 80 gadu. //Jaunākās ZiĦas.- 1939.- Nr. 168.
Kliene E. AtmiĦu dzirkstis. //Karogs.- 1979.- Nr. 1.,2.
Hamsune M. Varavīksne. Knuta Hamsuna vētrainā dzīve. Grāmatu Draugs, 1962.
Algulin I. A History of Swedish Literature. 1989.
Ferguson. R. Enigma. The Life of Knut Hamsun. – London.
Неустроев В. П. Литература Скандинавских стран (1870 – 1970).- M.,1980.
Благовещенская М. П. Кнут Гамсун. Биография по неизданным источникам и
литературная характеристика.- СПб, 1910.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Aho J. SirdsapziĦa. -R. 1971.
Bojers J. IzceĜotāji.-R. 1993.
Almkvists K.J.L. Vai nu tā drīkst?- R., 1996.
Lāgerlēva Z. Nilsa Holgersona brīnišėais ceĜojums.
Strindbergs A. Tēvs. Nāves deja.- R., 1996.
Strindbergs A. Jūlijas Jaunkundze. Kreditori. R. 1995.
Unsete S. Ūlavs Euduna dēls.- R., 1992.
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Undsete S. Olavs Auduna dēls un viĦa bērni.- Rīga, 1994.
Zviedru noveles. R., 1968.
Kittelsen Th. Troll.
Vesaas T. The Birds.- London, 1968.
Бьернсон Б. Избранные произведения. Силланпяя Ф.Э. Усопшая в молодости. М.
1999.
Гамсун К. Сoбрание сочинений. M.,1991.
Гамсун Т. Кнут Гамсун мой отец.- М., 1999.
Гуревич А. Средневековый героический эпос германских народов.// Старшая
Эдда.- СПб., 2000.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
“Karogs”

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)15 ir piederīgs šis kurss:
B
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Nordic – Latvian literary contacts
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master’s study programme „Philology (Latvian
philology)”.
The course gives an insight into the pre-history of Latvian and Scandinavian literary contacts. The
typological images and motifs in the works of the Latvian and most outstanding Nordic authors are
considered and analysed. The historical, psychoanalytical methodology of literary work analysis is
applied in the course.

Piezīmes:
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Nosaukums

Mūsdienu lingvistikas virzieni un metodes
MI
4

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
72
semestrī)
Filoloăija
Zinātnes nozare
Valodniecība
Zinātnes apakšnozare
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Svetlana PolkovĦikova, Latviešu valodas katedra, lektore.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Filoloăijas bakalaura programmas apjomā.
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas “Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem.
Kurss paredz iepazīstināt ar lingvistikas attīstību XX gs., padziĜināt zināšanas par valodniecības
virzienu specifiku. Kursā tiek apskatītas lingvistiskajā analīzē izmantotās metodes.
Kursa apraksts - plāns:
46 st. – lekcijas
26 st. – semināri
1. Lingvistikas virzienu izveidošanās. Strukturālisma virziens valodniecībā. Strukturālisma skolas:
funkcionālā valodniecība jeb Prāgas lingvistiskā skola, glosemātika jeb Kopenhāgenas lingvistiskā
skola, strukturālims ASV jeb deskriptīvā lingvistika.
Funkcionālā lingvistika. Prāgas lingvistiskās skolas ideju tālākā attīstīšana. Funkcionālā lingvistika
šaurākā un plašākā izpratnē. Funkcionālā gramatika, tās izpētes priekšmets.
Formālisms valodniecībā. Maskavas F. Fortunatova skola. Ăeneratīvā lingvistika. Sintaktisko
struktūru pētījumi.
Etnolingvistika. Etnolingvistikas attīstība ASV. Semantikas pētījumi. Etnolingvistikas attīstība
Krievijā. N. Tolstoja pētījumi.
Sociolingvistika, tās izveidošanās priekšnoteikumi. Sociolingvistisko pētījumu virzieni.
Makrolingvistika, makrosociolingvistika, kontrastīvā lingvistika.
Salīdzināmi vēsturiskā valodniecība, tās attīstība XX gs. Gamkrelidzes, V. Ivanova darbu nozīme.
2. Lingvistiskās pētīšanas metodes
Lingvistisko metožu klasifikācija: pēc darbības un pielietojamības (konkrētās un vispārīgās),
pēc izziĦas procesa (empīriskās, loăiskās un metodes, ar kurām tiek realizēta empīriskā un
loăiskā vienība).
Strukturālās un konstruktīvās metodes: aprakstošā metode, automātiskās analīzes metode,
153

distributīvā metode, filoloăiskā metode, eksperimentālās metodes, iekšējās rekonstrukcijas metode,
komponentu analīzes metode, kvantitatīvā metode, lingvistiskās ăeogrāfijas metode, sastatāmā
metode, salīdzināmi vēsturiskā metode, stilistiskā metode,
statistiskā metode, transformāciju metode, tipoloăiskā metode, vēsturiski salīdzināmā metode,
vēsturiskā metode, universāliju metode.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite. Piedalīšanās semināros, 4 referāti.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Koduhovs V. Vispārīgā valodniecība. – R., 1987.
2. Loja J. Valodniecības pamatjautājumi. – R., 1968.
3. Reformatskis A. Ievads valodniecībā. – R., 1975.
4. Rudzīte M. Latviešu valodas vēsturiskā fonētika. – R., 1993.
5. Ахунзянов Э.М. Общее языкознание. – Издательство Казанского университета, 1981.
6. Березин Ф.М., Б.Н.Головин. Общее языкознание. – М., 1979.
7. Головин Б.Н. введение в языкознание. – М., 1966.
8. Косовский Б.И. Общее языкознание. Учение о слове и словарном составе языка. – Минск,
1974.
9. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.
10. Общее языкознание. Под общей редакцией А.Е.Супруна. – Минск, 1983.
11. Общее языкознание. Хрестоматия. – Минск, 1974.
12. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. – М., 1975.
13. Язык и наука конца 20 века: Сб. статей. – Москва, 1985.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (Latviešu filoloăija)” B daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Trends and Methods of Modern Linguistics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master Programme “Philology (Latvian Philology)”.
The course envisages acquainting students with the development of linguistics in the 20th century,
enlarging their knowledge in particularities of linguistic trends. It also considers the methods used in
linguistic analysis.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Salīdzināmā valodniecība
MI
2
36
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Ingrīda Vanaga, Latviešu valodas katedra, lektore.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Apgūti kursi „Mūsdienu latviešu valoda” un „Ievads valodniecībā”.

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem.
Valodu faktu salīdzināšana un sastatīšana. Valodu kontrastīvā izpēte. Tipoloăiskās kategorijas.

Kursa plāns:
26 st. – lekcijas
10 st. – semināri
1. Salīdzināmās valodniecības teorētiskie jautājumi.
2. Salīdzināmās valodniecības mērėi, objekts un metodes.
3. Valodu faktu salīdzināšana un sastatīšana, kopējās, līdzīgās un atšėirīgās pazīmes.
4. Valodu kontrastīvās izpētes principi.
5. Salīdzināmi vēsturiskā metode (ăenētiskās identitātes noteikšana).
6. Sastatāmā metode valodu tipoloăiskās pētīšanas kontekstā.
7. Kongruences un ekvivalences jēdzieni salīdzināmajā lingvistikā.
8. Tipoloăiskās kategorijas.
9. Valodas vienību salīdzinājuma īpatnības dažādos līmeĦos (fonētiskā, semantiskā, morfoloăiskā un
sintaktiskā līmenī).
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens.
Literatūra (01-mācību literatūra):
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1. Байрамова Л. К. Введение в контрастивную лингвистику. – Казань, 1994.
2. Гудавичюс А. Й. Сопоставительная семасиология литовского и русского языка. – Вильнюс,
1985.
3. Гак В. Г. О контрастивной лингвистике // Новое в зарубежной лингвистике. – Москва,
1989.
4. Семенова М. Ф. Сопоставительная грамматика русского и латышского языков. – Р., 1967.,
1994.
5. Кузнецов А. М. Основание для сравнения контрастивной семасиологии. Методы
сопоставительного изменения языков . – Москва, 1988.
6. Бурлак С. А., Старостин С. А., Введение в коммуникативную контрастивику. – Москва,
2001.
7. Karulis K. Latviešu etimoloăijas vārdnīca // – R., Avots, 1992.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Эльзбутас Ю. Сопоставительная морфология русского и литовского языков. – Вильнюс,
1985.
2. Murāne S. Krievu un latviešu valodas skaĦu verbu leksiski semantiskā grupa. – Daugavpils, 2003.
3. Муране С. Н. Лексика русского и латышского языка в аспекте сопостовительной
семасиологии. – ДПУ, 1998.
4. Муране С. Н. Сопостовительное изучение лексики русского и латышсеого языков. –
Даугавпилс, 1990.
5. Ладо Р. Лингвистика поверх границ культур // Новое в зарубежной лингвистике.Вып. ХХХ.
Контрастивная лнгвистика – Москва, 1989.
6. Kontrastīvās lingvistikas daži aspekti // Valoda – 1995., HF V Zinātniskie lasījumi. – Daugavpils,
1996.
7. Ярцева В. Контрастивная грамматика. – Москва, 1981.
8. Sedovs V. Balti senatnē. – R., 1992.
9. Стернин С. Н. Контрастивная лнгвистика. – Воронеж, 2004.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” B daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Comparative Linguistics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master Programme “Philology (Latvian Philology)”.
Comparison and contrasting of language facts. Contrastive research of languages. Typological
categories.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Frazeoloăija sastatāmā aspektā
MII
2
36
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Irita Saukāne, Latviešu valodas katedra, asistente.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Apgūts leksikoloăijas un frazeoloăijas kurss.
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas “Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem.
Kursā tiek apskatīta kontrastīvās frazeoloăijas izveidošanās un attīstība, kā arī frazeoloăismu analīze
sastata aspektā un to tulkošanas specifika.

Kursa apraksts - plāns:
16 st. – lekcijas
16 st. – praktiskie darbi
4 st. – semināri
Frazeoloăijas kā zinātnes nozares attīstība 20. gs. beigās. Frazeoloăija kā valodas un kultūras
fenomens. Kontrastīvās frazeoloăijas izveidošanās un attīstība. Frazeoloăismu pazīmes,
norobežošana no nefrazeoloăiskiem vārdu savienojumiem. Dažādu valodu frazeoloăismu sakritības
problēma. Frazeoloăismu analīze sastata aspektā (semantiskais, strukturāli gramatiskais,
komponentu līmenis). Ekvivalenti frazeoloăismi (pilnīgi un daĜēji), analogi un bezekvivalenti
frazeoloăismi. Frazeoloăismu tulkošanas specifika.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
2 kontroldarbi, kartotēkas izveide un analīze, diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Арсентьева Е. Ф. Сопоставительный анализ фразеологических едениц. – Казань, 1989.
2. Laua A. Latviešu frazeoloăija. – R., 1992.
3. Павловская Л. Образно-мотивационные особенности русской фразеологии в сравнение с
латышской // Аспект дискурсов разных типов: материалы сообщений конференции. –
Каунас, 1997.
4. Райхштейн А. Д. Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии. – М., 1980.
5. Шадрин Н. Перевод фразеологических едениц и сопоставительная стилистика. – Саратов,
1991.
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Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. – R., 1993.
2. Павловская Л. Русская фразеология в зеркале латышского языка. – Лиепая, 1998.
3. Коровацкая Ж. Фразеологизмы, характеризующие внутрисемейные отношения в русском,
латышском и английском языках // Valoda –2004. Valoda dažādu kultūru kontekstā. –
Daugavpils, 2004.
4. Павловская Л. Сопоставление фразеологизмов с однотипными компонентами в русском и
латышском языках // Valoda –1999. Humanitārās fakultātes IX Zinātniskie lasījumi. –
Daugavpils, 1999.
5. Рецкер Я. Теория перевода и переводная практика. – М., 1974.
6. Солохуд Ю. П. К. К вопросу о совпадении фразеологических оборотов в разных языках //
Вопросы языкознания. – 1982. – № 2.
7. Шанский Н. Фразеология современного русского языка. – М., 1985.
8. Veisbergs A. English – Latvian borrowing of idioms. LU Zinātniskie raksti. 578. sēj. – R., 1992
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (Latviešu filoloăija)” A daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Phraseology in Contrastive Aspect
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master Programme “Philology (Latvian Philology)”.
The course considers the establishment and development of phraseology, as well as analysis of
phraseological units in contrastive aspect, and specificity of their translation.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Ievads semantikā
MI
2
36
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Zaiga Ikere, Latviešu valodas katedra, profesore.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem.
Kursā ietvertas vārda leksiskās nozīmes interpretācijas un dažādi vārda leksiskās nozīmes aspekti.

Kursa plāns:
24 st. – lekcijas
12 st. – semināri
1. Valoda un domāšana. Vārda nozīmes izpratne valodniecībā un psiholoăijā.
Semantiskais trijstūris.

2. Vārda leksiskās nozīmes interpretācijas dažādu zinātnieku darbos. I. Arnoldas
vārda leksiskās nozīmes interpretācija: vārda denotatīvā nozīme un konotatīvā
nozīme. Konotācijas tipi: emocionālā jeb afektīvā, vērtējošā, ekspresīvā jeb
intensitātes.
J. BeĜajevskas interpretācija: leksiskās nozīmes priekšmetiskais saturs, tā denotatīvais un
signifikatīvais aspekts. Leksiskās nozīmes konotatīvais aspekts:
a) emotivitāte kā konotācijas komponents,
b) vērtējums kā konotācijas komponents,
c) intensitāte kā konotācijas komponents.
Leksiskās nozīmes pragmatiskais aspekts.
Dž. Līča vārda nozīmes interpretācija: konceptuālā nozīme jeb jēga, asociatīvas nozīmes:
konotatīvā, stilistiskā, afektīvā, atspoguĜotā, kolokatīvā jeb apkaimes nozīme, tematiskā nozīme.
3. Vārda leksiskās nozīmes denotatīvā aspekta valodu kontrastīvā analīze.

159

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kontroldarbs, diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Ikere Z. Vārda leksiskā nozīme. – Daugavpils, 1991.
2. Laua A. Latviešu leksikoloăija. – R., 1988. – 13.-29. lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Ikere Z. Vārda nozīme kā filosofisku, valodniecisku un psiholoăisku pētījumu objekts // LPSR
ZA Vēstis, 1989. – Nr. 9. – 12.-17. lpp.
2. Ikere Z. ‘Realitāte’, ‘īstenība’, ‘tiešamība’: terminfunkcijas un tulkošanas jautājumi // LZA
Vēstis. – A. daĜa. – 1992. – Nr. 3. –14.-19. lpp.
3. Ikere Z. Vārda leksiskās nozīmes denotatīvā aspekta nesakritība internacionālajos un latviešu
cilmes vārdos // Valodas aktualitātes – 1990. – R., 1991. – 144.-154. lpp.
4. Kūle M. CeĜi saprašanas labirintos. – R., 1989. – 64.-77. lpp.
5. Stengrevica M. Vārda semantiskā aktualizācija dzejā un valodas kultūrā // Latviešu valodas
kultūras jautājumi. – R., 1979. – 15. laid. – 135.-143. lpp.
6. Vārda semantika. – R., 1971.
7. Выготский Л. Мышление и речь. – М., 1959. Shought and Speech. – Princton, 1965.
8. Leech G. Semantics. – Hardmondsworth, 1974. – pp. 11.-27.
9. Palmer G. Semantics: - A new Outline. – Cambridge, 1976. – pp. 25.-71.
10. Wurford, J. R. and Heasley, B. Semantics: A Course Book, Cambridge, Cambridge University
Press.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” B daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Introduction to Semantics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master Programme “Philology (Latvian Philology)”.
The course considers issues of semantic theories on word meaning. Different interpretations and
approaches to the lexical meaning are discussed.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Latviešu terminoloăija
MII
2
36
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Zaiga Ikere, Latviešu valodas katedra, profesore.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem.
Kurss sniedz ieskatu latviešu terminoloăijas zinātnes vēsturē un teorētiskajos pamatjautājumos.
Kursā galvenā uzmanība pievērsta latviešu terminoloăijas izstrādes valodiskajiem principiem. Kursā
tiek akcentēti tie jautājumi, kas ir aktuāli latviešu zinātniskās terminoloăijas izstrādē.

Kursa plāns:
24 st. – lekcijas
12 st. – semināri
1. Ieskats latviešu terminoloăijas un tās izstrādes principu vēsturē. Termina pamatizpratne un
galvenās zinātniskam terminam izvirzāmās prasības.
2. Termins un vārds. Termina vārdšėiriskais raksturojums. Terminēmas jēdziens. Terminoloăija un
terminoloăiskā leksika.
3. Terminoloăijas un vispārlietojamās leksikas un terminoloăiskās un neterminoloăiskās leksikas
attieksmes un mijiedarbība. Terminoloăijas slāĦi. Terminoloăijas un citu ierobežotas izplatības
leksikas slāĦu attieksmes.
4. Semantikas vieta termina pamatprasībās. Polisēmijas, homonīmijas un sinonīmijas
terminoloăiskā izpratne.
5. Terminelementu semantika. Terminu semantikas diferencēšana. Vārda nozīmes maiĦa
terminoloăijā.
6. PatskaĦu izvēles problēmas. LīdzskaĦu izvēles problēmas. Lielā un mazā sākumburta problēma
terminos.
7. Lietvārda kategoriju izmantošana. Īpašības vārda un divdabja kategoriju izmantošana.
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8. Afiksācija. SalikteĦdarināšana. Konversija.
9. Vārdkopu komponentu sintaktiskā saistījuma veidu vispārīgs raksturojums. Vārdkopterminu
komponentu skaits.
10. Aizgūtās terminoloăijas vispārīgs raksturojums. Terminoloăijas izstrādē aktuālais aizguvumu
pētījums.
11. Internacionālismu vieta latviešu terminoloăijā. Citvalodismu raksturojums un vieta latviešu
terminoloăijā. Terminu aizgūšanas pamatprincipi.
12. Ekstralingvālie principi: zinātniskās pieejas princips, zinātniskās vadības princips, speciālistu un
valodnieku sadarbības princips, terminu saskaĦošanas princips, sociāli vēsturiskais princips,
informācijas princips.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kontroldarbs, kartotēkas izveide, diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. SkujiĦa V. Latviešu terminoloăijas izstrādes principi. – R., 1993.
2. SkujiĦa V. J. Endzelīna devums latviešu valodas zinātniskās terminoloăijas attīstībā // Lvkj. –
R., 1972. – 8. Laid. – 17.-33. lpp.
3. Ikere Z. Internacionālismi filosofijas terminoloăijā // Valodas aktualitātes. – 1990. – R., 1991. –
63.-73. lpp.
4. Ikere Z. Sinonīmija latviešu filosofijas terminoloăijā // Vārda leksiskā nozīme. – Daugavpils,
1991. – 44.-55. lpp.
5. Ikere Z. Polisēmijas paveida – kategoriālās daudznozīmības izpaudums filosofijas leksikā //
Kontrastīvās lingvistikas problēmas. – Daugavpils, 1992. – 3. laid. – 4.-27. lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. – R., 1989. – 5.-40. lpp.
2. Drezena E. (1892 – 1992) piemiĦai veltītā starptautiskā konference “Terminoloăijas zinātne:
stāvoklis un perspektīvas”. – R., 1992.
3. Soida E. ĂenitīveĦi // Lvkj. – R., 1974. – 10. laid. – 114.-118. lpp.
4. Grabis R. Par terminoloăijas attīstību un izstrādāšanu latviešu valodā // LPSR ZA Vēstis. – 1952.
– Nr. 4. – 25.-38. lpp.
5. Grabis R. Savējā un aizgūtā saaudums zinātnes valodā // LPSR ZA Vēstis. – 1978. – Nr. 12. –
70.-88. lpp.
6. Grabis R. Ieskats latviešu zinātnes valodas veidošanās sākumos // LPSR ZA Vēstis. – 1976. –
Nr. 6. – 114.-131. lpp.
7. Terminology and Philosophy of Science. Terminological Theories and Theis Development.
Terminological Planning and Internationaligation of Terminology. – In: International
Conference on Terminology Science and Terminology Planning. Riga, 17-19 August 1992. IIIFSeries 4. –Vienna, 1994.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
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Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” B daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Latvian Terminology
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master Programme “Philology (Latvian Philology)”.
The course provides insight into the history of Latvian terminology and basic theoretical questions.
Priority is given to the linguistic principles of devising Latvian terminology. In the course the
questions, topical for the devising of scientific Latvian terminology, are accentuated.
Piezīmes:
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Nosaukums

Latviešu leksikogrāfija
MI
2

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
36
semestrī)
Filoloăija
Zinātnes nozare
Valodniecība
Zinātnes apakšnozare
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Svetlana PolkovĦikova, Latviešu valodas katedra, lektore.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Apgūts mūsdienu latviešu valodas kurss.
Kursa anotācija:
Leksikogrāfijas jēdziens. Vārdnīcu tipi, to šėirkĜu īpatnības. Filoloăiskās vārdnīcas:
tulkojošās, skaidrojošās, terminoloăiskās, etimoloăiskās, ortogrāfiskās, ortoēpiskās,
vēsturiskās, frazeoloăiskās, dialektu (apvidvārdu), inversās, valodas biežuma, rakstnieku
valodas vārdnīcas u.c.

Kursa apraksts - plāns:
1. ManceĜa vārdnīca (1638). Vārdu atvasinājumi. Arhaismi, dialektismi. Aizguvumi no lietuviešu
valodas, slāvu valodām, ăermāĦu valodām. Ieviesušies aizguvumi. Aizguvumi no Baltijas somu
valodām. Juridiskā terminoloăija.
2. G. Elgera vārdnīca (1683). Aizguvumi no slāvu valodām, no ăermāĦu valodām.
Internacionālismi. Jauni termini.
3. H. Fīrekera vārdnīca. Īss raksturojums.
4. J. Langija vārdnīca (1685). Aizguvumi no lietuviešu valodas, slāvu valodām.
5. G. Stendera vārdnīca (1761). Aizguvumi no slāvu valodām, no ăermāĦu valodām.
6. J. Langes vārdnīca (1772. – 1777.). Īsie atvasinājumi. Apvidus vārdi. Aizguvumi no slāvu
valodām, no ăermāĦu valodām, no Baltijas somu valodām. Internacionālismi.
7. G. F. Stendera vārdnīcas (1789). Vārdu krājuma avoti. Aizguvumi no slāvu valodām, no
ăermāĦu valodām. Internacionālismi. Terminoloăijas meklējumi.
8. Krievu-latviešu-vācu vārdnīca (1872). Vārdu krājums. Jaunvārdi. SalikteĦi – jaunvārdi.
Neieviesušies jaunvārdi. Veci vārdi ar jaunu vai paplašinātu nozīmi. Vārdkopas termini.
Aizguvumi no slāvu valodām, no ăermāĦu valodām. Internacionālismi.
9. J. Neikena un K. UlmaĦa vārdnīca (1872). Jaunvārdi. Aizguvumi no slāvu valodām, no ăermāĦu
valodām, no Baltijas somu valodām.
10. G. Bražes vārdnīcas (1875., 1880.).
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11. K. Mīlenbaha valodnieciskā darbība.
12. K. Mīlenbaha, J. Endzelīna “Latviešu valodas vārdnīca”.
13. Speciālās vārdnīcas. Jura Alunāna vārdnīcu fragmenti. M. FelkeĜa kuršu kāpu latviešu vārdu
krājums (1879). Apvidus vārdu saraksti (Lindes, Kauguru, Drustu). Priekšdarbi sinonīmu
vārdnīcai. Svešvārdu vārdnīcas.
14. Vārdnīcu iedalījums. Dažādi vārdnīcu iedalījuma principi. Galvenie vārdnīcu tipi.
15.Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.-8. sej. – R., 1972-1996.
16.Latviešu valodas vārdnīca. – R., 1987.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1.Bergmane A., Blinkena A. Latviešu rakstības attīstība. Latviešu literārās valodas vēstures
pētījumi. – R., 1986.
2.Zemzare D. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam) – R., 1961.
3.Roze L. Pasaule vārdnīcas skatījumā. – R., 1882.
4.Latvijā izdotās latviešu valodas // Bibliogrāfisks rādītājs (1900 - 1994). – R., Latvijas
Universitāte. – 1995.
5.StradiĦš J. Stenderi un “Augstas gudrības grāmata” latviešu kultūras vēsturē. – Grām. Stenders G.
F. “Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas” – R., 1988.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1.Bankavs A. Leksikogrāfija un arhaiskā leksika // Linguistika Lettika 3, Rīga, 1998.
2.Bankavs A. Jēkabs Dravnieks – leksikogrāfs //Linguistika Lettika 5, Rīga, 1999.
3.Bušs O. Latviešu literārās valodas vārdnīcā neiekĜautā leksika // LVKJ, 14. laid. Rīga,1978.
4.Druviete I. Valodnieks leksikogrāfs Jēkabs Dravnieks. // LVKJ, 25. laid. Rīga, 1989.
5.Karulis K. K. Valdemāra vārdnīca un latviešu literārās valodas attīstība // LVKJ. – R., 1972.
6.Ėikāns V. Kad sākas latviešu literārā identitāte? G. F. Stendera mantojuma sakarā. – Literatūra un
Māksla. – 1994. g. 11. marts.
7.Kuzina V., Drīzule V. Par jaunu darbu statistiskajā leksikogrāfijā // LZA Vēstis, A daĜa, 1991.
Nr.7.
8.Laumane B. JāĦa Langija vārdnīcai 300 gadu // LVKJ. – R., 1985.
9.Mežaraupe A. Par Ā. Alunāna lugas “Paša audzināts” valodas vārdnīcu // Latviešu valodas
attīstība. – R., 1963.
10.Paskaidrojošā vārdnīca tautasdziesmu leksikai // Saule sēja sudrabiĦu. Sak. K. Arājs. – R., 1972.
11.Roze L. G. F. Stendera “Latviešu leksikons” // LVKJ. – R., 1989.
12.Roze L. K. Valdemāra 1872. gada vārdnīca. Leksikogrāfiska analīze // veltījums akadēmiėim
Jānim Endzelīnam. 1873.-1973. – R., 1972.
13.Roze L. Latviešu leksikogrāfijas 350 gadi // LVKJ. – R., 1988.
14.Roze L. Leksikogrāfiskais darbs // LVKJ. – R., 1979.
15.Roze L. Pirmās latviešu vārdnīcas simtgade // LVKJ. – R., 1972.
16.Šīmanis G. Atis Kronvalds un 19. gadsimta 70. gadu vārdnīcas // LVKJ. – R., 1988.
17.Veidemane R. Jauna pakāpe latviešu leksikogrāfijas attīstībā // LVKJ. – R., 1973.
18.Zemzare D. Jaunlatviešu darbs leksikas izveidē // LPSR ZA Vēstis. 1956. – Nr. 5.
19.Opitz K. Dimensions of the Word and the Implications for Lexicography // Linguistika Lettika 7,
Rīga, 2000.
20.Pavela J. Par dažām verbu formu īpatnībām G.Elgera DICTIONARUM POLONO-LATINO165

LOTTAVICUM // Linguistika Lettika 2, Rīga, 1998.
21.Stenders G. F. Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas. – R., 1988. 22.Stengrevica M.
Daži vārdi par Latviešu literārās valodas vārdnīcu (sakarā ar pēdējā sējuma iznākšanu – pēcvārda
vietā) // Linguistika Lettika 2, Rīga, 1998.
23.Valdmanis J. Making “Latvian Litetary Language Dictionary”: Myths and Facts Linguistika
Lettika 7, Rīga, 2000.
24.Veisbergs A. Dažas problēmas divvalodu vārdnīcu veidošanā // Linguistika Lettika 2, Rīga,
1998.
25.Zuicena I. Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: projekts un tā realizācija // Linguistika Lettika 2,
Rīga, 1998.
26.Zuicena I. “Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca” un “Latviešu literārās valodas vārdnīca” //
Linguistika Lettika 7, Rīga, 2000.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” B daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Latvian Lexicography
Kursa anotācija angĜu valodā:
Main linguistic of the organization of lexical units. Equivalence and synonymy. Semantic
fields. Kernel elements as means of lexical cohesion. Specificity of the human internal lexicon.
The types of semantic and semantic distances. The notion of semantic distance. Semantic
cohesion. Methodology of isalating nominative groups and their kernels.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Valodu kontakti
MI
2
36
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Vilma ŠaudiĦa, Latviešu valodas katedra, asociētā profesore.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem.
Valodu kontaktu lingvistiskie, psiholoăiskie, sociālie, kultūras un pedagoăiskie aspekti. Divvalodība
un diglosija; valodu interference, pidžinizācija, valodu krustošanās u.c. Valodu kontakti un
aizgūšana.

Kursa plāns:
22 st. – lekcijas
14 st. – semināri
1. Valodu kontaktu lingvistiskie, psiholoăiskie, sociālie, kultūras un pedagoăiskie aspekti.
2. Valodu kontaktu raksturojums (ārējie un iekšējie kontakti); valodu saskares veidi (tuvkontakts
un tālkontakts).
3. Divvalodība (bilingvisms), daudzvalodība; diglosija. Bilingvisma veidi. Bilingvisms un
domāšana.
4. Interference, pidžinizācija, valodu krustošanās u. c.
5. Valodu kontakti un aizgūšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. – R., 1989. – 5.–34. lpp.
2. Beikers K. Bilingvisma un bilingvālās izglītības pamati. – Nordik, 2002. – A daĜa.
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3. Brata – Paulstone K. Sociālo faktoru loma valodas noturībā un valodas nomaiĦā // Kentaurs
XXI, Nr.30, 2003.g. aprīlis. – 165. – 179.lpp.
4. Druviete I. Valodas pārmaiĦas kontaktvalodu ietekmē // Linguistica Lettica 2. – R.: Latviešu
valodas institūts, 1998. – 5.–18. lpp.
5. Вайнрайх У. Языковые контакты: состояние и проблемы исследования. – Киев, 1979.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Ahero A. Valodu kontakti un vārdu aizgūšana // Lvkj. – R., 1976., 12. laid. 38.–50. lpp.
2. Druviete I. Latvijas valodas politika Eiropas Savienības kontekstā. – R., 1998.
3. Druviete I. Valodas politika: pasaules pieredze Latvijai. – R., 1994.
4. Latviešu valodas kontaktu pētījumi. – R., 1987.
5. ŠaudiĦa V. Valodu kontakti dažās Lietuvas pierobežas sēliskajās izloksnēs // Latviešu valodas
sakari ar citām valodām . – Daugavpils: DPI, 1989. – 47.–62. lpp.
6. Взаимодействие лингвистических ареалов. – Л., 1980. – с. 161–197. (J. Laučūtes raksts).
7. Гавранек Б. К пpоблематике смешения языков // Новое в лингвистике: Языковые котакты.
– М., 1972. – Вып. VI – с. 94–111.
8. Крысин Л. П. К. К вопросу о внутриязыковой диглоссии // Методы билингвистических
исследований. – М., 1976. – с. 61–67.
9. Росетти А. Смешанный язык и смешение языков. // Новое в лингвистике: Языковые
контакты. – М., 1972. – с. 112–119.
10. Хауген Э. Языковой контакт. – М., 1972. – Вып. VI. – с. 61–80.
11. Хауген Э. Процесс заимствования // Новое в лингвистике: Языковые контакты. – М.,
1972. – Вып. VI. – с. 344–382.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)16 ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” B daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Language Contacts
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master Programme “Philology (Latvian Philology)”.
The linguistic, psychological, social, cultural and pedagogical aspects of language contacts.
Bilingualism and diglosia; language interference, pidginization, language crossing, etc. Language
contacts and borrowing.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Modalitāte latviešu valodā
MII
2
36
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Veronika Ruža, Latviešu valodas katedra, lektore.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Apgūts mūsdienu latviešu valodas kurss.

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem.
Modalitātes izpratne un būtība. Modalitāte latviešu un ārzemju valodniecībā.

Kursa plāns:
22 st. – lekcijas
14 st. – semināri
1. Modalitātes būtība, ar modalitāti saistīto terminu sistēma. Modalitāte un mods.
2. Modalitāte kā sintaktiska kategorija.
3. Modalitāte kā sintaktiski semantiska kategorija.
4. Modalitātes izpratne ārzemju valodniecībā.
5. Modalitāte latviešu valodniecībā. Klasifikācijas principi (komunikatīvā un loăiskā).
Komunikatīvā modalitāte un teikuma modālie tipi latviešu valodā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1 . Ceplītis L., Rozenbergs J., Valdmanis J. Latviešu valodas sintakse. R., Zvaigzne, 1989.
2. Dimants A. Pavēles un īstenības izteiksmes formu jaukšana. // Latviešu valodas kultūras
jautājumi, 24. laidiens, 1988., 119.–124. lpp.
3. Endzelīns J. Darbu izlase. (Par latviešu valodas mācību). 3. sēj. I. daĜa, R., 1979.
4. Endzelīns J. Latviešu valodas gramatika. R.: LVI, 1951.
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5. KārkliĦš J. Dažas teksta sintaktiskās struktūras īpatnības.// Veltījums akad. J. Endzelīnam. R.,
1972.
6. KārkliĦš J. Infinitīva sintaktiskās potences. R.: LVU, 1976.
7. LagzdiĦa S. Sintaktiskā redukcija formālās un semantiskās struktūras attieksmju aspektā.//
Valodas aktualitātes – 1983. R.: Zinātne, 1984., 125.–138. lpp.
8. Lauze L. Ikdienas saziĦa: vienkāršs teikums latviešu sarunvalodā. Liepāja, 2004.
9. Mūsdienu literārās latviešu valodas gramatika. 1. sējums. R.: LPSR ZA izdevniecība, 1959.
10. Mūsdienu literārās latviešu valodas gramatika. 2. sējums. R.: LPSR ZA izdevniecība, 1962.
11. Ozols A. Raksti valodniecībā. R., 1967.
12. Rozenbergs J. Teksta lingvistika un valodas prakse. // Latviešu valodas kultūras jautājumi, 22.
laidiens, 1986., 36.–51. lpp.
13. Блинкена А. Вопросительные и побудительные предложения в современном латышском
литературном языке. R.: 1958.
14. Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке. «Труды
Ин-та русского языка АН СССР» вып. II, Москва, 1950.
15. Золотова Г. А. Очерки функционального синтаксиса русского языка. Москва: Наука, 1973.
16. Drushinina V. V., Köhler C. Modalität in der Rede. Moskau, 1986.
17. Kessler H. Die Aufforderung als Typ kommunikativer Aufgaben. // In: Potsdamer Forschungen
Reihe A. H. 23, Potsdam, 1977.
18. Saville-Troike M. The Ethnography of Communication. – Oxford: Basil Blackwell, 1982.
19. Stenstrom A-B. An Introduction to Spoken Interaction. – London and New York: Longman,
1994.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Грабе Вл. Общее значение синтаксической конструкции и трансформации. – Česka
Republika, 1996., Nr. 2.
2. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. Москва: Наука,1982.
3. Bartsch Werner. Tempus Modus Aspekt. Verlag Moritz Diesterweg, 1989.
4. Engel Ulrich, Tertel K. Rozemaria. Kommunikative Grammatik. – München, 1993.
5. Ružička R. Über die Einheitlichkeit der Modalität, Bonn, 1972.
6. Welte W. Modalität der deutschen Sprache. Band 1, Hamburg, 1974.
7. Brown P., Fraser C. Speech as a marker of situation. // Social markers in speech. – Cambridge:
Cambridge University Press, 1979, p. 33.–62.
8. Hymes, D. H. MOdels of interaction of language and social life. // Directions in Sociolinguistics,
ads J. J. Gumperz and D. Hymes. – New York: Holt, Rinehart and Winston, 1972, p. 35.–71.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” B daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Modality in the Latvian Language
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Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master Programme “Philology (Latvian Philology)”.
Understanding modality, nature of modality. Modality in the Latvian and foreign linguistics.
Piezīmes:
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Nosaukums

Personvārds kultūras apritē
MI
2

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
36
semestrī)
Filoloăija
Zinātnes nozare
Valodniecība
Zinātnes apakšnozare
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Lilija Jurăīte, Latviešu valodas katedra, asistente,
Inese Zuăicka, Latviešu valodas katedra, asistente.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.
Kursa anotācija:
Kursa mērėis – aktualizēt studentu zināšanas par personvārdu vēsturi, to lomu sabiedrībā,
funkcionēšanas īpatnībām dzīvē un daiĜliteratūrā. Studenti tiek iepazīstināti ar ārzemju un latviešu
valodnieku atziĦām, kas iekĜautas rakstos par personvārdiem, normatīvajos dokumentos, reglamentē
personvārdu lietojumu lietišėajos rakstos un ikdienas komunikācijā.
Kursa apraksts - plāns:
16 st. – lekcijas
20 st. – semināri
Personvārdi – savdabīga valodas vārdu krājuma daĜa.
Personvārdu pētīšanas aspekti un metodes.
Personvārdu rašanās un funkcionēšana no Aizvēstures līdz mūsdienām.
Personvārdu došanas tradīcijas dažādās pasaules valstīs.
Uzvārdu rašanās un funkcionēšana dažādās pasaules valstīs.
Uzvārdu rašanās un funkcionēšana Latvijā.
Iesauku rašanās un funkcionēšana.
Pseidonīms, segvārds u.c. personvārdi.
Vārddarināšanas tradīcijas.
Personvārds daiĜliteratūrā.
Personvārds ikdienas komunikācijas procesā.
Personvārdu lietošanu un maiĦu reglamentējošie dokumenti.
Studentu patstāvīgo pētījumu aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
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1. Blese E. Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas//Vecākie personu vārdi un uzvārdi 13.- 16.gs.
–R., 1929.
2. Bušs O. Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes pakāpieni. –R., 2003.
3. Butkus A. Lietuvių pravardes. – Kaunas, 1995.
4. SiliĦš K. Latviešu personvārdu vārdnīca. –R., 1990.
5. Tavs vārdadienu kalendārs. 2005. – 2007. –R., 2004.
6. Vārdadienu kalendārs 2000-2003. –R., 1999.
7. Бестужев-Лада Исторические тенденции развития антропонимов//Личные имена в прошлом,
настоящем, будущем. –М., 1970.
8. Бондалетов В. Русская ономастика. –М., 1983.
9. Сталтмане В. латышская антропонимика. Фамилии. –М., 1981.
10. Подольская Н. Словарь русской ономастической терминологии. –М., 1974.
11. Вежбицкая А. Язык. культура. Познание. –М., 1997.
12. Никонов В. Имя и общество. –М., 1974.
13. Никонов В. География фамилий. –М., 1988.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Grzenia J. Słownik imion. –Warszawa 2004.
http://www.last-names.net/
http://viduramziu.lietuvos.net/etno/gudavicius-en.htm
http://www.lfcc.lt/publ/thelt/node9.html
http://www.serve.com/shea/germusa/germname.htm
http://www.angelfire.com/ma4/thelithuanians/page2.html
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Baltu filoloăija,
Linguistica Lettica,
Baltistica.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” B daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
The history of Standard Latvian.
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for students of master study programme “Philology”
Personal names constitute a specific language subsystem, whose origin and functioning is not
always determined by linguistic regularities, but by such extra – linguistic factors as regional
history, heterogeneous ethnicity, dominating religious, etc. The aim of the course is to
introduce with these problems.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Maăistra darba seminārs un aprobācija
literatūrzinātnē
M 1, 2
12
252
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Anita Stašulāne, Latviešu literatūras un kultūras katedra, asociētā profesore
Valentīns Lukaševičs, Latviešu literatūras un kultūras katedra, lektors
Alīna Romanovska, Latviešu literatūras un kultūras katedra, asistente
Valdis Ėikāns, Latviešu literatūras un kultūras katedra, asociētais profesors
Ingrīda Kupšāne, Latviešu literatūras un kultūras katedra, lektore
Sandra Meškova, Latviešu literatūras un kultūras katedra, docente
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem. Kursa
ietvaros studējošie padziĜināti aplūko literatūrzinātnes aktuālas problēmas, īpaša uzmanība tiek
pievērsta literāro tekstu analīzei. Kursā sevišėa uzmanība pievērsta izvēlētā maăistra darba tēmas
izstrādei.

Kursa plāns:
32 - lekcijas, 256 – semināri
1. Ievads semināra tēmā.
1. 1. Lirikas teksta struktūra.
1. 2. Latviešu romāns.
1. 3. Simbolu analīze un interpretācija.
1. 4. Drāmas analīze.
1. 5. Telplaiks latviešu literatūrā.
1. 6. Reliăiskās idejas literatūrā.
1. 7. RaiĦa fenomens literatūrā un kultūrā.
2. Zinātniskā ziĦojuma sagatavošana, uzstāšanās un analīze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
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Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
Kursa apguvei nepieciešamās literatūras saraksts ir pieejams, kontaktējoties ar kursa docētāju.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Kursa apguvei nepieciešamās literatūras saraksts ir pieejams, kontaktējoties ar kursa docētāju.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Karogs, Letonica, Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas, aktuālas problēmas
literatūras zinātnē, Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis u. c.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)17 ir piederīgs šis kurss:
B
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Master’s thesis seminar and approbation
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for Master’s students of Latvian philology. It provides a deeper insight into
topical problems of literary science, focusing on the analysis of literary texts. Special attention is
attributed to the elaboration of Master’s thesis.

Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Maăistra darba seminārs un aprobācija.
MI, MII
14
252
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Vilma ŠaudiĦa, Latviešu valodas katedra, asociētā profesore
Svetlana PolkovĦikova, Latviešu valodas katedra, lektore
Veronika Ruža, Latviešu valodas katedra, lektore
Inguna Teilāne, Latviešu valodas katedra, asistente
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (latviešu filoloăija)” studentiem. Kursa
ietvaros studējošie padziĜināti aplūko valodniecības aktuālas problēmas, jaunākos pētījumus. Kursā
īpaša uzmanība pievērsta izvēlētā maăistra darba tēmas izstrādei.

Kursa plāns:
50 st. – lekcijas
238 st. – semināri
1. Aktuālas valodniecības problēmas, jaunākie pētījumi.
1.1. Dialektu leksika.
1.2. Verbs izloksnes sistēmā.
1.3. Runas verbi.
1.4. Retorika
1.5. Divdabja teiciens.
1.6. Teksta lingvistiskā analīze.
1.7. Tulkošanas pragmatiskie aspekti.
1.8. Interneta resursi valodniecībā.
1.9. Nominācijas teorija.
2. ZiĦojuma sagatavošana, uzstāšanās analīze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.
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Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Ruža V. Divdabja teiciens mūsdienu latviešu valodā. – Daugavpils; Saule, 2005.
2. Rudzīte M. Darbi latviešu dialektoloăijā. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005.
3. Языковая номинация. Общие вопросы. – Москва, 1977.
4. Сетаров Д. С. Типология номинации, мотивации и лексико-семантических
преобразований. – Вильнюс, 1988.
5. Freimane I. Runāšanas verbu saistāmības īpatnības// P. Stučkas LVU zinātniskie raksti, 259.
sēj.– R., 1976.
6. Freimane I. Latviešu valodas skaĦu verbi.– R., 1983.
7. Šmidebergs I. SkaĦu verbi vārdnīcās//Linguistica Lettica 2, 1998.
8. Valdmanis J. Teksta gramatika un teksta stilistika. // Baltu valodas senāk un tagad. R., 1985.,
– 223. – 227. lpp.
9. Lauze L. Vienkārša teikuma dinamika latviešu sarunvalodā: sociolingvistiskais aspekts.
Promocijas darba kopsavilkums. – Liepāja – 2001.
10. Paklons J. Tulkošanas vēstures un teorijas jautājumi. – Daugavpils, 1980.
11. Identitāte un atpazīstamība, valoda un tulkojums. // Valsts valodas komitejas starptautiskās
konferences rakstu krājums. – Rīga, 2004.
12. Geikina S. Retorikas pamati. – R., 2003.
13. Latviešu izlokšĦu leksika. Prospekts. LU Latviešu valodas institūts – R., 2005.
14. K. Mīlenbaha un J. Endzelīna „Latviešu valodas vārdnīca” un latviešu apvidvārdu vārdnīcas.
// Raăe S. Darbu izlase. – R., 2003., 337.–353. lpp.
15. Kagaine E. Lokālie somugrismi latviešu valodas ZiemeĜrietumvidzemes izloksnēs. – R.,
2004., 21.–57. lpp
Kursa apguvei nepieciešamās literatūras saraksts ir pieejams, kontaktējoties ar kursa docētāju.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Kursa apguvei nepieciešamās literatūras saraksts ir pieejams, kontaktējoties ar kursa docētāju.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
„Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis”, „Linguistica Lettica”, „Valoda”, „Vārds un tā pētīšanas aspekti”,
„Baltu filoloăija”.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
B daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Master Paper Seminar and Approbation
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master Programme “Philology (Latvian Philology)”. In
the framework of the course the students thoroughly study topical issues and recent investigations in
the field of linguistics. Special attention is paid to the development of the theme of Master paper
chosen by a student.
Piezīmes:
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Apakšprogrammas
„Krievu filoloăija”
pielikums
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Zinātnisko pētījumu metodoloăija
5,6
2
40
Filoloăija
Valodniecība un literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
GaĜina Pitkeviča, Slāvu valodniecības katedra, docente
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts akadēmiskās maăistra studiju programmas “Filoloăija (krievu filoloăija)”
1. studiju gada studentiem. Kursa mērėis ir iepazīstināt maăistrantus ar pētījuma filozofiju un tā veikšanas metodiku un
zinātniskā darba izstrādes tehnoloăiju; attīstīt viĦu pētniecisko metožu izmantošanas un akadēmiskās rakstības prasmes.

Kursa plāns:
1. Zinātnisko pētījumu metodoloăijas pamati. Zinātnisko izzināšanas un pētījumu metodes.
2. Zinātnisko pētījumu formas un žanri. Zinātniskā izklāsta īpatnības.
3. Akadēmiskās rakstības kritiskās stratēăijas: definēšana, klasifikācija, salīdzināšana, analīze,
utt.).
4. Pētījuma filozofijas galvenās nostādnes.
5. Maăistra darba struktūra, plānošanas stratēăijas, tēmas izvēle un sašaurināšana.
6. Sagatavošanās maăistra darba rakstīšanai: tēmas pamatojuma izstrāde, darba mērėa, uzdevumu
un adresāta noteikšana, darba hipotēzes un pētījuma jautājuma formulēšana.
5. Iepazīšanās ar pētījumu un datu vākšanas metodēm un formām un to pielietošana praksē.
Pētījuma objekta, priekšmeta, bāzes un metožu noteikšana.
6. Teorētiskā materiāla izvēle un tā novērtēšana.
7. Darbs ar literatūru: piezīmju noformējums, darbu citēšana, atsauces uz autoriem, pārfrāzēšana,
bibliogrāfisko sarakstu sastādīšanas noteikumi.
8. Datu apstrāde un interpretācija.
9. Zinātniskā darba noformēšanas noteikumi.
10. Melnraksta sagatavošana. Rediăēšana.
11. Tīrraksta sagatavošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
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Nokārtots eksāmens

Literatūra (01-obligātā literatūra):
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Grāmatu/brošūru un citu iespieddarbu izdošanas noteikumi. Daugavpils: Daugavpils Universitātes
izdevniecībā “Saule”, 2005.
Ieteikumi kursa, bakalaura un maăistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Daugavpils: Daugavpils
Universitāte, 2003.
Ivanovs A., OĜehnovičs, Soms H. Daugavpils Universitātes Vēstures studiju programmas studiju darbu,
bakalauru darbu un maăistru darbu noformēšanai. Daugavpils: Daugavpils Universitāte HF Vēstures
katedra, 2003.
Mūze B., Pakalna D., KalniĦa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds,
2005.
Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. Основы научной работы и оформления результатов
научной деятельности. М, 2003.
Вайнштейн О.Б. Методология гуманитарного знания. – www.iek.edu.ru//progs/povjan1.htm
Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление. М., 2004.
Кондильяк Э.Б. О языке и методе. М., 2006.
Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты.
М., 1999.
Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
Лакатос Имре. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 1995.
Новиков А.М. Методология образования. М.: Эгвес, 2002.
Райзберг Б.А. Диссертация и учёная степень. Пособие для соискателей. М., 2003.
Разумов В.И. Методология подготовки научных исследований. – www.ic.omskreg.ru//~kognitiv
Фейеррабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Овчинникова Л.Н. Методология научных исследований. - www. som.fio.ru//item.sap?id
2. Папковская П.Я. Методология научных исследований. М.: Информ – Пресс, 2006.
3. Рузавин Ю.Н. Методология научных исследований. М., 1999.
4. Сабитов Р.А. Основы научных исследований. Челябинск.: Челябинский госуниверситет, 2002.

Literatūra (03-ieteicamā literatūra):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (krievu filoloăija)” A daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Scientific Research Methodology
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is meant for the first year master course students of the Faculty of the Humanities, the
Department of the Slavonic Linguistics. The aim of the course is to acquaint master course students
with the philosophy and methodology of scientific research and the technology of creating a
scientific paper and to perfect their academic writing skills.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Lingvokulturoloăija
5
2
40
Krievu filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
GaĜina Sirica, Slāvu valodniecības katedra, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Leksikoloăija.
Kursa anotācija:
Kursā tiek pētītas lingvokulturoloăijas problēmas, lingvokulturoloăijas vienības, llingvokulturoloăijas
metodes un principi.
Kursa plāns:
30 st. – lekcijas, 30 st. – semināri.
1. Lingvokulturoloăija kā valodniecības nozare, tās saikne ar citām valodniecības nozarēm. Lingvokulturoloăijas
virzieni. Lingvokulturoloăijas skolas.
2. Lingvokulturoloăijas priekšmets un uzdevumi. Lingvokulturoloăijas principi un metodes. Lingvokulturoloăiskās
kompetences jēdziens.
3. Nacionāli kulturoloăisko jēdzienu interpretācijas paĦēmieni. Lingvokulturoloăiskais apraksts
un nozīmes makrokomponentu modelis (V.Telija). Sociokulturoloăiskais eksperiments
lingvokulturoloăiskā apraksta kontekstā.
4. Lingvokulturoloăijas pamatjēdzieni. Lingvokulturēma (V.Vorobjovs). Kultūrkonotācijas jēdziens.
5. Valodnieciskā, konceptuālā un kultūras pasaules aina. Koncepts, kultūras koncepts, nacionāli
specifiskais koncepts. Lingvokulturoloăijas izpētes objekts un priekšmets.
6 .Frazeoloăijas lingvokulturoloăiskais aspekts. Frazeoloăismu klasifikācija. Frazeoloăismu pasaules
aina un tās specifika. Somatiskie frazeoloăismi kā lingvokulturoloăijas izpētes priekšmets.
7. Parunas un sakāmvārdi kā lingvokulturoloăijas izpētes priekšmets.
8. Vārda iekšējā forma lingvokulturoloăiskā aspektā.
9. Mitoloăizētās valodas vienības kā lingvokulturoloăijas izpētes priekšmets.
10. Īpašvārdi un precedenta īpašvārdi lingvokulturoloăiskā aspektā.
11 .Bezekvivalentā leksika un frazeoloăija kā lingvokultūras apraksta priekšmets.
Lakūnas kā lingvokulturoloăiska parādība.
12. Salīdzinājums un metafora kā lingvokulturoloăiskas vienības. Stabilie salīdzinājumi. Pastāvīgās metaforas.

181

13. Simbols kā kultūras parādība. Universālie un nacionāli specifiskie simboli. Simboli valodā un tekstā.
Kvazisimbola jēdziens.
14. Stereotips kā kultūras telpas parādība. Nacionālkulturālie stereotipi. Stereotipi –tēli un stereotipi – situacijas
(V.Krasniha). Kvazistereotipi.
15.Valodas etiėete lingvokulturoloăijas aspektā. SaziĦas nacionālā specifika.
Gendera stereotipi komunikācijā.
16.Cilvēks kā nacionālās mentalitātes un valodas pārstāvis. Valodas indivīda veidi.
17.Cilvēka veidols pasaules valodnieciskajā ainā. Cilvēka veidola parametri. Cilvēka veidola
struktūras līmeĦi (J.Karaulovs)
18.Lingvokulturoloăiskā leksikogrāfija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite.

Literatūra (01-mācību literatūra):
1.

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. - М.,1998.

2.

Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс.// Теория метафоры. М., 1990.

3.
4.

Барт Р. Миф сегодня.// Избр. работы. Семиотика, Поэтика. -М.,1989.
Булгаков С.Н. Философия имени. СПб, «Наука», 1999.

5.
6.

Вежбицкая А.Язык. Культура. Познание. – М.,1990.
Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. Языки славянской культуры,
Москва, 2001.

7.

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение, М., 1990

8.

Воробьев В.В. Лингвокультурология. М. – 1997.

9.

Гумбольт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества //Избр.

труды по языкознанию. – М.,1984.
10. Маслова В.А. Лингвокультурология : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, - 2-е изд., стереотип. М.: Изд. центр «Академия», 2004.
11. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.,1987.
12. Лосев А.Ф. Знак. Символ, Миф. Труды по языкознанию – М., 1982.
13. Сепир Э. Избранные работы по языкознанию и лингавокультурологии. – М.,1993.
14. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.:
Школа «Языки русской культуры», 1996.
15. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического, М., 1995.
16. Чулкина Н.Л. Мир повседневности в языковом сознании русских: лингвокультурологическое описание:
Монография, - М.: Изд-во РУДН, 2004.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1.

Аверинцев С.С. Символ.//Литературный энциклопедический словарь,- М.,1987.

2.

Арутюнова Н.Д. Стиль Достоевского в рамке русской картины мира. \\ Поэтика и стилистика, язык и культура. М.:
Наука, 1996

3.

Виноградов В.В. Из истории слов. – М., 1994.

4.

Гуревич П.С. Культурология. Москва, 1996.

5.

Добровольский Д.О. Национально-культурная специфика во фразеологии // Вопросы языкознания. – 1997, №6.

6.

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб, 1994

7.

Кэрлот Х.Э. Словарь символов. – М., 1994
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8.

Маслова В.А Русская поэзия ХХ века. Лингвокультурологический взгляд. Учеб. пособие. М.: Высшая
школа, 2006.

9. Михайлова Т.А. О понятии “правый” и лингвоментальной эволюции // Вопросы языкознания. – 1993, №1.
10. Мокиенко В.М. Образы русской речи. – Л. 1986.
11. Солодуб Ю.П. Национальная специфика и универсальные свойства фразеологии как объект лингвистического
исследования // Филологические науки, 1990, №6

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1.

Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: Попытка системного описания.//Вопросы языкознания, 1995, №1.

2.

Воркачев В.С. Лингвокультурология, языковая личность, концепт. \\ Филологические науки, 2001, №1

3.

Воробьев В.В. О статусе лингвокультурологии. – Материалы IХ Конгресса МАПРЯЛ. Доклады и сообщения
российских ученых, Братислава, 1999.

4.

Колесов В.В. Что такое лингвокультурология. \\ Мир русского слова, 2000, №2.

5.

Фрумкина Р.М. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Вопросы языкознания, - 1995. - №2.

6.

Фрумкина Р.М. Культурологическая семантика в ракурсе эпистемологии // Известия АН. Сер. «Литература и
язык». – Т.58.- 1999, №1.

7.

Клоков В.Т. Основные направления лингвокультурологических исследований в рамках семиотического подхода.
htpp://tpll1999.narod.ru /WebTPL2000Кlokov TPL2000.htm

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)18 ir piederīgs šis kurss:
Maăistru studiju programmas „Filoloăija (krievu filoloăija)” A daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Lingual cultural studies

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for MA students of Master’s study programme “Russian Philology”.
The course deals with problems of lingual cultural studies, units of lingual cultural study, methods and principles of
comparative analysis.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Semiotika
5, 6
2
40
Filoloăija (krievu filoloăija)
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Arkādijs ĥeminuščijs, Dr. philol., Krievu literatūras un kultūras katedras asoc. profesors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Zināšanas literāras un lingvistiskās teorijas sfērā (filoloăijas bakalaura studiju programmas apjomā)

Kursa anotācija:
Kursā tiek aplūkotas semiotikas galvenās kategorijas un to specifika dažādas kultūras un mākslas
sfērās. Prioritatīvi izdalīti mitoloăijas, folklora un literatūras semiotiskie aspekti.
Kursa plāns:
1.tēma. Semiotika kā zinātnes nozare. Jēdziena „semiotika” nozīme un robežas. Semiotikas pētījumu objekts.
Semiotikas iekšēja struktūra.
2.tēma. Zīmes teorija. Termina „zīme” semantika. Kultūra kā zīmju kopuma. Zīmju daudzveidība. Konvencionālo un
attēlojošo (ikonisko) zīmju specifika. Kodēšanas process saziĦā ar zīmju palīdzību.
3.tēma. Semantika. Semantikas (semiotikas pamatnozares) nozīme. Satura un attēlojuma attieksme. Semantikas
variācijas: bāzes, ăeneratīvā, diskursīva, naratīva. Semantikas ekstensionālais un intensionālais aspekts. Izteikuma
problēma semantikā.
4.tēma. Sintakse. Diskursa veidoša un iespējas izteicama sintētiskais un semantiskais aspekts. Saistījuma veidi diskursā.
Sintakses hierarhiska sistēma. Zīme – sintakses pamatvienība.
5.tēma. Pragmatika. Semiotikas pragmatiskais aspekts. Adresanta un adresāta problēma pragmatikā. Subjekta
kategorija un tā nozīme pragmatikā.
6.tēma. Mīta semiotika. Semiotikas dotā mīta struktūra. A. Greimasa semiotikas mīta modelis, K. Levi-Strosa mīta
teorija. Iniciālā un telpiska mīta struktūra semiotikas traktējumā.
7.tēma.Folkloras semiotika. Folkloras humanitārā estētika – semiotiskās analīzes pamats. Zīmju hierarhija folkloras
tekstā. Folkloras semantiskais sintaktiskais un pragmatiskais aspekts.
8.tēma. Literatūras semiotika. Literatūras un folklora principiālas atšėirības (semiotiėu skatījumā). Mīta un folkloras
regulārums un literārā vēstījuma neregularitāte. Literāra darba zīmju sistēmas individualitāte un universalisms.
9.tēma. Kino un teātra semiotika. Kino un teātra māksla – īpašas zīmju sistēmas. Ikonisko zīmju prioritāte kino un
teātri. Ikonisko un konvencionālo zīmju attieksme izrādē un filmā.
10.tēma. Ikdienas kultūras semiotika. Pansemiotiskais viedoklis. Ikdienas kultūras zīmes iedaba. Priekšstats par
ikdienas kultūras semiotiskumu. Apăērbs, ēdiens, cilvēka ārējais izskats – semiotikas izpētes objekti.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens)

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Eco U. Theory of Semiotics. Bloomington, 1979.
2. The Man and the City: Spaces, Forms, Meanings. London, 1995.
3. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Москва, 1994.
4. Барабанов А. Семиотика пространства. Москва, 1995.
5. Бодрияр Ж. Система вещей. Москва, 1995.
6. Зарубежные исследования по семиотике фольклора. Москва, 1985.
7. Иванов Вяч. Вс. Функции и категории языка кино. // Труды по знаковым системам. Вып. 7. Тарту, 1975.
8. Леви-Стросс К. Структурная антропология. Москва, 1983.
9. Лотман Ю. М. Об искусстве. Санкт-Петербург, 1998.
10. Лотман и тартусско-московская семиотическая школа. Москва, 1996.
11. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. Москва, 1999.
12. Философия языка и семиотика. Иваново, 1996.
13. Якобсон Р. Работы по поэтике. Москва, 1987.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1.
2.
3.
4.

Blain A. Cultural Semiotics – The Uses of a Theory. // Russian Literature. Amsterdam, 1994.
Serres M. Genesis. Michihan, 1995.
Пропп В. Я. Морфология сказки. // В. Я. Пропп. Собрание трудов. Москва, 2001.
Успенский Б. А. Семиотика искусства. Москва, 1995.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Журнал «Новое литературное обозрение» (1998-2006 гг.)
Журнал «Филологические науки»

http//tenera.rinet.ru
http//chernovik.info/

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (krievu filoloăija)” A daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Semiotics

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course regards the major categories of semiotics and their specificity in diverse spheres of
culture and art. Prior emphasis is placed on the semiotic aspects of mythology, folklore, and
literature.
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Tulkojums kā kultūras fenomens
5,6
2
40
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Ilze Kačāne, Komparatīvistikas institūts, Mag. filol.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Tulkojums ir nozīmes pārnešanas process no tulkojamās (pirmvalodas) uz tulkojamo valodu (mērėvaloda), izmantojot
atbilstošas leksiskās vienības, gramatiskās struktūras, stilu, metaforas, kultūras kontekstu un citus lingvistiskos un
ekstralingvistiskos tulkojuma elementus. Kurss sniedz ieskatu tulkojuma lingvistiskajos aspektos. Tiek pētīta saikne
starp tulkojuma teorijas dažādiem aspektiem un tulkojuma problēmām. Kurss piedāvā tulkojuma problēmu analīzi, kas
saistītas ar vārdu krājuma izvēli, sintaksi (gramatiskais laiks/modalitāte/aspekts), sarunas veidu analīzi (informatīvā
struktūra, tematiskā struktūra un to vienotājelementi), u.c.

Kursa plāns:
1. Tulkojums kā jēdziens, tulkojuma loma valodas un kultūras attīstībā. Mūsdienu tulkojuma teorijas,
to uzdevumi un metodes.
2. Tulkojuma veidi (tulkojumu klasifikācija pēc žanra un stila; psiholingvistiskā tulkojumu klasifikācija,
u.c).
3. Tulkotāja loma tulkošanas procesā.
4. Tulkojuma starpdisciplinārie aspekti. Tulkojuma lingvistiskie un ekstra-lingvistiskie aspekti.
5. Tulkošanas tehnika. Tulkošanas procesa mazākā minimālā vienība.
6. Tulkošanas problēmas. Tulkojuma ekvivalences problēmas.
7. Tulkojamā teksta leksiskās un gramatiskās īpatnības (pirmvalodas un mērėvalodas kontekstā)
8. Frāžu un teikumu dalīšana vai apvienošana.
9. Tulkojuma stilistiskā adaptācija.
10. Vārdnīcas un tulkojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens
Literatūra (01-mācību literatūra):
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1. Эткинд Е. Поэзия и перевод. Москва, Ленинград: „Советский писатель”, 1963.
2. Чуковский К. Высокое исскуство. Москва: „Советский писатель”, 1968.
3. On translation (ed. by R. A. Brower). Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press,
1959.
4. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике (ред. В.Н. Комиссарова) Москва,
1978.
5. Федеров А. Искусство перевода и жизнь литературы. Ленинград: „Советский писатель”,
1983
6. Федеров А. Основы общей теории перевода. Москва : Высшая школа, 1990.
7. Catford, J. C. A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics. Oxford:
Mounin G.
8. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. Москва, 1973.
9. Швейцер А.Д. Теория перевода. Москва , 1988.
10. Любимов Н. Несгораемые слова. Москва: „Художественная литература”, 1983
11. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник для ин-тов и фак.
иностр. яз. Москва: Высшая школа, 1990.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Тетради переводчика (ред. Л.С. Бархударов). Москва: „Международные отношения”.
2. Translation: Literary, Linguistic and Philosophical Perspectives (ed. by W. Frawley). Nework:
University of Delaware Press, 1984.
3. Steiner, G. After Babel: Aspects of Language and Translation. Oxford: OUP, 1975.
4. Мастерство перевода. Москва: „Советский писатель”, 1970.
5. Les problemes théoriques de la traduction. - Paris, 1963, OUP, 1965.
6. Juger G. Translation und Translationslinguistik. Halle (Saale), 1975.
7. Newmark P. Approaches to Translation. Oxford, 1981.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Швейцер А.Д. К проблеме лингвистического изучения процесса перевода // Вопросы
языкознания, 1970- № 4.
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Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)19 ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (krievu filoloăija)”, A daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Linguistic aspects of translation
Kursa anotācija angĜu valodā:
Translation is a process of transferring a meaning from the source language into the target language using the
appropriate lexicon, grammatical structure, figurative speech, style, cultural context, and other linguistic and nonlinguistic elements of the target language. The course focuses on the linguistic aspects of translation. It examines the
relationship between aspects of linguistic theory and different issues in translation. Issues in translation with respect to
such categories as: lexical selection, syntax (particularly tense/modality/aspect), discourse structure (including
information structure, thematic structure and connectives) are examined.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Vispārīgā retorika
5
3
60
Filoloăija
Valodniecība, literaturzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Anatolijs KuzĦecovs, Slāvu valodniecības katedra, asoc. profesors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas “Krievu filoloăija” studentiem. Retorikas vēsture, struktūra; retoriskais
kanons: izgudrošana, izkārtošana, izklāstīšana, iegaumēšana, izrunāšana. Sakari starp retoriku, loăiku, filozofiju,
psiholoăiju. Oratora mērėi. Komunikatīvais akts, runu ăintis un sugas.
Kursa plāns:
30 lekcijas, 30 semināri
1. Antīkā retorika. Retorika viduslaikos, renesansē, jaunajos laikos.
2. Komunikācija un runas pamattipi: svinīgā daiĜrunība, politiskā daiĜrunība un tiesas daiĜrunība. Etoss un patoss.
3. Jautājumu veidi. Jautājumu statusi: konstatēšana, definēšana, vērtēšana, noraidīšana.
4. Runas izgudrošana. Loci communes (vispārīgās vietas, jeb topi).
5. Pierādījumi dažādos statusos. Juridiskie statusi: nevienprātība, slēdziens, divdomība, pretruna.
6. Runas izkārtošana. Loăiskie tekstu tipi (apraksts, vēstījums un iztirzājums) un aloăiskais, jeb asociatīvais, tips
(liriskais teksts).
7. Pierādīšanas teorija un runas prakse: premisas → secinājums formālajā loăikā un tēze → argumenti dialektiskajā
loăikā.
8. Teksta daĜas: ievads, galvenā daĜa (vēstījums; traktējums: pierādījums un atspēkojums; jautājuma nostādne un
sadalījums; atkāpe), nobeigums. Pierādījumu grupēšana: lejupejošā, kāpjošā un homēriskā. Teksta daĜu mērėi.
9. Runas izklāstījums. Prasības tekstam: pareizums, skaidrība, piemērotība, greznums. Funkcionālie stili un vārda
stilistiskā nokrāsa.
10. Domas figūras: precizējošas oratora pozīciju, priekšmeta nozīmi, attieksmi pret priekšmetu, kontaktu ar klausītājiem.
11. Vārda figūras: pielikšanas figūras, samazināšanas figūras, pārvietošanas figūras, pārnesuma figūras.
12. Runas iegaumēšana.
13. Runas izpildīšana. Verbālā un neverbālā komunikācija.
14. Mūsdienu retorikas teorijas. Retorika un literatūrzinātne. Retorika un masmedia.
15. Dialoga māksla.
16. Strīda māksla (eristika).
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
2 ieskaites un referāti.
Literatūra (01-mācību literatūra):
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Анисимова Т. В., Гимпельсон Е. Г. Современная деловая риторика. – Москва-Воронеж. – 2002.
Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. Для высших и средних
учебных заведений. - Ростов-на-Дону. - 1995 (и др. изд.)
Волков А.А. Основы русской риторики. - Москва. - 1996.
Грановская Л. М. Риторика. – Москва. – 2004.
Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. - Москва. - 1998.
Казарцева О.М. Культура речевого общения. Теория и практика обучения. Учебное пособие для студенторв
педагогических учебных заведений. - Москва. - 1998.
Клюев Е. В. Риторика. Учебное пособие для высших учебных заведений. – Москва. – 1999.
Культура русской речи. Учебник для вузов. Отв. ред. Л.К.Граудина, Е.Н.Ширяев. - Москва. - 1998.
Леммерман, Хайнц. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями. Перевод с немецкого. 2-е изд.,
переработанное. - Москва. - 1998.
Рождественский Ю.В. Теория риторики. - Москва. - 1997.
Сурин Н.А. Риторика. Курс-конспект лекций для студентов вузов. - Рига. - 1996 (и др. изд.)
Literatūra (02-papildliteratūra):
Аристотель. Риторика (перевод Н.Платоновой) // Античные риторики. Собрание текстов, статьи, комментарии
и общая редакция А.А.Тахо-Годи. - Москва. - 1978.
Аристотель. Риторика, книга III. (Перевод С.С.Аверинцева)// Аристотель и античная литература. - Москва. 1978.
Беркли-Ален, Мадлин. Забытое искусство слушать. Перевел с английского Д.Рапопорт. - С.-Петербург. - 1997.
Виноградов В.В. О художественной прозе. (Раздел "Поэтика и риторика") // В.В.Виноградов. Избранные труды. О
языке художественной прозы. - Москва. - 1980.
Граудина Л.К., Миськевич Г.И. Теория и практика русского красноречия. - Москва. - 1989.
Елеонская А.С. Русская ораторская проза в литературном процессе XVII века. Отв. ред. А.Н.Робинсон. - Москва.
- 1990.
Зеленецкий К.П. Исследование о риторике. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Лекторское мастерство"). Москва. - 1991.
Лахман Рената. Демонтаж красноречия. Риторическая традиция и понятие поэтического. – С.-Петербург. –
2001.
Ломоносов М.В. Краткое руководство к риторике, на пользу любителей сладкоречия сочиненное // Ломоносов
М.В. Избранные произведения. - Архангельск. - 1980 (или Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений.
Т. 7. Труды по филологии. 1739-1758. - Москва-Ленинград. - 1952).
Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика,
показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии... // Ломоносов М.В. Полное
собрание сочинений. Т. 7. Труды по филологии. 1739-1758. - Москва-Ленинград. - 1952.
Лотман Ю.М. Риторика // Уч. зап. Тартуского ун-та. Тр. по знаковым системам, XII, вып. 515. - Тарту. - 1981.
Панасюк А.Ю. Как победить в споре, или искусство убеждать. - Москва. - 1998.
Пастернак Е. Л. «Риторика» Лами в истории французской филологии. – Москва. –2002.
Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора // Логика и риторика. Хрестоматия. - Минск. - 1997 (и др. изд.)
Цицерон, Марк Туллий. О нахождении материала // Цицерон. Эстетика. Трактаты, речи, письма. ("История
эстетики в памятниках и документах"). - Москва. - 1994.
Цицерон, Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве. - Москва. - 1994.
Шопенгауэр, Артур. Эристическая диалектика // Логика и риторика. Хрестоматия. - Минск. - 1997.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Риторика. Специализированный проблемный журнал о человеческой речи. № 1, 1995; № 2 , 1995; № 1(3), 1996;
№ 1(4), 1997.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas “Filoloăija” (krievu filoloăija) B daĜa.
Kursa nosaukums angĜu valodā:
General Rhetoric
Kursa anotācija angĜu valodā:
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The course is intended for students of master’s degree syllabus “Russian Philology”. The history of rhetoric, its
structure: invention, disposition, elocution, memory and pronunciation. The theory of communication.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Teksta teorija
5,6
3
60
Krievu filoloăija
valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
GaĜina Sirica, Slāvu valodniecības katedra, docente
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programmas “Krievu filoloăija” A daĜas kurss “Teksta lingvistika“
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maăistra studiju programmas “Sastatāmā valodniecība” maăistrantiem. Kurss iepazīstina ar galvenajām
teksta teorijas problēmām, tajā tiek aplūkotas teksta izpētes mūsdienu pieejas, teksts un diskurss, teksta parametri un
funkcijas, teksta struktūra un semantika, tekstu klasifikācija, interteksta un hiperteksta jēdzieni, teksta analīzes metodes.

Kursa apraksts - plāns: 3. st. – lekcijas, 30 st. – semināri.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Teksts kā izpētes objekts. Teksta vispārīgā un konkrētā teorija. Teksta vispārīgās un konkrētās teorijas aspekti.
Teksta teorijas mūsdienu problēmas
Teksta izpētes mūsdienu virzieni. Teksts un diskurss. Teksta hermenētika, teksta psiholoăija, teksta
komunikatīvā stilistika.
Svarīgāko teksta defininīciju apskats. Teksta parametri. Teksta funkcijas. Teksta tekstveidojošās pazīmes.
Teksta kategorijas, to nodalīšanas kritēriji. Teksta kategoriju aprakstīšanas metodes.
Teksta un ārpusteksta sakari. Semantiskais tuvums un semantiskā distance tekstā un starp tekstiem. Semantiskā
distance un tās veidi (semantiskā saistība, semantiskā relativitāte, semantiskais tuvums).
Teksta struktūra. Teksta sintagmatika un paradigmatika.
Teksta kompozīcija. Teksta stipro pozīciju jēdziens.
Teksta semantika. Teksta semantikas vienības.
Tekstu klasifikācijas un tipoloăijas problēma. Tekstu tipoloăija pēc dažādiem parametriem. Tekstu tipi.
Interteksta un intertekstēmas jēdziens. Precedenta tekstu izpētes aspekti. Hiperteksta jēdziens.
Teksta izveide. Teksta izveides un uztveres likumsakarības.
DaiĜliteratūras teksts un tā specifika. DaiĜliteratūras tekstu tipoloăija. DaiĜliteratūras teksta universālās
kategorijas.
Teksts – rakstnieks – lasītājs. Teksta izpratnes teorija.
Teksta analīzes metodes. Teksta tulkošanas problēmas un tā kategoriju tulkošanas iespējamība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
2 kontroldarbi, referāti, eksāmens.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1.
2.
3.

Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. - М., 1982.
Барт Р. Текстовой анализ. \\ Новое в зарубежной лингвистике, М., 1980.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.,1979.
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Каменская О.Л. Текст и коммуникация.- М.,1990.
Колшанский Г.В. Коммуникативная природа текста. - М.,1984
Е.С.Кубрякова, О.В.Александрова Виды пространств текста и дискурса \\ Категоризация мира: пространство и
время. М.,1997
7. Лотман Ю. Внутри мыслящих миров. Человек –текст –семиосфера – история.- М., Языки русской
культуры, 1996
8. Лотман Ю. Семиотика культуры и понятие текста. \\ Русская словесность. От теории словесности к
структуре текста. Антология. Под ред. проф. В.П.Нерознака. M: Academia, 1997.
9. Мельчук И. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл – текст». - М., Языки русской культуры,
М.,1999
10. Язык - система. Язык - текст. Язык - способность. Сб. статей. Институт русского языка РАН, М.,1995.
4.
5.
6.

Literatūra (02-papildliteratūra):
Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. - Санкт-Петербург, 1999
Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста. - МУ, 1988.
Кожина М. О функциональных семантико-стилистических категориях текста. \\ Филологические
науки, 1987. №2.
4. Кухаренко В. Интерпретация текста. - М., Просвещение, 1988
5. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. - М., Искусство, 1970
6. Москальская О.И. Грамматика текста.- М.,1981.
7. Мурзин Л., Штерн А. Текст и его восприятие. - Свердловск, 1991
8. Мучник Б. Человек и текст. - М., Книга, 1985
9. Николаева Т. Лингвистика текста: Современное состояние и
перспективы. \\ Новое в зарубежной лингвистике. - М., 1978, вып. 8.
10. Новиков А., Ярославцева Е. Семантические расстояния в языке и тексте.- М., Наука, 1990
11. Общение. Текст. Высказывание. - М.,1989
12. Одинцов В. Стилистика текста.- М., 1980
13. .Реферовская Е.А. Лингвистические исследования структуры текста. - Л., 1983.
14. Семантические и эстетические модификации слов в тексте. Межвуз. сб-к научн. тр., Л., 1988.
15. Типология текста в функционально-стилистическом аспекте. - Пермь, 1990.
16. Текст
как
целое
и
компоненты
текста.
Виногр.
чтения
XI.
М.Наука,
1982
17. Текст: семантика и структура.- М., 1983.
18. Шабес В.Я. Событие и текст. М., 1989.
19. E.Agricola. Textstruktur. Textanalyze. Informationenkern. Leipzig, 1979
20. H.Kahlverkamper. Orientirung zur Textlinguistik. Tübingen, 1981.
1.
2.
3.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста как одно из современных направлений текстоведения
\\Русское слово в мировой культуре. Русский текст и русский дискурс сегодня. Санкт-Петербург, 2003.
Дедова О.В. Лингвистическая концепция гипертекста: основные понятия и терминологическая
парадигма, ж. Вестник Московского университета, 2001, №4
Залевская А.А. Некоторые проблемы теории понимания текста, \\ Вопросы языкознания, 2002, №3
Золотова Г.А. Текст как главный объект лингвистики и обучения языку. \\ Русское слово в мировой
культуре. Русский текст и русский дискурс сегодня. Санкт-Петербург, 2003.
Комахидзе Р.Синтагматика и парадигматика текста \\Русское слово в мировой культуре. Русский текст и
русский дискурс сегодня. Санкт-Петербург, 2003.
Международная научная конференция «Текст. Интертекст. Культура.» \\ Известия Академии наук. Серия
литературы и языка 2001 № 5
Ревзина О.Г. Язык и дискурс \\ Вестник МУ, Филология, 1999, №1.
Фатеева Н.А. Интертекстуальность и ее функции в художественном дискурсе \\ Известия Академии наук.
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Серия литературы и языка 1997, № 5.
Фатеева Н.А. Типология интертекстуальных элементов и связей в художественной речи \\ ж. Известия
Академии наук. Серия литературы и языка 1998 № 5
10. Чувакин А.А. К проблеме сущности текста \\ Русский язык: исторические судьбы и современность. Труды
и материалы, изд. МУ, 2004
11. Семантика текста. Адекватное восприятие и понимание текста. (Черкашина Ю.В.)
Http.\\www.nspu.nsu.ru\facultet\\fri\art004.htm
9.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistru studiju programmas “Filoloăija (krievu filoloăija)” B daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Text theory
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for MA students of Master’s study programme “Contrastive linguistics”. The course considers
major problems of text analysis. Modern approaches to the study of text, text and discourse, parameters and functions of
text, classifications of texts, notions of intertext and hypertext, methods of text analysis, all these issues comprise the
course.
Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Etnolingvistika
5
3
60
Krievu filoloăija
Valodniecība, literarūtzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
JeĜena KoroĜova, Slāvu valodniecības katedra, asoc. profesore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programmas “Krievu filoloăija” A daĜa

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas “Krievu filoloăija” studentiem. Etnolingvistika kā semiotikas daĜa,
savienojoša sevī lingvistikas, folkloristikas un etnogrāfijas priekšmetus un metodus. Tautas kultūra kā teksts: rituāla
verbālā, reālā un akcionālā puses. Kulturālā terminoloăija, frazeoloăija, koncepti.
Kursa plāns:
30 st. - lekcijas, 30 st. - semināri
1. Etnolingvistika – interdisciplinārā zinātne. Ceremonija no semiotikas viedokĜa.
2. Etnolingvistikas priekšteči un pamatlicēji, mūsdienu pētnieki.
3. Nacionālā kultūra un valoda. Elitārā un tautas kultūra, literārā valoda un izloksnes. Trešā pārejas kultūra.
4. Senslāvu garīgās kultūras rekonstrukcijas problēmas.
5. Ceremonija kā semiotiskais teksts. Vārda, priekšmeta un darbības sakarība un sinonīmika. To simbolisms un
mitoloăiskais saturs.
6. Paražas sižeta kondensācija līdz motīvam, tālāk līdz parunai un vārdam.
7. Vārda izvēršana līdz rituālam. Etimoloăijas loma šajā procesā.
8. Kulturālā terminoloăija. StarpizlokšĦu sinonīmika, polisēmija un homonīmija.
9. Slāvu frazeoloăija caur etnogrāfijas, etnolingvistikas un mitoloăijas prizmu.
10. Klišeju teksti – vēlējumi, lāsti, mudinājumi, aizliegumi.
11. Tautas kalendārs, demonoloăija, ticējumi, uzvešanas stereotipi – etnolingvistikas priekšmets.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
eksāmens, referāti

Literatūra (01-mācību literatūra):
Виноградова Л.Н. Фольклор как источник для реконструкции древней славянской духовной культуры//
Славянский и балканский фольклор. - Москва. - 1989. С. 101-121.
Власова М. Русские суеверия. - Санкт-Петербург. - 1998.
Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. - Москва. - 1997.
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Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. - Москва. - 1974.
Семенова М. Мы - славяне! - Санкт-Петербург. - 1997.
Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Под ред. Н.И.Толстого в пяти томах. - Москва. - 1995.
Славянская мифология. Энциклопедический словарь. - Москва. - 1995.
Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. - Москва. - 1995.
Толстой Н.И. Славянские языки и культура в историческом и этногенетическом аспекте// Избранные труды.
Том III. Очерки по славянскому языкознанию. - Москва. - 1999. С. 10-50.
Топоров В.Н. Предыстория литературы у славян. Опыт реконструкции. - Москва. - 1998.
Топоров В.Н. От мифа к литературе. - Москва. - 1993.
Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. - Москва. - 1960. - Вып. 1.
С. 135- 168.
Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. - Москва. - 1982.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Загадка как текст. 1. - Москва. - 1994.
Юдин А.В. Славянская этнолингвистика. // www.kapija.narod.ru/Etnoslavistics/
www. auditorium.ru
www.links-guide.ru/sprachen/linguistik/etnolingvistika/html
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
«Вопросы языкознания»
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (krievu filoloăija)” B daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Ethno linguistics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for students of master’s degree syllabus “Russian Philology”. The history of ethno linguistics, its
subject, structure and methods. Connections between word, thing and action in national ritual. Word and myth. Three
types of national culture: elite culture, folk culture and transition culture.

Piezīmes:

196

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Etnolingvistika
5
3
60
Krievu filoloăija
Valodniecība, literarūtzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
JeĜena KoroĜova, Slāvu valodniecības katedra, asoc. profesore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programmas “Krievu filoloăija” A daĜa

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas “Krievu filoloăija” studentiem. Etnolingvistika kā semiotikas daĜa,
savienojoša sevī lingvistikas, folkloristikas un etnogrāfijas priekšmetus un metodus. Tautas kultūra kā teksts: rituāla
verbālā, reālā un akcionālā puses. Kulturālā terminoloăija, frazeoloăija, koncepti.
Kursa plāns:
30 st. - lekcijas, 30 st. - semināri
1. Etnolingvistika – interdisciplinārā zinātne. Ceremonija no semiotikas viedokĜa.
2. Etnolingvistikas priekšteči un pamatlicēji, mūsdienu pētnieki.
3. Nacionālā kultūra un valoda. Elitārā un tautas kultūra, literārā valoda un izloksnes. Trešā pārejas kultūra.
4. Senslāvu garīgās kultūras rekonstrukcijas problēmas.
5. Ceremonija kā semiotiskais teksts. Vārda, priekšmeta un darbības sakarība un sinonīmika. To simbolisms un
mitoloăiskais saturs.
6. Paražas sižeta kondensācija līdz motīvam, tālāk līdz parunai un vārdam.
7. Vārda izvēršana līdz rituālam. Etimoloăijas loma šajā procesā.
8. Kulturālā terminoloăija. StarpizlokšĦu sinonīmika, polisēmija un homonīmija.
9. Slāvu frazeoloăija caur etnogrāfijas, etnolingvistikas un mitoloăijas prizmu.
10. Klišeju teksti – vēlējumi, lāsti, mudinājumi, aizliegumi.
11. Tautas kalendārs, demonoloăija, ticējumi, uzvešanas stereotipi – etnolingvistikas priekšmets.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
eksāmens, referāti

Literatūra (01-mācību literatūra):
Виноградова Л.Н. Фольклор как источник для реконструкции древней славянской духовной культуры//
Славянский и балканский фольклор. - Москва. - 1989. С. 101-121.
Власова М. Русские суеверия. - Санкт-Петербург. - 1998.
Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. - Москва. - 1997.
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Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. - Москва. - 1974.
Семенова М. Мы - славяне! - Санкт-Петербург. - 1997.
Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Под ред. Н.И.Толстого в пяти томах. - Москва. - 1995.
Славянская мифология. Энциклопедический словарь. - Москва. - 1995.
Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. - Москва. - 1995.
Толстой Н.И. Славянские языки и культура в историческом и этногенетическом аспекте// Избранные труды.
Том III. Очерки по славянскому языкознанию. - Москва. - 1999. С. 10-50.
Топоров В.Н. Предыстория литературы у славян. Опыт реконструкции. - Москва. - 1998.
Топоров В.Н. От мифа к литературе. - Москва. - 1993.
Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. - Москва. - 1960. - Вып. 1.
С. 135- 168.
Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. - Москва. - 1982.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Загадка как текст. 1. - Москва. - 1994.
Юдин А.В. Славянская этнолингвистика. // www.kapija.narod.ru/Etnoslavistics/
www. auditorium.ru
www.links-guide.ru/sprachen/linguistik/etnolingvistika/html
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
«Вопросы языкознания»
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (krievu filoloăija)” B daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Ethno linguistics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for students of master’s degree syllabus “Russian Philology”. The history of ethno linguistics, its
subject, structure and methods. Connections between word, thing and action in national ritual. Word and myth. Three
types of national culture: elite culture, folk culture and transition culture.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Etnosa teorija
5,6
2
40
Sabiedriskās attiecības
Antropoloăija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Žans Badins, Mag. philol., Krievu literatūras un kultūras katedras asistents
Genādijs Markovs, Dr. philol., Krievu literatūras un kultūras katedras docents
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts akadēmiskās maăistra studiju programmas “Filoloăija (krievu filoloăija” maăistrantiem. Kursa
pamatuzdevums ir iepazīstināt studentus ar etnoloăijas teorētisko bāzi. Galvenā uzmanība tiek veltīta tām etnoloăijas
nodaĜām, kuras atspoguĜo etnosa funkcionēšanas mehānismus. Kurss paskaidro etnosu pašorganizēšanu un adaptāciju
mainīgās dabas un sociālkultūras vidē.

Kursa plāns:
20 st. lekcijas, 20 st. semināri
1. tēma Etnoloăijas zinātnes rašanās vēsture.
2. tēma Etnoloăijas priekšmets un metodes. Etnoloăijas mijiedarbība ar citām zinātnēm.
3.tēma Galvenās etnoloăijas skolas un virzieni.
4.tēma Nozīmīgākās etnosa teorijas. Etnoss un etniskums.
5.tēma Etnosu klasifikācijas.
6.tēma Etnogenēze un tās pamatfaktori.
7.tēma Etniskās identitātes problēmas.
8. tēma Etnoss un kultūra.
9.tēma Kultūras tradīcija un etnoss.
10.tēma Starpetniskās komunikācijas.
11.tēma Etniskie procesi mūsdienu pasaulē. Starpetniskie konflikti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens).

199

Literatūra (01-mācību literatūra):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Levi-Strauss C. Social Structure // Anthropology Today. Chicago, 1993.
Smith A. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986.
Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. Москва, 1998.
Бромлей Ю. Этнос и этнография. Москва, 1993.
Бромлей Ю. Современные проблемы этнографии. Москва, 2001.
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград, 1989;
Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Ленинград, 1990.
Конструирование этничности. Санкт-петербург, 1998.
Мосс М. Общества. Обмен. Личность: труды по социальной антропологии. Москва, 1996.
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация . Общество . Москва, 1992.
Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии.
Москва, 2003.
12. Шилз Э. Общество и общества: макросоциологический подход // Американская социология.
Перспективы, проблемы, методы. Москва, 1972. .
13. Янг К. Диалектика культурного плюрализма: концепция и реальность // Этничность и власть в
полиэтничных государствах. Москва, 1993.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Dawkins R. Extended Phenotype. Oxford, 1982.
2. Show R . P ., Wong Yu . Genetic Seeds of Warfare: Evolution, Nationalism and Patriotism. Boston, 1989.
3. Бромлей Ю. Очерки теории этноса. Москва,1982.
4. Бромлей Ю. Этносоциальные процессы: Теория, история, современность. Москва, 1987.
5. Данилевский Н.Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к
Германо-Романскому. Санкт-петербург, 1871.
6. Ильин В.И. Этнос как результат социального конструирования // Завьялов Б.М., Гончаров И.А., Ильин В.И.,
Семёнов В.А. Человек и этнос: философия, социология, этнология. Сыктывкар, 1998. С. 35-36.
7. Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Всемирно-исторические перспективы.
Москва, 1998.
8. Тойнби А. Дж. Постижение истории. Москва, 1991.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Barth F. Introdution // Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference. Bergen-Oslo;
London, 1969. P. 9-38.
2. Keyes Ch. F. Towards a New Formulation of the Concept of Ethnic Group //
Ethnicity. 1976. V. № 3.
3. Винер Б.Е. Этничность: в поисках парадигмы изучения // Этнографическое обозрение. 1998. № 4. С. 3-26.
4. Гумилев Л.Н., Иванов К.П. Этнические процессы: подходы к изучению // Социологические исследования.
1992. № 1. С. 51.
5. Заринов И.Ю. Исторические рамки феномена этничности // ЭО. 1997. № 3;
6. Комарофф Дж. Национальность, этничность, современность: политика самосознания в конце XX века //
Этничность и власть в полиэтничных государствах. Москва, 1993. С. 35-70.
7. Рыбаков С.Е. Судьба теории этноса. Этногр. обозрение. 2001 . N 1. - С. 3-22.
8. Торопова Е.Л. Дух американизма и маргинальная этничность // США — Экономика,
политика, идеология. 1998. № 11. С . 77.
9. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Политические исследования. 1994. № 1.
10. Чешко С.В. Ответ оппонентам // Этнографическое обозрение. 1995. № 5. С. 12.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Akadēmiskā maăistra studiju programma Filoloăija (krievu filoloăija), B daĜa (literatūrzinātne)

Kursa nosaukums angĜu valodā:
200

The Ethnos Theory

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is provided for 1st Year Master students of the Master study program „Russian Philology”. The
objective of the course is to acquaint the students with the theoretical base of ethnology. The main attention is given
to those sections of ethnology which reflect the functioning mechanisms of the ethnos. The course explains its
selforganizing and adaptation in the changeable nature and sociocultural environment.
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Cilvēks Eiropas pasaules ainā
5, 6
3
60
Filoloăija (krievu filoloăija)
Literatūrzinātne, valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Fjodors Fjodorovs, Dr. habil.philol., Krievu literatūras un kultūras katedras profesors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts akadēmiskās maăistra studiju programmas “Filoloăihja (krievu filoloăija” 1. vai 2. studiju gada
studentiem.
Cilvēces makslinieciskās izpratnes vēstures nozīmigākie posmi. Cilvēka attēlošanas principi Eiropas literatūrā un mākslā
no antīkā perioda līdz XXI gs.

Kursa plāns:
36 st. –lekcijas, 24 st. – semināri
1. tēma. Ievads. Pamata nostadnes.
Cilvēka vēsture kā pašapziĦas vēsture. Mākslas loma priekšstatu par cilvēku izveidē. Reālais cilvēks – attēlotais
cilvēks.
Opozīcijas dzīve –nāve, gars – matērija, virišėais –sievišėais, racionālais – emocionālais, racionālais –irracionālais.
Bērnības fenomens.
2. tēma. Cilvēks senărieėu pasaulē.
Cilvēks kā objekts (Eshils). Subjektīvo sākumu izveide: starp subjektivitāti un objektivitāti. Subjektivitātes
triumfs („Cilvēks – visu lietu mērs”).
3. tēma. Cilvēks Senās Romas pasaulē.
No republikas cilvēka līdz impērijas cilvēkam. Cilvēks kā mērėis (Vergilijs). Cilvēks kā līdzsvars (Horācijs).
Cilvēks kā pretrunība (Katuls). Cilvēks kā traăēdija (Seneka). Vēsturiskas ikdienas cilvēks.
4. tēma. Kristīgais cilvēks.
Cilvēks kā Dievas gribas izpaudums. Cilvēks kā individuālās gribas izpaudums. Dumpis un sods. Cilvēks Vecajā
Derībā. Cilvēks Jaunajā Derībā. Cilvēka internizācija. No Sv.Augustīna „Grēksūdzes” līdz Abelāra
„Manu nelaimju vēstures”. Starp miesu un garu. Romāns par Tristanu un Izoldu.
5. tēma. Cilvēks renesanses laikmetā.
No lēnprātīgā līdz rādrošam cilvēkam. Cilvēks kā demiurgs. Divi renesanses cilvēka ētikas vektori. No Hamlētas
fenomena līdz Līra fenomenam. Starp Donu Kihotu un Sančo Pansu. Jautājums par pretrunību.
6.tēma. Eiropas cilvēks XVIII gs.
Trīs cilvēka versijas: darbības cilvēks – ticības cilvēks – racionālais cilvēks. Traăiskais un komiskais cilvēks.
Trīs pretrunības versijas: Hamlets – Sehizmundo – Fedra. „Vai nu – vai nu” modelis. Paskāls.
7.tēma. Dabiskais cilvēks.
Opozīcijas: dabiskais – civilizētais, galvaspilsēta – province, nabadzība – bagātība, matrica – atteikšanās no matricas.
8.tēma. Jaunā laika kultūras simboli (mītiskie tēli).
Fausts – Hamlēts – Dons Kihots – Dons Žuans – Minhauzens.
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9.tēma. Gētes „Fausts”: cilvēka koncepcija.
Gētes „Fausts”. Mefistofelis kā Dieva otrā puse. I.V.Gēte un Hēgelis: negācijas negācija kā evolūcijas instruments.
Zinātne – dzīve. Doma – darbība. Mērėa triumfs un katastrofa.
10.tema. Cilvēks romantisma laikmetā.
Universālā cilvēka modelis: Henrihs fon Ofterdingēns (Dieva cilvēks un Cilvēkdievs). Cilvēks kā grēcinieks;
paklausīgais cilvēks. Grēka krišana – grēku nožēlošana kā cilvēka dzīves posmi. LikteĦa transformācijas. Varonis„stoiėis” – varonis-cīnītājs. Antivaronis (Ĝaudaris): zvērs, sātans, automāts. Dubultiskums kā pretrunības struktūra.
11.tēma. Pozitivīsma un reālisma kultūras cilvēks.
„Dieva nāve”. Determinisms un vēsturiskums. Pretrunība kā attīstības faktors. Princips „un – un”. Cilvēks
kā vēstures objekts. No G. Flobēra „Bovarī kundzes” līdz ě. Tolstoja romānam „Karš un miers”.
12.tēma. Cilvēks XX gs. Modernisma cilvēks.
Starp „cilvēku bez īpašības” un cilvēku-mītu. Prusta modelis. Džoisa un Kafkas cilvēka modelis.
No Freida līdz Jungam. Cilvēks eksistenciālisma skatījumā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens).
Literatūra (01-mācību literatūra):
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Вейнберг И.П. Человек в культуре Древнего Ближнего Востока. Москва, 1986.
Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. Москва, 1970.
Человек в культуре Возрождения. Москва, 2001.
Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Москва, 2000.
Частная жизнь. Человек в мире чувств. Москва, 2000.
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. Москва, 2002.
Моисеев И.И. Человек. Среда. Общество. Проблемы формализованного описания. Москва, 1982.
Лосев А.Ф. Эллинистически-римская эстетика. Москва, 1979.
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. Москва, 1978.
Человек и общество в античном мире. Москва, 1998.
Гинзбург Л. О литературном герое. Ленинград, 1979.
Культура, человек и картина мира. Москва, 1987.

Literatūra (02-papildliteratūra):
5.
6.
7.
8.
5.
6.

Agrā renesanse. Rīga 1981.
Godwin J. Athanasius Kircher. A Renaissance Man and the Quest for
Lost Knowledge. London , 1979.
Heller A. Der Mensch der Renaissance. Koln, 1982.
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. Москва, 1992.
Кнабе Г.С. Древний Рим - история и повседневность. Москва, 1986.
Кон И. Открытие “Я”. Москва, 1978.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
«Новое литературное обозрение», «Одиссей»
http://www.ok.llxll.ru

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Akadēmiskā maăistra studiju programma „Filoloăija (krievu filoloăija”), B daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
203

Human in the European world picture

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the 1st or 2nd year students of Master study programme „Philology (Russian philology)”. It
entails major periods of the history of the artistic understanding of the humanity and the basic principles of depicting
human in European literature and art since the Antiquity to the 21st century.

204

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Mītu poētika un eposa problēmas
5,6
2
40
Filoloăija (krievu filoloăija)
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Anna Stankeviča, Dr. philol., Krievu literatūras un kultūras katedras asoc. profesore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura programmas „Filoloăija (krievu filoloăija)” kursi „Slāvu mītoloăija un krievu folklora” (A1 daĜa) un
„Ievads Rietumeiropas literatūra-I” (B daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts akadēmiskās maăistra studiju programmas “ Filoloăija (krievu filoloăija)” 1. studiju gada studentiem.
Ir paredzēts aplūkot mitoloăisko un episko izpratni sinhroniskajā un diahroniskajā aspektā, mīta un eposa struktūru;
veidot svarīgāko mītu un eposu teoriju analīzi.

Kursa plāns:
20 st. lekcijas, 20 st. seminari
1. tēma Mitoloăija – cilvēka apziĦas evolūcijas vēstures etaps.
Mitoloăija – cilvēka garīgas kultūras sākotnēja forma un universālu zināšanu sistēma. „Nacionālie” mīta tipi.
Mitoloăija
un citas apziĦas formas. Mīts un literatūra.
2. tēma. Mitoloăijas izpētes vēsture.
Mitoloăijas izpētes 18.-19. gs. ( F. Šellings, F.Šlēgelis, H.Kuns, V.Švarcs, M.Millers, F.Buslajevs.
Dž.Freizers,F.Niče).
Mitoloăijas izpētes 20 gs. (Rituāla skola, K.Levi-Stross, etnoloăijas funkcionālā skola, franču socioloăiskā skola,
Z.Freids, K.Jungs
3. tēma. Būtisku XX gs. kultūrā mitoloăisko arhetipu sistēma
Mitoloăisko arhetipu sistēmas interpretācijas mūsdienu kulturoloăijā (J.Heirings, M.Fuko, R.Bertons, Ž.Liotērs,
E.Meletinskis).
4. tēma. Eposs un episkā apziĦa. Mitoloăiskais eposs.
Eposa apziĦas īpatnības. Mīta transformācija mitoloăiskā eposā.
5. tēma. Pasaka un krievu bilina – folkloras episkie žanri.
Pasakas episkā iedaba. Bilinas izpetes problēmas.
6. tēma. Viduslaiku eposs.
Viduslaiku episkā apziĦa. Viduslaiku eposa evolūcija un pamattendences.
7. tēma. G.V.F. HēgeĜa eposa teorija. .
Episkais žanrs. Eposa un lirikas atšėirības. HēgeĜa eposa teorijas ietekme citas zinātniskas darbos .
8. tēma. Eposs un romāns
Eposa un romāna atšėirības. M.Bahtina romāna koncepcija. A.Veselovska, V.Kožinova, E.Meletinska,
.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens).
Literatūra (01-mācību literatūra):
.

1. Барт Р. Мифологии. Москва, 1996.
2. Бахтин М.М.. Эпос и роман. Литературно-критические статьи. Москва, 1986
3. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Москва, 1997.
4. Гуревич А Я. Категории средневековой культуры. - Москва., 1984.
5. Жирмунский В.М. Народный героический эпос. Москва, 1998.
6. Кожинов В. Происхождение романа. Москва, 1989.
7. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. Москва, 1991.
8. Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. Москва, 1986
9. Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса. Москва, 1963.
10.Стеблин-Каменский М.М. Миф. Ленинград., 1976
11. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Москва, 1995.
10. Хойслер А.. Германский героический эпос и «Сказание о Нибелунг Rīga ах» Москва, 1996.
11. Meletinsky E. The Poetics of Myth. London, 2000
12. J.Fontenrose. A Study of Delphic Myth and its Origin. Berkeleyand Los Angels, 1989.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1.Biezais H. Gaismas dievs seno latviešu reliăijā. - Rīga, 1994.
2.Biezais H. Seno latviešu debesu dievu ăimene. - Rīga.,1998.
3. Čaterdži S.K. Balti un ārieši. - Rīga.,1990.
4.Eliade M. Mīts par mūžīgo atgriezšanos.Arhetipi un atkātošanās. - Rīga.,1995.
5. Eliade M. Sakrālais un profānais. - Rīga,1996.
6. Evans-Pritehard E.E. Theories of Primitive Religions.- Oxford University Press , 1967.
7. Freids Z. Totems un tabu.- Rīga,1995.
8. Jungs K. Dvēseles pasaule. - Rīga,1994.
9.Kasirers E. Apcerējums par cilvēku. - Rīga,1997.
10.Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī. - Rīga1996
11.Kursīte J. Mītiskais folklorā , literatūrā un mākslā. - Rīga,1999.
12. Mitoloăijas enciklopēdija.1,2 sej. - Rīga,1993-1994.
13. Rubenis A. Cilvēks mitiskajā pasaules ainā. - Rīga,1994.
14. Serres M. Genesis. Michihan, 1995.
15. Самарин P.M., Михайлов АЛ. Рыцарский роман // История всемирной литературы. Москва, 1984. - Т. 2.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Аверинцев С. Аналитическая психология и закономерности творческой фантазии // Вопросы литературы. –
1970.-№3. С. 113-143
Blain A. Cultural Semiotics – The Uses of a Theory. // Russian Literature. Amsterdam, 1994. Hayden P. Pavlovsk.
The Garden: Journal of the Royal Horticultural Society, vol.107, June 1982.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Akadēmiskā maăistru studiju programma „Filoloăija (krievu filoloăija)”, C daĜa (literatūrzinātne)
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Poetics of myth and problems of epic

Kursa anotācija angĜu valodā:
The goal of the course if the analysis of major myth and epic theories, from the Renaissance till the
contemporary epoch.
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

19.-20. gs.sākuma krievu kritika
5,6
2
40
Filoloăija (krievu filoloăija)
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Josifs Trofimovs, Dr. habil.philol., Krievu literatūras un kultūras katedras profesors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
19.-20.gs. sākuma krievu literatūras vēstures zināšanas filoloăijas (krievu filoloăijas) bakalaura studiju programmas
apjomā

Kursa anotācija:
Kurs paredzēts akadēmiskās maăistra studiju programmas „Filoloăija (ktrievu filoloăija), literatūrzinātne) studentiem
Kursa hronoloăiskā secībā tiek aplūkota krievu literatūras kritikas evolūcija, tās virzieni un skolas. Galvenā vērība
veltīta literatūras kritikas estētiskai savdabībai.

Kursa plāns:
Lekcijas - 20 st.

Semināri - 20 st.

1. tēma. Ievads. Literārā kritika kā daiĜrades veids.
2. tēma. Krievu literārās kritikas valodas veidošanās XVIII gs. .
3. tēma. Romantisma laikmeta literārā kritika.
4. tēma. Literārā kritika A.Puškina un N.GogoĜa daiĜradē.
5. tēma. V.BeĜinska daiĜrades evolūcija.
6.tēma. Estētiskā literatūras kritika (A,Družinins, V.Botkins, P.AĦĦenkovs).
7.tēma. N. Černiševska literārā kritika.
8.tēma. N.DobroĜubova literārā kritika.
9.tēma. D,Pisareva literārā kritika
10. tēma. Literārā kritika I.TurăeĦeva romana „Tēvi un dēli” sakarā. AntoĦevičs.
11. tēma. A,Grigorjeva literārā kritika.
12. tēma. N.Strahova literārā kritika..
13. tēma. NarodĦiku literārā kritika..N.Mihailovskis. .
14. tēma. Marksistiskās literārās kritikas pamati. G.PĜehanovs.
15. tēma. Modernisma literārās kritikas pirmsākumi. V.Solovjovs.
16. tēma. D. Merežkovska literārā kritika.
17. tēma. V. Rozanova literārā kritika. .
18. tēma. J.Aihenvalda literārā kritika.
19. tēma. 1920.-to gadu formalistiskā literārā kritika..
20. tēma. 1920.g. literārā ciĦa un literārā kritika.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens).
Literatūra (01-mācību literatūra):
Крупчанов Н.Л. История русской литературной критики. – Москва, 2005.
Прозоров ВВ., Милованова О.О. История русской литературной критики. Мосвка, 2002.
Кулешов В.И. История русской критики XVIII – XIX веков. – Москва, 1987.
Егоров Б. О мастерстве литературной критики: Жанры. Композиция. Стиль. Ленинград, 1980.
История русской критики XVIII – XIX веков. Хрестоматия. – Москва, 1976.
Русская советская литературная критика (1917 – 1934): Хрестоматия. – Москва, 1981.
Эстетическое самосознание русской культуры: 20-е годы ХХ века: Антология. – Москва, 2003.
Бурсов Б.И. Критика как литература. – Ленинград, 1976.
Мордовченко Н. В.Белинский и русская литература его времени. – Москва; Ленинград, 1990.
Поляков М. Поэзия критической мысли. О мастерстве Белинского и некоторых вопросах
литературной теории. – Москва, 1997.
36. Русская литература XIX века: Хрестоматия критических материалов. – Москва, 1995.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Бореев Ю.Б. Роль литературной критики в художественном процессе. – Москва, 1979.
2. Бурсов Б.И. Мастерство Чернышевского-критика. – Ленинград, 1959.
3. Кулакова Л.И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века. – Ленинград, 1968.
4. Егоров Б.Ф. Очерки по истории русской литературной критики середины Х!Х века. – Ленинград,
1973.
6.Плоткин Л. Д.И.Писарев. Жизнь и деятельность. – Москва; Ленинград, 1992.
7. Парамонов Б. Конец стиля. Москва, 1997.
7.Трофимов И.В. «Письма Иногороднего подписчика» А.В.Дружинина (жанр и авторская позиция) //
Филологический сборник. – Даугавпилс, 1994.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1.Хализев В.Е. К теории литературной критики // Филологические науки, 1977, №1.
2. Манн Ю.В. Поэзия критической мысли // Новый мир, 1981, №5.
3. Егоров Б.Ф. «Эстетическая» критика без лака и без дегтя // Вопросы литературы, 1995, №5.
Интернет-энциклопедия русской литературы: http://www.ok.llxll.ru
Литературная критика. Теория и история литературной критики: http://www.kritika.nm.ru
Литературная критика как любимое занятие русской интеллигенции: www.intelligent.ru
http://www.pisarev.net.ru

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Akadēmiskā maăistra studiju programma „Filoloăija (krievu filoloăija)”, C daĜa (literatūrzinātne)

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Russian criticism of the 19th and early 20th centuries

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master study programme „Philology (Russian philology)”. It regards
chronologically the evolution of Russian literary criticism, its trends and schools. Its main focus is on the aesthetic
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peculiarity of literary criticism.
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

19 gs. literatūrzinātnes skolu vesture
5, 6
2
40
Filoloăija (krievu filoloăija)
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Josifs Trofimovs, Dr. habil.philol., Krievu literatūras un kultūras katedras profesors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
19.gs.. literatūras vēsture (filoloăijas bakalaura studiju programmas apjomā)

Kursa anotācija:
Kursā aplūkota literatūrzinātnes kā zinātnes nozares rašanās un attīstība XIX gs.Krievijā, šīs zinātnes
nozares ciešie vēsturiskie un kultūras sakari ar Rietumeiropu. Īpaša verība veltīta literatūrzinātnes pētījumu
metodoloăijas
izveidei un pamatvirzienu un skolu savstarpēju ietekmei.

Kursa plāns:
20 st. lekcijas , 20 st. semināri
1. tēma. Literatūrzinātne 18.gs.
Vārsmošanas sistēmas reforma, literārās valodas problēma, žanru sistēma. Literatūrzinātnes kā zinātnes
nozares rašanās.
2. tēma. Rakstniecības teorētiskie pamati 19.gs. krievu literatūrzinatnē.
Estētisko teoriju ciĦa literatūrzinatnē un literatūras kritikā XIX gs.
3. tēma. Mitoloăijas skola XIX gs.literatūrzinātnē.
Mitoloăijas skolas filozofiskie pamati (F.Šelings, brāli ŠlēăeĜi). Vācijas mitoloăiskā skola (H.Krečers,
brāli Grimmi).
Krievijas mitoloăiskā skola. F. Buslajeva zinātniskais ceĜš. A.Afanasjeva darbs «Поэтические воззрения
славян на природу».
4. tēma. Salīdzināmi vēsturiskā skola XIX gs. literatūrzinātnē.
Salīdzināmi vēsturiskās metodes rašanās Rietumos. T.Benfeja darbi. A. Veselovskis - salīdzināmi vēsturiskās
skolas pamatlicējs Krievijas literatūrzinātnē. A.Veselovska „Vēsturiskā poētika” („Историческая поэтика”).
„Vispārīgā literatūra” salīdzināmi vēsturiskā skatījumā.
5.tēma. Psiholoăiskā skola literatūrzinātnē.
V.Vundta psiholoăija un psiholoăiskā skola literatūrzinātnē.
6. tēma. Psiholoăiskā skola Krievijā.
A. PotebĦa: estētika un poētika. S. Ovsjaniko-KuĜikovskis: daiĜrades psiholoăijas problēmas.
7. tēma. Biogrāfiskā metode XIX gs. literatūrzinātnē.
Biogrāfiskā metode Francijā: Š. Sent-Bjovs. Biogrāfiskā metode Krievijas literatūrzinātnē.
8. tēma. Kultūras un vēstures skola XIX gs. literatūrzinātnē.
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Kultūras un vēstures skolas izveide: I. Tens. Kultūrvēsturiskās pieējas principi un metodoloăija XIX gs.
Krievijas literatūrzinātnē.
9. tēma. XIX gs. sociāli vēsturiskās koncepcijas un literatūrzinātne.
A.Pipina literatūras izpētes paĦemieni un principi un to atspoguĜojums darbā „Krievu literatūras vēsturē”.
10.tēma. Pozitīvisms 19.gs. 2. puses krievu literatūrzinātnē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens).
Literatūra (01-mācību literatūra):
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3-х томах. – Москва, 1995 – 96.
Буслаев Ф.И. О литературе: Исследования. Статьи. – Москва, 1990.
Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – Москва, 1989.
Овсянико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы: В 2-х томах. – Москва, 1989.
Потебня А.А. Эстетика и поэтика. – Москва, 19765.
Пыпин А.Н. История русской литературы: В 4-х томах. – Санкт-Петербург, 1911 – 13.
Возникновение русской науки о литературе. – Москва, 1975.
Академические школы в русском литературоведении. – Москва, 1975.
Николаев П.А., Курилов А.С., Гришунин А.Л. История русского литературоведения. – Москва,
1980.
46. Горский И.К. Александр Веселовский и современность. – Москва, 1975.
47. Крупчанов Л.М. Культурно-историческая школа в русском литературоведении. – Москва, 1983.
48. Осьмаков Н.В. Психологическое направление в русском литературоведении. – Москва, 1981.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Literatūra (02-papildliteratūra):
9.
10.
11.
12.

Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века.- Ленинград, 1982.
Русская наука о литературе конца XIX – начала XX века. – Москва, 1982.
Чурмаева Н.В. Ф.И.Буслаев. – Москва, 1984.
Шкуринов Л.С. Позитивизм в России XIX века. – Москва, 1980.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Журнал «Вопросы литературы»

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Akadēmiskā maăistra studiju programma „Filoloăija (krievu filoloăija)”, C daĜa (literatūrzinātne)

History of the 19th century schools of literary science

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course regards the history of the development of schools of literary science in the 19th centuries. It focuses on the
comparison of Russian schools of literary science with the analytical methodologies of European literary theories.
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

20 gs. literatūrzinātnes skolu vēsture
5,6
2
40
Filoloăija (krievu filoloăija)
Litertūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Arkādijs ĥeminuščijs, Dr. philol., Krievu literatūras un kultūras katedras asociētais profesors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
19-20 gs. literatūras vēsture filoloăijas bakalaura studiju programmas apjomā

Kursa anotācija:
Kursa tika iesniegta literatūrzinātnes attīstības vēsture kā zinātnes 19 gs. beigās un 20 gadsimtā. Galvenu vietu aizĦem
zinātnes sasniegumu aplūkojums Krievijā, bet salīdzinājumā ar analītiskām metodoloăijām eiropiešu un amerikāĦu
literatūrzinātnē.

Kursa plāns:
20 st. lekcijas , 20 st. semināri
1.tēma. Literatūrzinātne 19-20 gs. mijā. Pozitīvisma literatūrzinātnes krīze Rietumeiropā. V. Dilteja „gara vēstures”
skolas veidošanās un attīstība 20 gs. sākumā literatūrzinātnē.
2.tēma. „Jaunās kritikas” skola Anglijā un ASV. 1910-1920. gadu „jauna kriticisma” rašanās. T. Eliota teorētiskie
darbi un „jaunas kritikas” skolas veidošanās. R. Veleka un O. Vorena grāmata „Literatūras teorija”.
3.tēma. Literatūrzinātnes „formāla skola”. „Formālās skolas” rašanās un pašdefinicija. Skolas teorijas pamatpostulāti.
Priekšstats par „formas saturiskumu”. J. Boduena de Kurtene un F. de Sosīra idēju attīstība. V. Šklovska, V. Žirmunska,
B. Eihenbuma teorētiskie priekšstati. V. Props, J. Tinjanovs un „formālas skolas” idejas.
4.tēma. „Formālā skola” un tās oponenti. M. Bahtina teorētisko uzskatu sistēma. Bahtina un „formālas skolas”
polemika. Vārda „dialoăiskas” iedabas idēja. „Polifonijas” ideja.
5.tēma. K.-G. Junga „analītiskas psiholoăijas” skola. K.-G. Junga „patstāvīgie veidojumi” literatūrā un kultūrā.
„Arhetipu” teorija. Priekšstats par „kolektīvo bezapziĦu”.
6.tēma. Mitoloăiska (mitopoētiska) skola. Kopīgas un atšėirīgas mitoloăiskās un klasiskās mitoloăiskas skolas
metodikā. 1950 gadu N. Fraja darbi un to nozīme. Teksta analīzes metodikas mitoloăiskas skolas agrīnajos sacerējumos.
1950-1980. gadi – mitopoētiskas skolas sacerējumos.
7.tēma. Strukturalisms. Strukturalisms rietumu literatūrzinātnē. „Formālās skolas” ideju atdzimšana, to jaunie aspekti.
K. Levi-Strosa un R. Barta pētījumi. Tartu un Maskavas strukturāli semiotiska skola. J. Lotmana, B. Uspenska, M.
Gasparova darbi.
8.tēma. D. Lihačjova filoloăiskie sacerējumi. D. Lihačjova īpaša vieta literatūrzinātnē. Saikne ar „formālās skolas” un
akadēmiskās literatūrzinātnes tradīcijām.
9.tēma. Mūsdienu literatūrzinātnes teorijas, tās piedāvātā analīzes metodika. Jaunu efektīvu metožu meklējumi.
Mūsdienu literatūrzinātnes policenrisms. Eklektikas un teksta subjektīvās interpretācijas problēma.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens)

Literatūra (01-mācību literatūra):
14. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Москва, 1995.
15. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Москва, 1994.
16. Гаспаров М. Л. Избранные статьи. Москва, 1995.
17. Жолковский А. К., Щеглов Ю. И. Работы по поэтике выразительности. Москва, 1995.
18. Жирмунский В. Н. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Ленинград, 1977.
19. Зарубежное литературоведение 70-х годов. Москва, 1984.
20. Зарубежная эстетика и теория литературы. Трактаты, статьи, эссе. Москва, 1987.
21. Косиков Г. И. Идеология. Коннотация. Текст. Москва, 2001
22. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. Москва, 1994.
23. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Москва, 1972.
24. Ю. М. Лотман и тартусско-московская семиотическая школа. Москва., 1996.
25. Пропп В. Я. Морфология сказки. Москва., 1998.
26. Подорога В. А. Стратегии и формы чувственности в русской литературе XIX-XX веков. Москва,2006
27. Структурализм: «за» и «против». Москва, 1985.
28. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Обряд: Исследования в области мифопоэтического:
Избранное. Москва, 1995.
15.Flath C. Writing about Nothing. Princeton, 1999.
16. Graham J. A cross-cultural study. London, 2001.
17..Maddi S. R. Personality theories: A comparative analises. Chicago, 1989.

Literatūra (02-papildliteratūra):
13. Арлаускайте Н. Анализ герметичного текста. Вильнюс, 2005.
14. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. Москва, 1979.
15. Гинзбург Л. О литературном герое. Ленинград, 1978.
16. Интуитивизм А.Бергсона и понимающая герменевтика В.Дильтея // История
современной зарубежной философии. Спб. 1997
17. Лотман Ю. М. Семиосфера. Санкт-Петербург, 2004.
18. Подорога В. А. Выражение и смысл. Ad Marginem. Москва, 1995
4. Успенский Б. А. Поэтика композиции. Москва, 1990.
5. Фрай Н. Анатомия критики. // Зарубежная эстетика и теория литературы: Трактаты, статьи, эссе.
Москва, 1987.
6. Шкловский В. Гамбургский счет. Москва, 1989.
7. Эйхенбаум Б. О литературе. Москва, 1987.
8. Якобсон Р. Работы по поэтике. Москва, 1987.
9. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино, Москва, 1977.
10. Gaddard C. Anger in the Western desert: Semantics, culture and emotion. New York, 1991.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Б.Дубин С.Зонтаг или Истина крайности интерпретации// Вопросы литературы 1996 №3/4
Камчатнов А.М. Подтекст: термин и понятие // Филологические науки, 1988 г., №3.
А. Нестеров. Герменевтика, метафизика и «другая критика» «НЛО» 2003, №61.
«Вопросы литературы» (1991-2006 гг.)
«Новое литературное обозрение» №№1 -68

www.kovit.narod.ru/germen.html(28.06.06)

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
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Akadēmiskā maăistra studiju programma „Filoloăija (krievu filoloăija)”, C daĜa (literatūrzinatne)
Kursa nosaukums angĜu valodā:
History of the 20th century schools of literary science
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course regards the history of the development of schools of literary science in the 20th centuries. It focuses on the
comparison of Russian schools of literary science with the analytical methodologies of European and American literary
theories.
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Prozas teorija un tās strukturālā klasifikācija
5,6
2
40
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Dr. habil. philol., Krievu literatūras un kultūras katedras prof. F. Fjodorovs

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Filoloăijas bakalaura programma (literatūras vēstures kursi)

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maăistra studiju programmas filoloăijā (literatūrzinātne) studējošiem. Kurss iepazīstina ar galvenajām
prozas teorijas problēmām. Tajā tiek aplūkotas prozas izpētes mūsdienu pieejas, prozas struktūra un klasifikācija.

Kursa plāns:
Lekcijas – 20 st., semināri – 20 st.
1. tēma Dzeja un proza kā rakstniecības struktūras.
Eiropas rakstniecības rašanās.Kultūrvēsturiskā opozīcija “proza –dzeja”: dzejas filozofija; poētiskā teksta
struktūra. Proza kā margināla paradība. Prozas teksta struktūra. Prozas pārsvars par dzeju. Proza un dzeja
mūsdienu rakstniecības sistēmā.Žanriskā domāšana. Prozas žanru problēma.
2. tēma Mazie prozas žanri.
Līdzība, tās struktūra. Bībeles lidzības. Parabola. Fabula. Antīkā fabula salīdzinājumā ar jauno laiku fabulu.
Anekdote un tās priekšvēsture. Aforisms un tā veidi. Agiogrāfiskā literatūra (Svēto dzīves apraksts kā žanrs, tā
transformācija).
3.tēma Novele un stāsts.
Noveles rašanās. Noveles struktūra.Renesanses novele, tās modifikācijas un attīstība. Romantisma novele.
Novele un stāsts. Stāsta struktūra. Novele un stāsts 19. gs. literatūrā. Noveles un stāsta liktenis 20. gs.
4.tēma. Literārā pasaka.
Literārās pasakas prozā rašanās. Literārās pasakas salīdzinājums ar citiem mazajiem žanriem. Pasaka prozā un
pasaka dzejā. Literārās pasakas transformācijas.
5. tēma. Hronika un apraksts.
Hronika tās sakotnējā izskatā. Hronika 19 . un 20. gs. Apraksts kā struktūra.Apraksta uzplaukums 19. gs.
6.tēma Garstāsts, tā struktūras problēmas.
Garstāsts senkrievu izpratnē. Garstāsts kā termins 19.gs. Garstāsts kā struktūra. Garstāsts salīdzinājumā ar
stāstu un noveli.
7. tēma. Romana agrīnās formas.
Antīkā romāna rašānās. Grieėu romāns.Romas romāns. Romāns antīkās, viduslaiku un renesanses literāro
struktūru sistēmā. BruĦinieku romāns. Pastorāles romāns.
8. tēma. NoveĜu krājumi kā romāna struktūra.
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“Dekamerons” kā atklāta romāna struktūra. Dekamerona tipa romāna modelis un tā liktenis 17. – 19. gs.
9.tēma. “Dona Kihota” fenomens.
“Dons Kihots” salīdzinājumā ar citiem pagātnes un mūsdienu romāniem . “Dons Kihots” un 18.- 19. gs.
romāna formas.
10. tēma.18.gs. romāns un 19. gs. reālistiskais romāns.
Struktūra. Romāns un žanra problēma. Romāns un žanriskās domāšanas sabrukums.. 19 gs. romāns un
romāna teorijas. M. Bahtina romāna teorija.
11. tēma. 20. gs. romāns – mīts.
Romāns – mīts salīdzinājumā ar reālistisko romānu. Romāns – mīts un modernisms.
12. tēma. Ego – literatūra.
AtmiĦas, memuāri, vēstules, piezimju grāmatiĦas un citas tāda veida struktūras. Ego literatūra un daiĜliteratūra.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens)

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Wellek R., Warren A. Theory of Literature. New-York, 1983.
2. Kayser W. Das sprachliche Kunstwerk. Bern-Munchen, 1997.
3 Бахтин М.М. Эпос и роман. Формы времени и хронотопа в романе // Литературно-критические
статьи. Москва, 1986.
4. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Москва, 1989.
5. Виноградов В.В. О художественной прозе. Москва-Ленинград, 1980.
6. Кабанова И.В. современная литературная теория. Антология. Москва, 2004.
6. Кожинов В. Происхождение романа. Москва ( любое издание).
7. Мелетинский История и теория новеллы. Москва, 1990.
8. Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. Москва, 2003.
9. Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы.
Москва, 1964.
10 Уэллек Р, Уоррен А. Теория литературы. Москва, 1987.

Literatūra (02-papildliteratūra):
29. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Москва, 1995.
30. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Москва, 1994.
31. Гаспаров М. Л. Избранные статьи. Москва, 1995.
32. Жолковский А. К., Щеглов Ю. И. Работы по поэтике выразительности. Москва, 1995.
33. Жирмунский В. Н. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Ленинград, 1977.
34. Ю. М. Лотман и тартусско-московская семиотическая школа. Москва., 1996.
35. Пропп В. Я. Морфология сказки. Москва., 1998.
36. Структурализм: «за» и «против». Москва, 1985.
37. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Обряд: Исследования в области мифопоэтического:
Избранное. Москва, 1995.
10. Maddi S. R. Personality theories: A comparative analises. Chicago, 1989.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
«Вопросы литературы»
Интернет-энциклопедия русской литературы: http://www.ok.llxll.ru
Литературная критика. Теория и история литературной критики: http://www.kritika.nm.ru

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
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Maăistra studiju programmas Filoloăija (krievu filoloăija) C daĜa (literatūrzinātne)
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Theory of prose and its structural classification
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master study programme „Philology (Russian philology)”. The goal of the
course is to introduce students to the contemporary theories of prose, focusing on its structure and semantics.

218

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Krievu filozofijas vēsture
5,6
2
40
Filoloăija (krievu filoloăija)
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Josifs Trofimovs, Dr. habil.philol., Krievu literatūras un kultūras katedras profesors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
19.-20.gs. sākuma krievu literatūras vēstures zināšanās filoloăijas (krievu filoloăijas) bakalaura studiju programmas
apjomā

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts akadēmiskās maăistra studiju programmas „Filoloăija (ktrievu filoloăija, literatūrzinātne) studentiem.
Kursa priekšmets - krievu filozofiskās domas specīfika un tās sakari ar sabiedrisko un literāro procesu.

Kursa plāns:
Lekcijas - 20 st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Semināri – 20 st.

tēma. Krievu filozofiskās domas aizsākumi 18. gs. (Lomonosovs, Novikovs, Radiščevs).
tēma. “ZapadĦičestvo” un P.Čaadajevs.
tēma. “Slavofilstvo” un A.Homjakovs.
tēma. 1860. gadu revolucionāro demokrātu sabiedriski politiskās un filozofiskās idejas
(N.Černiševskis, N.DobroĜubovs, D.Pisarevs).
tēma. 1870.–1880.g. “narodničestvo” un filozofiskā doma (P.Lavrovs, M.BakuĦins, N.Mihailovskis,
P.Tkačovs, P.Kropotkins). Krievu pozitīvisms.
tēma. Filozofija un F.Dostojevska un ě.Tolstoja socioloăiskās idejas.
tēma. Vēlīnie slavofīli (N.DaniĜevskis, N.Strahovs, K.ěeontjevs) un kultūras evolūcijas problēma.
tēma. N.Fjodorova “ Vienotā mērėa filozofija”.
tēma. V.Solovjovs: dzīves ceĜš, personība, pasaules skatījums.
tēma. V.Solovjovs: vienotās baznīcas ideja. Visvienības ideja. Dievcilvēces ideja. Eshatoloăisms. Estētika.
tēma. P.Florenskis: visvienības koncepcija, mācība par sofiju.
tēma. S.Bulgakovs: pasaules vērojuma evolūcija.
tēma. N.Berdjajevs: dzīve, daiĜrade, pasaules izjūta.
tēma. ě.Karsavins: dzīve un daiĜrade.
tēma. D.Merežkovskis un Reliăiski filozofiskais pulciĦš.
tēma. Simbolistu filozofiskā koncepcija.
tēma. V.Rozanovs: pasaules izjūtas evolūcija.
tēma. ě.Šestova filozofiskie ideāli.
tēma. I.IĜjins: sabiedriski politiskā pozīcija un garīgā pieredze. I.IĜjins un hēgelisms.
tēma. 20.gs. sākuma sabiedriski politiskās un filozofiskās domas kontekstā (krājumi «Вехи» un «Из глубины»).
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens).
Literatūra (01-mācību literatūra):
38. Бердяев Н.А. Русская идея. Осоновныек проблемы русской мысли XIX века и началаXX в. // О России и
русской философской культуре. – Москва, 1990.
39. Зеньковский В.В. История русской философии: В 2-х томах. – Москва, 1999.
40. Лосский Н.О. История русской философии. – Москва, 1991.
41. Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. – Москва, 1996.
42. Русская философия. Словарь. – Москва, 1995.
43. Русские философы: Антология. – Москва, 1994.
44. Философский энциклопедический словарь. – Москва, 1983.
45. Ильин И.А. Собр. соч.: В 10-ти томах. – Москва, 1993 – 2000.
46. Константин Леонтьев: pro et contra. Антология. – В 2-х книгах. – Санкт-Петербург, 1995.
47. Мережковский: pro et contra. Антология. Санкт-Петербург, 2001.
48. Василий Розанов: pro et contra. Антология. В 2-х книгах. – Санкт-Петербург, 1995.
49. Владимир Соловьев: pro et contra. Антология. Санкт-Петербург, 2000.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1.Антология мировой философии: В 4-х томах. – Т. 4. – Москва, 1972.
2. Эстетическое самосознание русской культуры: 20-е годы ХХ века: Антология. – Москва, 2003.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1.Хализев В.Е. К теории литературной критики // Филологические науки, 1977, №1.
2. Манн Ю.В. Поэзия критической мысли // Новый мир, 1961, №5.
3. Егоров Б.Ф. «Эстетическая» критика без лака и без дегтя // Вопросы литературы, 1965, №5.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Akadēmiskā maăistra studiju programma „Filoloăija (krievu filoloăija)”, C daĜa (literatūrzinātne)

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Russian Philosophy’s History

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course regards the history of the development of schools of philosophy in the 19-20th centuries
in Russia.
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Teksta filoloăiskā analīze
5, 6
2
40
Filoloăija (krievu filoloăija)
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Nadežda Fjodorova, Mg. .philol., Krievu literatūras un kultūras katedras lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Literatūrzinātnes pamati (bakalaura programmas „Krievu filoloăija” A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts akadēmiskās maăistra studiju programmas “Filoloăija (krievu filoloăija) studentiem.
Kursa mērėis ir iepazistīnāt studentus ar mūsdienu mākslinieciskā teksta analīzes metodoloăijām un principiem.

Kursa plāns:
20 st. lekcijas, 20 st. semināri
1. tēma. Mākslinieciskais teksts kā kultūras fenomens. Mākslinieciskais teksts kā filoloăiskās analīzes objekts.
2. tēma. Mākslinieciskā tekstā analīzes dažādas metodoloăijas, to klasifikācija.
3. tēma. Mākslinieciskā tekstā intertekstuālās analīzes pamatmetodoloăijas un to principi.
4. tēma. DaiĜdarba teksta fenomenoloăiskās analīzes pamatmetodoloăijas.
5. tēma. Mītopoētiskās analīzes pamatprincipi un metodoloăija.
6. tēma. Mākslinieciskā teksta struktūra un funkcijas, to sistēma un hierarhija. Teksta žanrisko struktūru
attīstība un to vēsturiskās izmaiĦas.
7. tēma. Strukturālā pieeja daiĜdarba teksta analīzē. J. Lotmana un Maskavas-Tartu literatūrzinātniskās
skolas metodoloăijas.
8. tēma. Autobiogrāfisma problēma daiĜdarba tekstā.
9. tēma. Jaunākas teksta filoloăiskās analīzes koncepcijas.
Semināros tiek analizēti atsevišėi teorētiskie darbi, kas palīdz studentiem iepazīties ar mākslinieciskā teksta
analīzes metodoloăijām un principiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtot kursa noslēguma pārbaudījumu (eksāmenu).
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Literatūra (01-mācību literatūra):
1.
2.
3.
4.

Edmondson W. Spoken. Diskourse: A Model for Analysis. London: New York, 1981.
Roberts L.D. How Reference. Works. Explanatory Models for Indexicals, Discriptions and Opacity. New York,
Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. Москва, 1981
Гаспаров М.Л. Стих и грамматика: введение // Очерки истории языка русской поэзии 20в.:
грамматические категории: синтаксис текста. – Москва, 1993
5. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Ленинград, 1979
6. Григорьев В.П. Грамматика идиостиля. Москва., 1983
7. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. – М., 1972
8. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Москва, 1970.
9. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Москва, 1972.
10. М.Ю.Лотман и Тартуско-московская семиотическая школа. Москва, 1994.
11. Москальская О.И. Исследования по теории текста. Москва, 1999.
12. Текст. Интертекст. Культура. Сборник докладов международнрой научной конференции (Москва 4-7
апреля 2001 года). Москва, 2001.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1.
2.
3.

Лотман Ю.М. Культура и взрыв. Москва, 1992.
Парамонов Б. Конец стиля. Москва, 1998.
Интернет-энциклопедия русской литературы: http://www.ok.llxll.ru

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Žurnāls «Филологические науки».

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloăija (krievu filoloăija), C daĜa (literatūrzinātne)

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Philological analysis of text

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master study programme „Philology (Russian philology).
The goal of the course is to familiarize students with the methodologies and principles of analysis of
contemporary art text.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Lirikas teorija un Eiropas vārsmošanas sistēma
5,6
2
40
Filoloăija (krievu filoloăija)
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Genādijs Markovs, Dr. .philol., Krievu literatūras un kultūras katedras docents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Filoloăijas bakalaura programmas literatūras vēstures kursi

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts akadēmiskās maăistra studiju programmas “Filoloăija (krievu filoloăija), literatūrzinātne” 1. studiju
gada studentiem.
Kursa mērėis ir - iepazīstināt maăistrantus ar Eiropas lirikas galvenajiem teorētiskajiem priekšstatiem, ar vārsmošanas
sistēmas dominantēm, dot maăistrantiem teorētiskās zināšanās par dzejas un lirikas fenomenu, par strofiku, par ritma
sistēmu.

Kursa plāns:
20 st. – lekcijas, 18 st. – semināri, 2 st.– konsultācijas.
1.tēma. Eiropas vārsmošanas sistēmas jēdziens. Dzeja un lirika kā jēdzieni.
Eposs, lirika, drāma. Dzejas un lirikas īpatnības: dažādi aspekti.
2. tēma. Dzeja un proza.
Dzejolis prozā kā fenomens. Metriskā proza, ritmizētā proza, dzejas figūras. Vārsmdalījums. AtskaĦas.
3. tēma. Metrika.
Jēdziens “metriskā sistēma”.
Sillabiskā sistēma. Krievu 17.-18. gs. sillabiskā sistēma. JapāĦu, itāĜu un franču sillabika. Pseidosillabiskā
vārsmošana. Sillabikas izmantošana 19.-20. gs. dzejā. Sillabikas dažādi modeĜi.
Sillabotoniskā sistēma. Metrs. Ikti. Anakrūza un cezūra sillabotonikas kontekstā. Sillabotonikas visspožākās
lappuses: piemēri. Sillabotoniskā sistēma attīstībā. Sillabotonika un mūsdienu dzeja.
Toniskā sistēma. DaĜenieks, taktometrs, akcentētās un brīvās vārsmas. Toniskās sistēmas dinamika un attīstība.
Logaēdi kā fenomens. Logaēdu dažādas formas: Alkaja strofa, Sapfo strofa... Metrisko struktūru praktiskā analīze:
19. un 20. gs. dzejas izmantošana. Metrikas problēmu interpretācija mūsdienu teorētiskajā literatūrā.
4. tēma. Strofika un ritmika.
Ritmikas dominantes. Ritmikas veidi. Konkrētie piemēri. Strofika kā lirikas teorijas nozare. Strofikas piemēri:
monoritms, sešrinde, astoĦrinde, oktāva, deviĦvārsminieks, Spensera strofa, odiskā strofa, OĦegina strofa, tercina,
brīvā strofa, trioleta, kancone utt. Citi varianti.
Ritmisko un strofisko struktūru analīze 19. un 20. gs. dzejā.
5. tēma Ritmikas un strofikas problemātika: mūsdienu teorētiskās literatūras interpretācijas.
Teorētiskās literatūras apskats:
dažādas skolas un pieejas, jēdzienu traktējumi. Mūsdienu pētījumu problemātika. Dzejas analīzes problēmas.
6. tēma. Mūsdienu dzeja kā fenomens (teorētiskais aspekts). Postmodernisma dzeja un lirikas teorija. Lirikas
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teorijas tradicionālisms un novatorisms.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens).

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. Москва, 1989.
2. Гаспаров М. Л. Современный русский стих. Москва, 2001.
3. Гинзбург Л. О лирике. Ленинград, 1974.
4.. Жирмунский В. Теория стиха. Москва, 1975.
5. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Ленинград, 1971.
6. Мысль, вооруженная рифмами. Ленинград, 1983.
7. Сильман Т. Заметки о лирике. Ленингрд, 1977.
8. Тарановский К. О поэзии и поэтике. Москва, 2000.
9. Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. Москва, 2003.
9. Тынянов Ю. Н. Проблемы стихотворного языка. Москва, 1995.
10. Холшевников В. Е. Основы стихосложения. Москва, 2004.
11. Эткинд Е.Г. Проза о стихах. С.-Петербург, 2001.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Эйхенбаум Б. О поэзии. Ленинград, 1989.
2. Гаспаров М. Л. Русский стих. Учебный материал по литературоведению. Даугавпилс, 1989.
3. Эткинд Е. Г. Разговор о стихах. Москва, 1970.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Rakstu krājumi „Русская поэзия: год ... ( 1918 - 1922)». Daugavpils, “Saule”
Интернет-энциклопедия русской литературы: http://www.ok.llxll.ru

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Akadēmiskā maăistra studiju programma „Filoloăija (krievu filoloăija)”, С daĜa (literatrzinātne)

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Theory of lyric and the European system of versification

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the 1st year students of Master study programme „Philology (Russian philology), literary
science”. The goal of the course is to introduce students to the basic theoretical notions about European lyric, the
dominants of the system of versification, provide theoretical knowledge of poetry and lyric, strophic and the system of
rhythm.
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Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Krievu postmodernisms 20.gs. 80.-90. g.
literārajā sistēmā
6
2
40
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Elīna VasiĜjeva, Dr. philol., Krievu literatūras un kultūras katedras asoc. profesore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
„Krievu literatūras vēsture: XX.- XXI gs.”, bakalaura studiju programmas „Krievu filoloăija” A1 daĜa

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts maăistrantūras programmas 2. studiju gada studējošiem.
Kursa mērėis ir paplašināt studējošo zināšanas par postmodernisma problematiku un apskatīt postmodernisma
raksturīgākās pazīmes uz vienas nacionālās (krievu) kultūras piemēra. Studiju kurss paredz aktīvu studējošo dalību
semināros, kā arī patstāvīgu praktisku pētījumu veikšanu.

Kursa plāns:
Lekciju skaits – 20 kontaktstundas, semināri –20 kontakststundas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Postmodernisms kā zinātniskā problēma. Pamatjēdzieni. Rietumeiropas postmoderna izprātne.
Krievu postmoderma situācijas īpatnība. Politiskais aspekts. Kulturoloăijskais aspekts.
Postmodernisma virzieni. Konceptuālisms.
A. Bitova „Puškina nams” kā krievu literārā postmoderma sākumi: teorētiskās diskusijas ap romānu..
Postmodernisns krievu dzejā. D. Prigovs. L. Rubenšteins.
21. gs. sākuma postmodernisms literatūrā. V. PiĜevins.
Postmodernisms vizuālajā mākslā. Grafiti. Instalācija.
Postmoderna situācija krievu mūzikā. Pop-muzuka. Krievu roks. Bardu tradīcija un postmoderns.
Postmodernisms: kino un teātris.
Internets un postmoderns. Grāmata internetā. Tīkla literatūra.
11. Sazināšanas sistēma postmoderna situācijā. E- mail un SMS kultūra.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens
Literatūra (01-mācību literatūra):
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Курицын В. Русский литературный постмодернизм. – Москва, ОГИ, 2000.
Липовецкий М. Русский постмодернизм. – Екатеринбург, 1997.
Харт К. Постмодернизм. – Москва, Фаир- Пресс, 2006.
Коваленко А. Литература и постмодернизм. – Москва, 2004.
Затонский Д. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных
искусств. – Москва, 2000.
6. Смоленский В. Русская сетевая литература. – http//www/susi/ru/sapporo2000.html
7. Кнабе Г. Местоимения постмодерна.- Москва, РГГУ, 2004.
8. Богданова О. Постмодернизм в клнтексте современной русской литературы. – Санкт-Петербург, 2004.
9. Гик Ю. Золушка современного искусства (введение в мейл-арт)// НЛО. – 1999, 5.
10. Кабаков И. Три инсталляции. – Москва, 2002.
1.
2.
3.
4.
5.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Эпштейн М. Истоки и смысл русского постмодернизма.// Звезда. – 1996, 8.
Карпов А. Русский постмодеонизм в отечественной науке и литературе.// Филологические науки. – 2002,
1.
Трофимова Е. Стилевые реминисценции в русском постмодернизме.// Общественные науки и
современность. – 1999, 4.
Лиотар Ж.-Ф. Заметка о смысле «пост».// Иностранная литература. – 1994, 1.
Делез Ж. Платон и симулякр.// НЛО – 1993, 5.
Усовская Э. Постмоденизм. – Москва, 2006.
Постмодернизм . Энциклопедия. – Москва, 2001.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
http//tenera.rinet.ru
http//chernovik.info/

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (krievu filoloăija)” C daĜa (literatūrzinatne)
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Russian Postmodernism (80-90 years XX cent.) in Literary System
Kursa anotācija angĜu valodā:
The aim of the study course is to improve students’ knowledge about the Russian postmodernism theory and basis art
texts. The special attention is given theoretical to discussions about a problem of a postmodern. The rate provides active
participation of students in discussion of the newest clauses and the analysis of texts

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Rietumu Eiropas literatūras krievu recepcija
5,6
2
40
Filoloăija (krievu filoloăija)
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Fjodors Fjodorovs, Dr. habil. philol., Krievu literatūras un kultūras katedras profesors
Anna Stankeviča, Dr. philol., Krievu literatūras un kultūras katedras asoc. profesore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts akadēmiskās maăistra studiju programmas “ Filoloăija (krievu filoloăija)” studentiem.
Rietumeiropas literatūras recepcijas nozīmigākie posmi . Eiropas daiĜdarbu krievu recepcijas īpatnības XYIII, XIX un
XX gs.

Kursa plāns:
Lekcijas - 20 st; semināri – 20 st.
1. tēma. Recepcija kā kultūru dialogs.
Recepcijas fenomens: lasīšana, tulkojums, pētīšana, adoptēšana. Kultūras simbols, mīts, tēls. Krievu
tulkojumu kultūra.
2. tēma. Antīkā pasaule krievu kultūrā.
Grieėu un Romas vēsturnieki. Homēra eposa tulkojumi (N.GĦedičs, V.Žukovskis).
Senās Grieėijas drāma Krievijā. Romas „zelta laikmeta” dzejas tulkojumi krievu valodā.
3. tēma. Dante krievu kultūra.
Dantes daiĜrades fenomens krievu XIX un XX gs. literatūra un kultūrā.
4. tēma. M.Servantesa daiĜrade Krievijā.
Dona Kihota tēls XIX-XX gs. Krievijas mākslinieciskājā apziĦā.
5. tēma. Francijas racionālisms Krievijā.
Klasicisma traăēdiju un komēdiju recepcija. Lafontens un krievu fabula. Apgaismības literatūra Krievijā.
6. tēma. „Krievu Šekspīrs”.
V. Šekspīrs un A.Puškins. V.Šekspīrs krievu XIX un XX gs. literatūrā un literārā kritikā. V. Šekspīrs
Krievijas kinematografā.
7. tēma. J.V.Gēte krievu kultūrā.
„Fausts” XIX –XX gs. tulkojumos (N.Holodkovskis, B.Pasternaks).
„Fausts” A.Puškina, I.Turăeneva,
F.Dostojevska,
XX gs. rakstnieku daiĜradē.
8. tēma. Eiropas romantisms krievu kultūrā.
D.G. Bairona daiĜrade Krievijā. Vācu romantisms krievu kultūrā (E.T.A.Hofmanis, H.Heine).
9. tēma. Franču XIX gs. dzeja krievu literatūrā.
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„Parnasa” dzejnieki un krievu akmeisms. Francijas simbolisma recepcija Krievijā.
10. tēma. E.Hemingveis Krievijas XX gs. 2. puses kultūrā.
Rakstnieka personības mīts un mīta atspoguĜojums literatūrā. E.Hemingveja daiĜrades recepcija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Lekciju un semināru apmeklēšana.
Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Античное наследие в культуре России (отв.р.. Г.С.Кнабе). Москва, 1996.
2. Aсоян А.А. Данте и русская литература. Свердловск, 1989.
3. Вожди умов и моды. Чужое имя как наследуемая модель жизни. Москва, 2003.
4. Гаспаров М.Л. Фригийский стих на вологодской почве. Избранные труды. Т.111. О стихе. Москва, 1997.
5. Голенищев-Кутузов Н.Н. Творчество Данте и мировая культура. Москва, 1991.
6. Жирмунский М.М. Байрон и Пушкин. Ленинград, 1978.
7. Жирмунский М.М. Гете в русской литературе. Ленинград, 1982.
8. Кнабе Г.С. Русская античность: Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России.
Москва, 1999.
9. Левин Ю.Д. Щекспир и русская литература Х1Х века. Ленинград, 1988.
10. Немцы в России: проблемы культурного взаимодействия. Санкт-Петербург, 1998.
11. Немцы в России: русско-немецкие научные и культурные связи. Санкт-Петербург, 2000.
12. Сервантес и всемирная литература. Москва, 1989.

Literatūra (02-papildliteratūra):
Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. Москва-СанктПетербург, 2000.
Виппер Ю.Б. Творческие судьбы и история. Москва, 1990.
Голенищев-Кутузов Н.Н. Итальянское возрождение и славянские литературы ХУ-ХУ1 вв. Москва, 1993.
Грабарь-Пассек М. Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе. Москва, 1966.
Жирмунский М.М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. Ленинград, 1989.
Казнина О. Русские в Англии: русская эмиграция в контексте русско-английских литературных связей первой
половины ХХ в. Москва, 1997.
Конрад Н.И.Запад и Восток. Москва, 1992.
Немцы и развитие образования в России. Санкт-Петербург, 1998.
Немцы в России: русско-немецкий диалог. Санкт-Петербург, 2001.
Раков Ю.Ф. Скульптурный Олимп Петербурга. Путешествие в антично-мифологический Петербург,
Санкт-Петербург, 2000.
Топоров В.Н. Из истории Петербургского Аполинизма. Москва, 2004
Redlich M. Lexikon deutschbaltischer Lieteratur. Köln, 1989.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Дантовские чтения. Москва, 1971-1987.
Россия и Германия. Выпуск 1, 2. Москва, 1999, 2001.
Сервантесовские чтения. Ленинград, 1985, 1988.
Шекспировские чтения. Москва, 1976, 1977.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Akadēmiskā maăistra studiju programma „Filoloăija (krievu filoloăija) ”, C daĜa (literatūrzinatne)
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Kursa nosaukums angĜu valodā:
Western European literature’s reception in Russia.
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the 1st year students of Master study programme „Philology (Russian philology)”. The
course regards the significance of different Western European texts from Antiquity to XX century in Russian culture.
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Komparatīvistikas pamati
5, 6
2
40 .
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Elīna VasiĜjeva, Krievu literatūras un kultūras katedras asoc. profesore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Krievu un rietumu literatūras vēstures kursi filoloăijas bakalaura programmā

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts maăistrantūras programmas 2. studiju gada studējošiem.
Kursa mērėis ir izveidot un paplašināt studējošo zināšanas par komparatīvistiku kā zinātnes nozāri un komparatīvistikas
vietu zinātnes sistēmā. Studiju kurss paredz aktīvu studējošo dalību semināros, kā arī patstāvīgu praktisku pētījumu
veikšanu.

Kursa plāns:
Lekciju skaits – 30 kontaktstundas, semināri –10 kontakststundas.
Lekciju tēmas:
12. Komparatīvistikas jēdziens.Komparatīvistika zinātĦu sistēma. Mūsdienu komparatīvistikas metodoloăija.
Priekšstati par salīdzināmiem pētījumiem dazādās tradīcijas.
13. Vēsturiskuma princips. Gerders
14. Mentalitātes teorija. Nacionālā identifikācija.
15. Multikulturālās attiecības.
16. Opozīcija „Austrumi – Rietumi” filozofijā, kulturoloăijā, literatūrzinātnē.
17. Mākslinieciskās pasaules aina kā komparatīvistikas izpētes objekts.
18. Salīdzināmās literatūrzinātnes vēsture un aatīstība.
19. Literatūras vēsture kā komparatīvistikas priekšmets. A. Veselovskis. Migrejošo sižetu teorija.
20. Tipoloăija un aizguvumi . M. Žirmunska darbi.
21. Salīdzināmās literatūtzināttnes attīstība Krievijā. Aleksejevs, Grigorjevs.
22. Mūsdienu Eiropas metodoloăijas komparatīvistika. A. Dimā.
23. Tulkojums kā komparatīvistikas priekšmets. Lingvistiskā komunikācija.
24. Mākslas veidu valodas kā komparatīvistikas priekšmets.
25. Komparatīvistikas attīstība Latvijā. Krievu – latviešu kultūras sakari.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.

Literatūra (01-mācību literatūra):
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Comparative Philosophy: Selested Essays. Ed. By Ch. Wash. MacDermott, 1983.
Comparative Research Methods/.Ed. By Donald Warwick. Prentice-Hall, 1973.
Буслаев Ф. О литературе: Исследования. Статьи. – Москва, 1990.
Веселовский А. Историческая поэтика. – Москва, 1959.
Голенищев – Кутузов. Романские литературы. – Москва, 1975.
А. Дима. Принципы сравнительного литературоведения. – Москва, 1979.
Дюрюшин. Теория сравнительного изучения литератур. – Москва, 1979.
Жирмунский В. Байрон и Пушкин. – Л., 1078.
Жирмунский В. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. – Л., 1979.
Ильин И. Современные концепции компаративистики и сравнительного изучения литератур. – Москва,
1987.
21. Колесников А. Философская компаративистика: Восток – Запад. – СПб., 2004.
22. Конрад Н. Запад и Восток. – Москва, 1972.\Неупокоева И. История всемирной литературы: проблемы
системного сравнительного анализа. – Москва, 1979.
23. Якобсон Р. Основы сравнительного славянского литературоведения// Работы по поэтике. – Москва, 1987.

Literatūra (02-papildliteratūra):
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Казнина О. Русские в Англии: Русская эмиграция в контексте русско-английских литературных связей
первой половины 20 века. – Москва, 1997.
Мелетинский Е. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. – Москва, 1982.
Методология гуманитарного знания в перспективе 21 века. Материалы международной конференции. –
СПб., серия “Symposium”, 2001.
Михайлов А. Обратный перевод. Русская и западноевропейская культура: проблемы взаимосвязей. – Москва,
2000.
Образ России: Россия и русские в восприятии Запада и Востока. – СПб., 1998.
Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия/ Сост. Б. Ерасов. – Москва, 1999.
Сравнительная философия/ Отв. Ред. М. Степанянц. – Москва, 2000.
Шохин В. Ф. И. Щербатский и его компаративистская философия. – Москва, 1998.
Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиологи. – СПб., 1998.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
«Вопросы философии»
Вестник МГУ. Сер.9 Филология

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Māăistra studiju programmas „Filoloăija (krievu filoloăija)” C daĜa (literatūrzinātne)

Kursa nosaukums angĜu valodā:
The Basis of Comparative Studies
Kursa anotācija angĜu valodā:
The aim of the study course is to improve students’ knowledge about the comparative studies as a direction in a science,
place comparative studies in system of sciences. In a rate the basic techniques of the comparative analysis are
considered, there is an acquaintance to works on comparative literary criticism
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Drāmas teorija
5
2KP
40 st.
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Elīna VasiĜjeva, Krievu literatūras un kultūras katedras asoc. profesore,
Josifs Trofimovs, Krievu literatūras un kultūras katedras profesors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Krievu un rietumu literatūras kursi filoloăijas bakalaura programmā

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts maăistrantūras programmas 2. studiju gada studējošiem.
Kursa mērėis ir izveidot sistemātiskās zināšanas par drāmas teorijas vēsturisko attīstību, drāmas teorijas
pamatjēdzieniem un mūsdienu metodoloăijam drāmas struktūras un drāmas vēstures izpētē. Studiju kurss paredz aktīvu
studējošo dalību semināros, kā arī patstāvīgu praktisku pētījumu veikšanu.

Kursa plāns:
Lekciju skaits – 30 kontaktstundas, semināri –10 kontakststundas.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Drāmas teorija kā zinātnes nozare. Priekšmets, metodoloăija, pamatjēdzieni.
Drāma kā literatūras veids. Tās attīstība. V. HaĜizevs
Drāmas teorija antīkajā pasaule. AristoteĜa poētika kā drāmas teorijas aizsākumi.
Drāmas teorija Viduslaikos un renesansē. Pamatparadigmas. Žanru tapšana.
Drāmas teorija 17.-18. gs. Baroka dramas struktūra.
Klasicisma drāmas teorija. Žanri, stili. Bualo teorija.
Drāmas teorija 19. gs. pirmajā pusē. Č. Lems. V. Igo.BrāĜi ŠlegeĜi.
Drāmas teorijas attīstība 19. gs. Krievijā.
Drāmas teorija 19. gs. otrajā pusē. „Labi pataisīta drāma”. „Jaunā drāma”.
Modernisms un drāmas teorijas. F. Nīčes „Traăedijas piedzimšana no mūzikas gara”. Simbolisms un drāma.
Ekzistenciālisms un drāma.
Antidrāmas teorija. E. Ionesko. Ž. Kokto.
Drāmas kompozīcija kā teorijas priekšmets. Volkenšteins.
Drāmas žanri kā teirijas priekšmets.
Drāmas valoda kā teorijas priekšmets. Replika, remarka. Personāžas.
Drāma un teātris. Drāma un scenārijs. Dramatiskās darbības jēdziens

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens.
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Literatūra (01-mācību literatūra):
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Аникст. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. – Москва, 1976.
Аникст. Теория драмы на Западе в первой половине 19 века: эпоха романтизма. – Москва, 1980.
Аникст. Теория драмы на Западе во второй половине 19 века. – Москва, 1988.
Аникст. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. – Москва, 1972.
Аникст. История учений о драме: теория драмы от Гегеля до Маркса. – Москва, 1983.
Бентли Э. Жизнь драмы.- Москва, 2004.
Волькинштейн В. Драматургия. – Москва, 1960.
Котышева Д. Вопросы теории драмы: действия, композиция, жанр. – Москва «Архив», 2000.
Поляков М. О театре. Поэтика, семиотика, теория драмы. – Москва, 2000.
Хализев В. Драма как род литературы. – Москва, 1986.

Literatūra (02-papildliteratūra):
17.
18.
19.
20.
21.

Шубина И. Драматургия и режиссура зрелищ. Игра, сопровождающая жизнь. – Москва, 2006.
Берковский Н. Литература и театр. – Москва, 1969.
Граник Г., Концевая Л. Драматурги, драматургия, театр. – Москва, 2001.
Зингерман Б. Очерки истории драмы 20 века. – Москва, 1979.
Хализев В. Драма как явление искусства. – Москва, 1978.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
«Театр»
«Театральная жизнь»
„Teātra vēstnesis”

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (krievu filoloăija)” C daĜa (literatūrzinātne)

Kursa nosaukums angĜu valodā:
The Theory of Drama
Kursa anotācija angĜu valodā:
The aim of the study course is to improve students’ knowledge about the Historical development of a theory of drama,
the basic terms and concepts, modern methodology of research of structure of a drama and history of a drama.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Sociolingvistika
5
2
40
Krievu filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
JeĜena KoroĜova, Slāvu valodniecības katedra, asoc. profesore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programma “Krievu filoloăija”
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas “Krievu filoloăija” studentiem. Mūsdienu sociolingvistiskās problēmas
gan no teorētiskā, gan no praktiskās zināšanu izmantošanas viedokĜa.

Kursa plāns:
20 lekcijas un 20 semināri
1. Valodas attīstības vispārīgi un atsevišėie faktori. Valodas un sabiedrības sakari.
2. Valodas vēstures sakari ar tautas vēsturi. Valodu kontakti.
3. Valoda un kultūra. Divvalodība kā sociālā parādība. Bilingvisms un diglosija.
4. Valoda kā sociāli vēsturiskā norma. Valodas normas tipi: uzuss, literārā valoda, valodas stili.
5. Valodas eksistēšanas formas: literārā valoda, tautas sarunvaloda, koinēja (interdialekts), vienkāršruna, valoda-pidžins,
kreoliskā valoda, vietēja izloksne (teritoriāls dialekts), sociāls dialekts (profesionālā runs un sociālu grupu runa).
6. Sociums kā valodas attīstības svarīgākais ārējais faktors. Sociālas novacijas un to atspoguĜojums valodā. Stihija un
regulēšana valodas attīstībā. Valodas prognozēšana, normēšana, plānošana, būvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
Аврорин В. А.. О предмете социальной лингвистики // Вопросы языкознания, 1975, № 4.
Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. – Москва. – 2001.
Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. Вып. 6. – Москва. – 1972.
Гак В. Г. К типологии форм языковой политики // Вопросы языкознания, 1989, № 5.
Дьячков М. В. Специфика процессов пиджинизации и креолизации языков // Вопросы языкознания, 1988, № 5.
Комлев Н. Г. Лингвистическая аксиология // Теоретические проблемы социальной лингвистики. – Москва. –
1981.
Крысин Л. П. Русское слово, свое и чужое. Исследования по современному русскому языку и социолингвистике.
– Москва. – 2004.
Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте // Новое в лингвистике. Вып. 7. – Москва. – 1975.
Массовая культура на рубеже XX – XXI веков: человек и его дискурс. – Москва. – 2003.
Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. – Москва. – 1996.
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Literatūra (02-papildliteratūra):
Мечковская Н. Б. Постсоветский русский язык: новые черты в социолингвистическом статусе // Russian
Linguistics, 3. – 2005. – 49-70.
Стеблин-Каменский М. И. Возможно ли планирование языкового развития? // Вопросы языкознания. 1968, № 3.
Швейцер А. Д., Никольский Л. Б. Введение в социолингвистику. – Москва. – 1978.
Эрвин-Трипп С. Социолингвистика в США // Вопросы языкознания. 1976, № 1.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
«Вопросы языкознания», «Вестник Московского университета. Серия 9, Филология.»
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (krievu filoloăija)” C daĜa (valodniecība)
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Sociolinguistics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for students of master’s degree syllabus “Russian Philology”. The contemporary problems of
social linguistics from theoretical and practical point of view. Connections between national history and history of
language.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Funkcionālā gramatika
6
3
60
Krievu filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Anatolijs KuzĦecovs, Slāvu valodniecības katedra, asoc. profesors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programma “Krievu filoloăija” A daĜas kursi MKLV morfoloăija, MKLV sintakse

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas “Krievu filoloăija” studentiem. StarplīmeĦu valodas vienības sakari un
to funkcijas. Teikuma semantika: propozīcionālais saturs un komunikatīvais uzdevums.
Kursa plāns:
30 lekcijas, 30 semināri
1. Teikuma loăiski formālā analīze un tā semantika. Teikuma locekĜi – galvenie locekĜi (priekšmets un izteicējs) un
palīglocekĜi (apzīmētājs, papildinātājs un apstāklis).
2. Teikums un izteikums. Struktūras shēma un tās realizācija. Teikuma paradigma.
3. Predikativitāte: modalitāte, laiks un persona. Teikuma locekĜi, kuri izteic predikativitāti.
4. Vārdu šėīra un leksiskā nozīme. Pretrunība starp formu un nozīmi.
5. Identificējošā un predikāta leksika.
6. Propozīcija kā elementārais notikums, apzīmētais ar vienu signifikatīvu vārdu.
7. Verbu semantiski funkcionālā analīze: pilnnozīmes verbi, pusnozīmes verbi un palīgverbi; akcionālie un neakcionālie
verbi. Teikuma paradigma ar dažādiem verbiem.
8. Verbu kombinēšana ar dažādiem priekšmetu tipiem (personālie, substancionālie, lokatīvie, propozicionālie).
9. Pārvietošanas verbi. Kombinēšana ar aktantiem.
10. Eksistēšanas verbi.
11. Mainīšanas verbi.
12. Fāzes verbi.
13. Lietvārdu semantiski funkcionālā sistēma: personālie, substancionālie, temporālie, lokatīvie – ieidentificējošā un
propozicionālā leksika.
14. Aktīvā un pasīvā konstrukcija. Subjekts un objekts.
15. Noteiktas, nenoteiktas personas un bezpersonas teikumi.
16. Morfoloăisko formu primārā un sekundārā nozīme.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
referāts un ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
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Авилова Н.С. Вид глагола и семантика глагольного слова. - Москва. - 1977.
Адмони В.Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. - Ленинград. - 1988.
Арутюнова Н.Д. Глава четвертая: Грамматика, раздел: Синтаксис// Общее языкознание. Внутренняя структура
языка. Отв. ред. Б.А.Серебренников. - Москва. - 1972.
Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. - Москва. - 1978.
Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. - Москва. - 1977.
Бондарко А.В. Вид и время русского глагола. - Москва. - 1971.
Бондарко А.В. Грамматическая категория и контекст. - Ленинград. - 1971.
Бондарко А.В., Буланин Л.Л. Русский глагол. - Ленинград. - 1967.
Всеволодова М.В. Способы выражения временных отношений в современном русском языке. - Москва. - 1975.
Грамматика современного русского литературного языка. - Москва. - 1970.
Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. - Москва. - 1978.
Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. - Москва. - 1973.
Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. - Москва. - 1986.
Золотова Г.А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. - Москва. - 1988.
Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. - Москва. - 1998.
Кокорина С.И. О семантическом субъекте и особенностях его выражения в русском языке. - Москва. - 1979.
Красильникова Е.В. Имя существительное в русской разговорной речи. Функциональный аспект. - Москва. 1990.
Кузнецов А.М. Местоименные глаголы в русской речи// Teksto analiz÷ ir interpretacija. Tarptautin÷s konferencijos
pranešimai. Šiauliai, 1998 m. lapkričio 11–12 d. – Šiauliai: Šiaulių universitetas. – 1998. – lpp.159–165.
Кузнецов А.М. Основная единица синтаксиса// Valoda–1995. Humanitārās fakultātes V zinātniskie lasījumi. Sērija A.
Zinātniskie raksti. 4.sējums. – Daugavpils: DPU. – 1996. – 106.–111. lpp.
Поспелов Н.С. О разграничении прямого и относительного употребления форм настоящего времени в русском
языке// Проблемы современной филологии. Сборник статей к 70-летию академика В.В.Виноградова. Москва. - 1965.
Поспелов Н.С. О двух рядах грамматических значений глагольных форм времени в современном русском
языке// Вопросы языкознания, 1966, № 2.
Поспелов Н.С. О соотношении грамматических значений глагольных форм времени в русском языке// Проблемы
современной лингвистики. - Москва. - 1968.
Поспелов Н.С. О выражении категории определенности/неопределенности временными значениями русского
глагола в форме прошедшего совершенного// Памяти академика В.В.Виноградова. - Москва. - 1971.
Прияткина А.Ф. Раздел третий. Семантическая сложность простого предложения (полипропозитивность)//
А.Ф.Прияткина. Синтаксис осложненного предложения. - Москва. - 1990.
Русская грамматика. Том II. - Москва. - 1980.
Сидорова М.Ю. Современный русский язык. Морфология. Учебное пособие. - Москва. - 1998.
Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка. - Москва. - 1980.
Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения. Семиологическая грамматика. - Москва. - 1981.
Шелякин М.А. Категория вида и способы глагольного действия. - Таллин. - 1983.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Арутюнова Н.Д.. Язык и мир человека. ("Языки русской культуры"). - Москва. - 1998.
Балли, Ш. Французская стилистика. - Москва. - 1961.
Богуславский И.М. Сфера действия лексических единиц. ("Языки русской культуры"). - Москва. - 1996.
Бюлер, Карл. Теория языка. Репрезентативная функция языка. Перевод с немецкого. ("Языковеды мира"). Москва. - 1993.
Вендлер З. Причинные отношения. Пер. с англ.// Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII. Логический
анализ естественных языков. - Москва. - 1986.
Виноградов В.В. Стиль "Пиковой дамы"// Виноградов В.В. Избранные труды. О языке художественной прозы. Москва. - 1980.
Грабье Вл. Семантика русского императива// Сопоставительное изучение грамматики и лексики русского языка
с чешским и другими славянскими языками. - Москва. - 1983.
Камынина А.А. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. Осложнение простого
предложения полупредикативными членами. (Пособие для слушателей ФПК). - Москва. - 1983.
Кибрик А.Е. Подлежащее и проблема универсальной типологии языка// Известия АН СССР. Сер. Лит. и яз. 1979.
Т. 38, № 4.
Клобуков Е.В. К вопросу о границах парадигмы русского слова// Вопросы русского языкознания. Выпуск 2. Под
ред. К.В.Горшковой. - Москва. - 1979.
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Клобуков Е.В. Семантика падежных форм в современном русском литературном языке. - Москва. - 1986.
Королькова А.В. Общие и частные значения категории лица глагола (на материале брянских говоров)//
Функциональный анализ грамматических категорий и единиц. - Ленинград. - 1976.
Падучева Е.В. О семантике синтаксиса. Материалы к трансформационной грамматике русского языка. - Москва.
- 1974.
Теньер, Л. Основы структурного синтаксиса. ("Языковеды мира"). - Москва. - 1988.
Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. - Ленинград. - 1975.
Типология конструкций с предикатными актантами. - Ленинград. - 1985.
Фреге, Г. Смысл и денотат. Пер. с нем. Е.Э.Разлоговой// Семиотика и информатика. Opera selecta. Сборник
научных статей. Выпуск 35. ("Языки русской культуры"). - Москва. - 1997.
Фреге, Г. Понятие и вещь. Пер. с нем. Е.Э.Разлоговой// Семиотика и информатика. Opera selecta. Сборник
научных статей. Выпуск 35. ("Языки русской культуры"). - Москва. - 1997.
Хабургаев Г.А. Реализация валентностей нулевого глагола движения в современном русском языке// Вопросы
русского языкознания. Выпуск 2. Под ред. К.В.Горшковой. - Москва. - 1979.
Чернейко Л.О. Позиция наблюдателя в художественном тексте как импликатура метафорической номинации//
Вестник МГУ. Серия Филология. 1966 № 1.
Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия).
("Язык. Семиотика. Культура"). - Москва. - 1994.
Яковлева Е.С. Фрагмент русской языковой картины времени// Вопросы языкознания, 1994, № 5.
Яковлева Е.С. Языковое отражение циклической модели времени// Вопросы языкознания, 1992, № 4.
Яковлева Е.С. О некоторых моделях пространства в русской языковой картине мира// Вопросы языкознания,
1993, № 4.
Barnetová V., Běličá-Křížková H., Leška O., Skoumalová Z., Straková V. Русская грамматика. Том 2. - Praha. - 1979.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Бердник Л.Ф. Предложения со значением желательности// Русская речь, 1988, № 6.
Зарецкая Е.И. Формы повелительного наклонения в русском языке// Филологические науки, 1976, № 3.
Онипенко Н.К. О субъектной перспективе каузативных конструкций// Вопросы языкознания, 1985, № 2.
Онипенко Н.К. Идея субъектной перспективы в грамматике// Русистика сегодня. 1994, № 3.
Степанов Ю.С. Иерархия имен и ранги субъектов// Известия АН СССР. Сер. Лит. и яз., 1979. Т. 38, № 4.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (krievu filoloăija)” C daĜa (valodniecība)
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Functional grammar of Russian
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for students of master’s degree syllabus “Russian Philology”.
The connections between different levels of language and functions of language units. The semantics of sentence:
propositional meaning and communicative task.
Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Krievu literārās valodas vēsture
5
2
40
Krievu filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Anatolijs KuzĦecovs, Slāvu valodniecības katedra, asoc. profesors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programma “Krievu filoloăija” A daĜas kursi MKLV
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas “Krievu filoloăija” studentiem. Literārās valodas normu formēšanas
avoti un apstākĜi visos posmos. Rakstu valodas heterogēnais raksturs visos tās attīstīšanas posmos.
Kursa plāns:
30 lekcijas, 30 semināri
1. Literārās valodas jēdziens. Literārās valodas vēsture kā normas vēsture un tās realizēšana.
2. Rakstniecības tradīcijas izcelšanās Senajā Krievijā. Rakstu pieminekĜu tipi.
3. Literārās valodas izcelšanos hipotēžu kritiskais apskats.
4. Krievu baznīcslāvu redakcijas formēšana.
5. Rakstu izruna un ortogrāfija.
6. Rakstu un runas valoda 14.-17. gadsimtos. “Otrā dienvidslāvu ietekme”.
7. Lietišėā valoda un ātrraksts.
8. Dienvidrietumu ietekme un baznīcslāvu valodas gramatikas.
9. Jaunas literārās valodas formēšana 17.-18. gadsimtos.
10. Krievu literārās valodas pirmās gramatikas.
11. M. Lomonosova valodas programma.
12. Jaunās literārās valodas normu stabilizēšana 19. gadsimta sākumā. N. Karamzina loma.
13. Baznīcslāvu un krievu valodas sintēze A. Puškina daiĜradē.
14. Literārā valoda 19, gadsimta otrajā pusē.
15. Literārā valoda 20. gadsimtā. Postpadomju posms.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
Горшков А.И. История русского литературного языка. - Москва. - 1969.
Горшков А.И. Теория и история русского литературного языка. - Москва. - 1984.
Ефимов А.И. История русского литературного языка. - Москва. - 1954 (и др. изд.).
Запольская Н.Н. История русского литературного языка. Методические указания для студентов филологический
факультетов гос. университетов. - Москва. - 1991.
Ковалевская Е.Г. История русского литературного языка. - Москва. - 1978.
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Кожин А.Н. Литературный язык Киевской Руси. - Москва. - 1981.
Кожин А.Н. Литературный язык Московской Руси. - Москва. - 1984.
Кожин А.Н. Литературный язык допушкинской поры. - Москва. - 1986.
Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка (X - середина XVIII в.). - Москва. - 1975.
Левин В.Д. Краткий очерк истории русского литературного языка. Изд. 2-ое, испр. и дополн. - Москва. - 1964.
Мещерский Н.А. История русского литературного языка. - Ленинград. - 1981.
Судавичене Л.В., Сердобинцев Н.Я., Кадькалов Ю.Г. История русского литературного языка. - Ленинград. - 1984.
Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка XI-XIX вв. ("Языки русской культуры"). Москва. - 1994.
Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI-XVII вв.). – Москва. – 2002.
Словари и хрестоматии
Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка. Часть первая. Изд. 2-ое. - Москва. 1952; Часть вторая. Выпуск первый. Выпуск второй. - Москва. - 1948.
Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Тт. I-III. - Москва. - 1958 (и др. изд.).
Хрестоматия по истории русского языка. Авторы составители В. В. Иванов, Т. А. Сумникова, Н. П. Панкратова.
- Москва. - 1990.
Literatūra (02-papildliteratūra):
[Барсов А.А.] "Российская грамматика" А. А. Барсова. - Москва. - 1981.
Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX веков. - Москва. - 1982.
Виноградов В.В. Избранные труды. История русского литературного языка. - Москва. - 1978.
Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. ("Языки русской культуры"). - Москва. - 1996.
Запольская Н. Н. «Общий» славянский литературный язык: типология лингвистической рефлексии. – Москва. –
2003.
Колесов В.В. Древнерусский литературный язык. - Ленинград. - 1989.
Копорская Е.С. Семантическая история славянизмов в русском литературном языке нового времени. Отв. ред.
Н. Ю. Шведова. - Москва. - 1988.
Кузнецов А.М. Краткие и полные формы прилагательных в XI-XIV вв. (в сопоставлении по жанрам
древнерусской письменности). - Даугавпилс. - 1983.
Ремнева М.Л. Литературный язык Древней Руси. Некоторые особенности грамматической нормы. - Москва. 1988.
Ремнева М.Л. История русского литературного языка. - Москва. - 1995.
Соболевский А.И. История русского литературного языка. Изд. подготовил А. А. Алексеев. - Ленинград. - 1980.
Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. ("Филологи мира"). - Москва. - 1995.
Успенский Б.А. Из истории русского литературного языка XVIII начала XIX века. Языковая программа
Карамзина и ее исторические корни. - Москва. - 1985.
Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI-XVII вв.). - München. - 1987.
Успенский Б.А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. (IX
Международный съезд славистов. Доклады). - Москва. - 1983.
Успенский Б.А. Избранные труды. Том III. Общее и славянское языкознание. ("Языки русской культуры"). Москва. - 1997.
Хабургаев Г. А. "Средний штиль" М. В. Ломоносова в контексте истории русского литературного языка//
Вопросы языкознания, № 3. - 1983.
Хабургаев Г.А. Старославянский - церковнославянский - русский литературный// История русского языка в
древнейший период. (Вопросы русского языкознания, вып. 5). - Москва. - 1984.
Хабургаев Г.А. Дискуссионные вопросы истории русского литературного языка (древнерусский период) //
Вестник Московского университета. Серия 9, Филология. № 2. - 1988.
Якубинский Л.П. История древнерусского языка. – Москва. – 1953.
Портал www.auditorium.ru
Портал www.gramota.ru
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
«Вопросы языкознания», «Вестник Московского университета. Серия 9, Филология.»
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (krievu filoloăija)” C daĜa (valodniecība)
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Kursa nosaukums angĜu valodā:
The history of Russian literary language
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for students of master’s degree syllabus “Russian Philology”.
The sources of norms of Old Russian literary language. Its heterogeneous character during all periods. Russian and Old
church Slavonic elements in its structure.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Krievu akcentoloăija
5, 6
2
40
Krievu filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
GaĜina Pitkeviča, Slāvu valodniecības katedras doc.
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programmas “Krievu filoloăija” A daĜas kurss “Mūsdienu krievu valodas fonētika”

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts Krievu filoloăija (krievu valodniecība) maăistrantiem. Šajā kursā aplūkoti krievu uzsvara fonētiskais un
fonoloăiskais raksturs un mūsdienu krievu valodas akcentoloăiskā sistēma.
Kursa plāns:
Lekcijas – 20 st., semināri – 20 st.
1. Uzsvars un valodas struktūra. Uzsvars un vārds. Uzsvara fonētiskais un fonoloăiskais raksturs.
2. Uzsvara sintagmatiskais raksturojums.
3. Uzsvara paradigmatiskais raksturojums. Mainīgais akcents.
4. Mūsdienu krievu literārās valodas akcenta sistēma.
5. Neatvasinātie un atvasinātie vārdi.
6. Morfēmu fūzijas un aglutinatīvā pievienošana.
7. Apgūtie un neapgūtie vārdi.
8. Akcentu tipi.
9. Neatvasināto vārdu uzsvars. Atvasināto vārdu uzsvars.
10. Morfēmu akcentoloăiskā klasifikācija.
11. Lietvārdu uzsvars.
12. Īpašības vārdu uzsvars.
13. Vietniekvārdu un skaitĜu vārdu uzsvars.
14. Darbības vārdu uzsvars.
15. Akcentu evolūcijas pamatvirzieni.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Referāts un dif.ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. М., 1977.
Воронцова Л. Русское литературное ударение XVIII – XX вв. Формы словоизменения. М., 1979.
Дыбо В.А. Славянская акцентология. М., 1981.
Зализняк А. От праславянской акцентуации к русской. М.: Наука., 1985.
Колесов В.В. История русского ударения. Л., 1972.
Потебня А.А. Ударение. Киев, 1973.
Редькин В. Акцентология современного русского литературного языка. М., 1971.
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Федянина Н. Ударение в современном русском языке. М., 1976.
Хазагеров Т. Ударение как средство дифференциации грамматических форм. Вопросы языкознания,
1973, № 4.
10. Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. М.: Айрис, 2004.

8.
9.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Русская грамматика. М., 1980
2. Русское литературное произношение и ударение. Словарь-справочник. М., 1959
3. Орфоэпический словарь русского языка. М., 1985
4. Портал www.gramota.ru
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
«Вопросы языкознания», «Русская речь», «Мир русского слова», «Русский язык за рубежом»
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas “Krievu filoloăija” C daĜa (valodniecība)
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Russian accent logy
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is designed for the master degree programme Russian philology (Russian linguistics). It is devoted to the
description of phonetic and phonological characteristics of stress and the stress system in the Russian language.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Fonēma un morfēma vēsturiskā aspektā
5,6
3
60
Krievu filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
GaĜina Pitkeviča, Slāvu valodniecības katedras docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programmas “Krievu filoloăija” A daĜas kurss Krievu valodas vēsturiskā gramatika
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts Krievu filoloăija ( valodniecība) maăistrantiem. Šajā kursā aplūkoti fonētiskie un morfoloăiskie procesi,
kuri tieši vai netieši paskaidro mūsdienu krievu valodas parādības, atklājas valodas parādības cēloĦa un seku attiecības
un vērtas vāĜā valodas mainīšanas sistēmisko raksturu.
Kursa plāns:
Lekcijas – 30 st., semināri – 30 st.
Krievu valodas fonoloăiskās sistēmas evolūcija no sākotnēja stāvokĜa līdz mūsdienu stāvoklim. Pamatperiodi tās
attīstībā.
Austrumslāvu izlokšĦu pirmsrakstu posma fonētiskā sistēma. Pamatmainīšanas pirmslāvu fonētiskajā sistēmā apskats.
Kvantitīvo attiecību vokalisma sistēma pārveide kvalitatīvo. VaĜējas zilbes tendences izveidošana. Diftongisko
savienojumu liktenis. Nazālo patskaĦu izveidošana. Vēsturiskas alternācijas, saistītas ar nazālo patskaĦu izveidošanu.
1.palatalizācijas līdzskaĦu vēsture. 2. un 3. palatalizācijas līdzskaĦu vēsture. Jotēšanas līdzskaĦu vēsture. Pozicionālās
fonēmu pārmaiĦas pārveide vēsturiskās alternācijās.
Senkrievu valodas fonētiskā sistēma.
Senkrievu zilbes raksturojums. PilnskaĦu savienojuma vēsture. Palatalizēto līdzskaĦu mīkstināšana. Senkrievu patskaĦu
sastāvs un sistēma pēc palatalizēto līdzskaĦu mīkstināšanas. Senkrievu līdzskaĦu sastāvs un sistēma pēc palatalizēto
līdzskaĦu mīkstināšanas. Reducēto Ъ un Ь zudums. MaiĦas senkrievu valodas fonētiskajā sistēmā un fonētiski
morfoloăiskajā vārda struktūrā sakarā ar reducēto patskaĦu zudumu. Cietuma un mīkstinājuma kategorijas vēsture. Arunas vēsture. PatskaĦu un līdzskaĦu pārmaiĦas kā vārddarināšanas un formu veidošanas svarīgais līdzeklis.
Morfoloăiskas pārmaiĦas un tas tipi. Vārda morfoloăiskās sastāvdaĜas un senkrievu fonētiskā sistēma. Vārda
morfēmu pārdalījums un morfoloăiskais vienkāršojums.
Morfēmu veidi un to fonētiskais raksturojums. Morfēmu varianti un variācijas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kontroldarbi, dif.ieskaite.

Literatūra (01-mācību literatūra):
1.
2.
3.
4.
5.

Бирнбаум Х. Праславянския язык. Достижения и проблемы в его реконструкции. М.,1987.
Иванов В.В., Топоров В.Н. К постановке вопроса о древнейших отношениях батийских и славянских
языков.// Исследования по славянскому языкознанию. М.,1961.
Иванов В.В. Историческая фонология русского языка. М., 1968
Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. М., 1990.
Хабургаев Г.А. Становление русского языка. М., 1980.
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6.

Шахматов А.А. Введение в курс истории русского языка, ч.1. Исторический процесс образования
русских племён и наречий. Петроград, 1916.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1.
2.
3.
4.
5.

Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
Филин Ф.П. Образование языка восточных славян. М.-Л., 1962
Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972.
Трубачёв О.Н. Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики.
// Вопросы языкознания, 1982, № 4.
Бошкович Р. Основы сравнительной грамматики славянских языков. Фонетика и словообразование. М.:
Высшая школа, 1984.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Žurnāli «Вопросы языкознания», «Вестник Московского университета. Серия 9, Филология.»
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas “Krievu filoloăija” C daĜa (valodniecība)
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Phoneme and morpheme in historical aspect
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is designed for the master degree programme Russian philology (Russian linguistics). It deals with those
phonetic and morphological processes, which directly and indirectly describe current developments in the Russian
language, reveals cause and consequence relationships underlying linguistic phenomena, and offers a systematic
description of language change.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Fonoloăija: mūsdienu problēmas un virzieni
6
2
40
Krievu filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
GaĜina Pitkeviča, Slāvu valodniecības katedras doc.
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programmas “Krievu filoloăija” A daĜas kurss “Mūsdienu krievu valodas fonētika”
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Krievu filoloăija” (krievu valodniecība) studējošiem.
Kursa pamatā ir fonēmas teorija. Tas sastāv no divām daĜām. .Pirmajā tiek apskatīts dažādu fonoloăiskās koncepcijas
raksturojums. Otrajā daĜa tiek aplūkoti virzieni un problēmas mūsdienu fonoloăijā.

Kursa plāns:
Lekcijas – 30 st., semināri – 10 st.
1. Fonoloăijas priekšmets, uzdevumi un metodi.
2. Fonoloăijas vēsture. I.Boduena de Kurtene fonoloăiskā teorija.
3. Fonoloăijas skolas, tas līdzība un atšėirība.
4. Maskavas fonoloăiskās skolas teorija.
5. N.Trubeckoja fonoloăiskā koncepcija.
6. L.Ščerbas fonoloăiskā koncepcija.
7. Valodas kvantu fonoloăija (R. Jakobsons).
8. Londonas prosodijas skola.
9. Problēmas un virzieni mūsdienu fonoloăijā.
10. Paradigmatiskā fonoloăija.
11. Sintagmatiskā fonoloăija.
12. Komunikatīvā fonoloăija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif.ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.
Бодуэн де Куртене И. Фонема.// Бодуэн де Куртене И. Избранные труды по общему языкознанию.: В 2
т. М.:Изд-во АН СССР, 1963, Т. 1. С. 265-347
Журавлёв В. Фонема и коммуникация. Фонология и лингвистика ХХ века// Исследования по русской
фонологии: Межвузовский сб-к научн. Трудов. Тамбов, 1987. С. 5-31
Зиндер Л. Основные фонологические школы.// Материалы семинара преподавателей общего
языкознания. Л., 1967.
Киров Е. Фонология языка. Ульяновск, 1997.
Реформатский А. Из истории отечественной фонологии. Очерк. Хрестоматия. М.: Наука, 1970.
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Literatūra (02-papildliteratūra):
1.
2.
3.

Панов М. Русская фонетика. М.: Просвещение, 1967.
Руделёв В. Фонология слова. Спецкурс по русскому языку. Тамбов, 1975.
www.ruslang.ru

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
«Вопросы языкознания», «Проблемы фонетики», «Русский язык в научном освещении», «Русский язык сегодня»
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „ Filoloăija (krievu filoloăija)” C daĜa (valodniecība)
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Phonology: modern problems and directions
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is designed for the master degree programme Russian philology (Russian linguistics). It presents a study of
the phoneme theory. The course consists of two parts, the first of which is devoted to the description of some
phonological theories, and the second one focuses on problematic issues and trends in modern phonology.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Sinhronija un diahronija vārddarināšanā
6
2
40
Krievu filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
JeĜena KoroĜova, Slāvu valodniecības katedra, asoc. profesore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programma “Krievu filoloăija” A daĜas kurss MKLV vārddarināšana

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistranta studiju programmas “Krievu filoloăija” studentiem. Vārddarināšana un morfēmika, to
attieksme valodas vēsturē un mūsdienās. Radniecīgi vārdi, to nozīmes, stilistisks raksturs un morfēmu sastāvs vēsturē un
šodien.
Kursa plāns:
20 lekcijas un 20 semināri
1. Sinhronija un diahronija valodā. Sarežăītības to norobežošanā.
2. Morfēma kā divpusīgā valodas vienība. Morfēmas robežas vārdā. SkaĦu mija.
3. Morfēmu tipi.
4. Radniecīgi vārdi sinhronijā un diahronijā, to nozīmes vēsturē un šodien. Radniecības robežas.
5. Formālā un semantiskā motivācija.
6. Morfēmu un vārdu nozīme. Nozīmes pieaugšana.
7. Vārds kā atvasināšanas un reproducēšanas rezultāts.
8. Atvasināšanas veidi.
9. Vārddarināšanas zinātniskās skolas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
Азарх Ю.С. Словообразование и формообразование существительных в истории русского языка. - Москва. 1984.
Арутюнова Н.Д. Очерки по словообразованию в современном испанском языке. - Москва. - 1961.
Блинова О.И. Явление мотивации слов. - Томск. - 1984.
Косериу Э. Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. Вып. III. - Москва. - 1963. - С. 143-343.
Кубрякова Е.С. Что такое словообразование. - Москва. - 1965.
Кубрякова Е.С. Теория номинации и словообразование // Теория номинации. - Москва.- 1977.
Милославский И.Г. Вопросы словообразовательного синтеза. - Москва. - 1980.
Пронина И.В. Изучение трудных слов с применением этимологического анализа. Москва. - 1964.
Русский язык конца XX столетия (1985-1995). Отв. ред. Е.А.Земская. - Москва. - 1997.
Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию. - Москва. - 1968.
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Literatūra (02-papildliteratūra):
Булаховский Л.А. Деэтимологизация в русском языке // Труды Института русского языка АН СССР. Т.1. Москва-Ленинград. - 1949. - С. 147-209.
Елитте Г. Неологизмы в современном русском языке в аспекте словообразовательных моделей и
словообразовательных типов // Русистика сегодня. 1996, № 1. - С. 29-39.
Земская Е.А., Кубрякова Е.С. Проблемы словообразования на современном этапе // Вопросы языкознания. 1984,
№ 6. С. 112-123.
Копыленко М.М. Мотивация как фактор развития языка // Русистика сегодня. 1996, № 4. - С. 3-16.
Моисеев А.И. К теории словообразования (синхрония и диахрония в словообразовании) // Вестник
Ленинградского университета. Вып. 2. 1974, № 8. - С. 112-117.
Улуханов И.С. О совмещении значений морфем // Облик слова. - Москва. - 1997.
Хан-Пира Эр. Продуктивный и контрпродуктивный // Облик слова. - Москва. - 1997.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Шелихова Н.Т. О словообразовательной продуктивности в синхронии и диахронии // Филологические науки.
1976, № 6. - С. 74-80.
www.ruslang.ru
Žurnāli «Вопросы языкознания», «Русский язык сегодня», «Русский язык в научном освещении»
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (krievu filoloăija)” C daĜa (valodniecība)
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Synchronous and diachronous word-formation
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for students of master’s degree syllabus “Russian Philology”. Word-formation and morphemic
structure from synchronous and diachronous point of view. Relations between words, their semantics and stylistic
nuance in the history of language and today.
Piezīmes:
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Nosaukums

Leksiskās semantikas problēmas

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

5
2
40
Krievu filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
GaĜina Sirica, Slāvu valodniecības katedra, docente
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programma “Krievu filoloăija” A daĜas kurss MKLV leksikoloăija
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maăistra studiju programmas “Krievu valodniecība” maăistrantiem. Kursā tiek pētīti leksiskās
semantikas problēmjautājumi (leksiskas nozīmes dažādās
koncepcijas, nozīmju
tipoloăija, jautājums par
makrokomponentu un mikrokomponentu nozīmi, komponentanalīze, semantisko grupu nodalīšanas problēma, nozīmju
realizācijas specifika tekstā u.c.).
Kursa apraksts - plāns: 20 st. –lekcijas, 20 st. – semināri.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vārda definēšanas problēma. Vārda kā leksiskās sistēmas vienības galvenās pazīmes. Atvasināto vārdu leksiskās
semantikas problēmas.
Leksiskās nozīmes koncepcijas. Nozīmes ekstralingvistiskie un lingvistiskie faktori.
Nozīmes makrokomponentu un mikrokomponentu jēdziens. Kognitīvais (denotatīvais) un pragmatiskais
komponents kā svarīgākie nozīmes komponenti.
Leksiskās nozīmes struktūras aprakstīšanas problēma. Sēmu tipoloăija.
Sēmu struktūras hierarhija. Aktualizētās un neaktualizētās sēmas jēdziens.
Leksiskās sistēmas specifika. Vārdu apvienošanas leksiski gramatiskais un leksiski semantiskais pamatojums.
Leksikas sistēmsemasioloăiskās izpētes principi. Komponentanalīzes izmantošana vārdu semantisko grupu
nodalīšanai.
Paradigmatiskās, sintagmatiskās un derivācijas attieksmes kā galvenās leksiski semantiskās sistēmas mērvienības.
Leksikas paradigmatiskie sakari. Opozīcijas un to veidi.
Semantisko grupu nodalīšanas problēma, to veidi. Semantiskā lauka jēdziens.
Semantiskā lauka izveide. Semantisko lauku savstarpējā ietekme.
Leksiski semantiskās grupas. Tematisko grupu jautājums. Leksiski semantisko grupu struktūrsemantiskās
īpatnības.
Epidigmatiskās grupas. Polisēmija kā vārda iekšejais semantiskais lauks.
Konteksts un tā nozīme nozīmju diferenciācijā. Teksts kā struktūrsemantiska vienība.
Asociatīvie sakāri kā leksikas tuvināšanas galvenais līdzeklis tekstā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kontroldarbs, dif. ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1.
2.
3.
4.

Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1986
Васильев Л.М. Значение в его отношении к системе языка. Уфа, 1985
Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. М., 1990
Колшанский Г.В. Контекстная семантика. М., 1980
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5.
6.
7.
8.
9.

Котелова Н.З. Значение слова и его сочетаемость. М., 1975
Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. М., 1989
Стернин И.А. Проблемы анализа структуры значения слова. Воронеж, 1979
Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1988
Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973

Literatūra (02-papildliteratūra):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Исследования по семантике. Семантика слова и словосочетания. Уфа, 1984
Исследования по семантике. Семантика и функционирование лингвистических единиц. Уфа, 1989
Говердовский В.И. История понятия коннотации // Филологические науки. 1979, № 2
Кацнельсон С.Д. К понятию типов валентности // Вопросы языкознания, 1987, № 3
Левицкий В.В. Типы лексических микросистем и критерий их различия // Филологические науки, 1988,
№5
Лексико-семантические связи слов в русском языке. Л., 1983
Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. М., 1988
Новиков Л.А. Семантика русского языка. М., 1982
Падучева Е.В. К структуре семантического поля “восприятие” (на материале глаголов восприятия в
русском языке).// Вопросы языкознания, 2001,№4
Проблемы лингвистической семантики. М., 1981
Семантические классы русских глаголов // Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1982
Синонимы в системном и текстовом аспекте. Л., 1987
Шаховский В.И. Значение и эмотивная валентность единиц языка и речи // Вопросы языкознания,
1984, № 8

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1.
2.
3.

Апресян Ю.Д. Значение и употребление. // Вопросы языкознания, 2001, №4.
Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
Быкова О.И.Этнолингвистические основы исследования коннотации. // Вестник ВГУ, 2003, №1.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistru studiju programmas „Filoloăija (krievu filoloăija)” C daĜa (valodniecība)

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Problems of lexical semantics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for MA students of Master’s study programme
“Russian Philology”. The course examines problematic issues of lexical semantics,
such as differing conceptions of lexical meaning, typology of meaning,
macro- and micro components of meaning, componential analysis, distinguishing semantic groups, peculiarities of meaning
realisation in the text.
Piezīmes:
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Nosaukums

Krievu frazeoloăija

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

5
2
40
Krievu filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
GaĜina Sirica, Slāvu valodniecības katedra, docente
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programma “Krievu filoloăija” A daĜas kurss MKLV leksikoloăija
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maăistra studiju programmas “Krievu valodniecība” maăistrantiem. Kursā apskatīta frazeoloăija kā
valodniecības nozare, frazeoloăismu izpētes aspekti, frazeoloăismu semantika, frazeoloăismu klasifikācijas tipi,
frazeoloăismu sistēmas sakari un citi jautājumi.
Kursa apraksts – plāns:
1. Frazeoloăijas priekšmets un uzdevumi. Frazeoloăisms kā izpētes objekts. Frazeoloăijas izveidošanās.
2. Frazeoloăismu definēšanas problēma. Frazeoloăismu ārējās un iekšējās pazīmes, dažādie viedokĜi par to
kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu. Frazeoloăismi un citas valodas vienības.
3. Frazeoloăijas apjoms. Frazeoloăija plašākā un šaurākā izpratnē. Dažādie viedokĜi par frazeoloăismu komponento
sastāvu.
4. Frazeoloăismu klasifikācijas tipi.
5. Frazeoloăismu semantika. Frazeoloăiskās nozīmes specifika. Frazeoloăisko nozīmju tipi.
6. Monosēmiski un polisēmiski. Frazeoloăismi. Polisēmijas rādītāji.
7. Frazeoloăismu sistēmas sakari. Frazeoloăismu paradigmatiskie un sintagmatiskie sakari. Frazeoloăiskie sinonīmi,
to veidi. Frazeoloăiskie antonīmi, to veidi. Frazeoloăiskie homonīmi.
8. Frazeoloăismu stilistiskais raksturojums.
9. Frazeoloăismu struktūras tipi. Frazeoloăismi gramatiskā aspektā.
10. Frazeoloăismu cilme. Mantotie un aizgūtie frazeoloăismi.
11. Frazeogrāfija. Frazeoloăisko vārdnīcu veidi.
12. Krievu un latviešu frazeoloăijas izpēte sastatāmā aspektā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
2 referāti, 2 kontroldarbi, dif.ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. // А.А.Шахматов,
М., 1977
Жуков В.П. Русская фразеология. - М., 1986.
Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. - М., 1978.
Ларин Б.А. Очерки по фразеологии. - М.: Просвещение, 1977.
Мокиенко В.М. Славянская фразеология. - М., 1980.
Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка.- Л., 1977.
Павловская Л.Г. Русская фразеология в зеркале латышского языка. –Лиепая,1998.
Попов Р.Н. Фразеологизмы современного русского языка с архаичными значениями и формами
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9.

слов.- М.,1978.
Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. - М., Высшая школа, 1985.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Арсентьева
Е.Ф.
Сопоставительный
анализ
фразеологических
единиц.Казань, 1989.
Бирюкова Н.В. Анималистическая фразеология русского языка.- Автореф.дис. Ташкент, 1990.
Горо М. Русская фразеология с компонентом названий животного мира в аспекте
лингвострановедения. Автореф.дис. М., 1992.
Зоривчак Р.П. Передача значений фразеологизмов одного языка средствами другого языка как
основная проблема двуязычной лексикографии. Автореф.дис. - Киев, 1977.
Маслова В.А. Введение в лингвокультурологию.- М., 1997.
Мокиенко В.М. В глубь поговорки. - Санкт-Петербург, 1999.
Мокиенко В.М. Образы русской речи. - Л., 1986.
Ройзензон Л.И. Русская фразеология. - Самарканд, 1977.
Солодухо Э.М. Проблемы фразеологической интернационализации. Казань, 1980.

10. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. - М.: Наука, 1986.
11. Телия В.Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого
фактора в языке: Язык и картина мира / Отв.ред. Б.А.Серебренников, - М.: Наука, 1988.
12. Федоров А.И. Развитие русской фразеологии в конце ХVIII – начале Х IХ в. – Новосибирск, 1979.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Абреимова Г.Н. Явление дефразеологизации в русском языке. //Русский язык: исторические судьбы и
современность. МУ, 2004
2. Алефиренко Н.Ф. Фразеологическое значение как феномен лингвокультуры. //Русский язык:
исторические судьбы и современность. МУ, 2004
3. Баранов А., Добровольский Д. Идиоматичность и идиомы.// Вопросы языкознания, 1996, №5.
4. Добровольский Д.О. Национально-культурная специфика во фразеологии.// Вопросы языкознания, 1998,
№6.
5. Дубровская О.Г. О необходимости создания фразеологического словаря активного типа (к
постановке проблемы).// Русское слово в мировой культуре. Русский текст и русский дискурс
сегодня. Санкт-Петербург, 2003.
6. Павленко Т. Взаимодействие переносных значений слов и образных фразеологизмов. //
Русский язык в школе, 1996, №3
7. Солодуб Ю. Роль словесного комплекса прототипа и реализации возможностей
фразеологизма.// Филологические науки, 1996, №1
8. Черданцева Т. Идиоматика и культура.// Русская речь, 1996, №1
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistru studiju programmas „Filoloăija (krievu filoloăija)” C daĜa (valodniecība)

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Russian phraseology
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for MA students of Master’s study programme “Russian Philology”. The course is devoted to
phraseology as a branch of linguistics and to the aspects of its study. It considers semantics of a phraseological unit,
various classifications of set phrases, systemic relations of phraseological units.
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Kursa nosaukums

Krievu sarunvaloda

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti

5
2
255

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
40
semestrī)
Zinātnes nozare

Krievu filoloăija

Zinātnes apakšnozare

Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
JeĜena KoroĜova, Slāvu valodniecības katedra, asoc. profesore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programmas “Krievu filoloăija” A daĜas kursi
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas “Krievu filoloăija” studējošiem. Sarunvalodas lingvistiskais statuss,
attieksme pret literāru valodu un vienkāršrunu. Sarunvalodas īpatnības sakarā ar tās mutisko dabu. Verbālo un neverbālo
līdzekĜu savstarpēja iedarbība mutiskajā runā. Valodas spēle.
Kursa plāns:
20 lekcijas un 20 semināri
1. Sarunvalodas jēdziens. Sociālais konteksts, kur izmantojas sarunvaloda.
2. Komunikatīvais akts, sarunvalodas žanri.
3. Sarunvaloda un kodificētā valoda – literārās valodas divas formas. Savstarpēja attiecība: sarunvaloda un mutiskā runa.
4. Sarunvalodas īpatnības: neverbālie līdzekĜi, leksēmu atkārtošana, vietniekvārdu un partikulu loma.
5. Teikumu īpatnības: informācijas došana ar nelielām porcijām, sižetu līniju paralēla risināšana, vārdu kārta teikumā.
6. Vārddarināšana sarunvalodā atšėirībā no kodificētās valodas.
7. Salikti teikumi sarunvalodā. BezsaikĜa teikumu dominēšana. Polipredikatīvie izteikumi.
8. Sarunvalodas fonētika: akcenta loma, runas temps, redukcija.
9. Sarunvalodas morfoloăija.
10. Sarunvalodas leksika.
11. Valodas spēle.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
Добровольский Д.О. Метафора разговорной речи. // Словарь. Грамматика. Текст. - Москва. - 1996. - С. 352-367.
Земская Е.А. Русская разговорная речь. - Москва. - 1968.
Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. - Москва. - 1987.
Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование.
Синтаксис. - Москва. - 1981.
Земская Е.А., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь: итоги и перспективы исследования // Русистика сегодня.
Язык: система и ее функционирование. - Москва. - 1988. - С. 121-152.
Земская Е.А. Письменные жанры неофициальной речи как материал для изучения разговорного языка
(наблюдения над порядком слов). // Словарь. Грамматика. Текст. - Москва. - 1996. - С. 368-376.
Лаптева О.А. Русский разговорный синтаксис. - Москва. - 1976.
Русская разговорная речь. - Москва. - 1973.
Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. - Москва. - 1983.
Русская разговорная речь. Тексты. - Москва. - 1978.
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Сиротинина О.Б. Современная разговорная речь и ее особенности. - Москва. - 1974.
Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису разговорной речи. - Москва. - 1960.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Земская Е.А. Русская разговорная речь // Вопросы языкознания. - 1971, № 5.
www.gramota.ru
www.ruslang.ru
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Žurnāli «Вопросы языкознания», «Русская речь»
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (krievu filoloăija)” C daĜa (valodniecība)
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Russian colloquial speech
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for students of master’s degree syllabus “Russian Philology”. The state of speech and its
connection to literary language. Peculiarities of colloquial speech in phonetics, morphology and syntax.

Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti

Kognitīvās lingvistikas pamati
6
2
257

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

40
Krievu filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
GaĜina Sirica, Slāvu valodniecības katedra, docente
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programma “Krievu filoloăija” A daĜas kurss MKLV leksikoloăija
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maăistra studiju programmas “Krievu valodniecība” maăistrantiem. Kurss dod priekšstatu par
kognitīvās lingvistikas priekšmetu un uzdevumiem, par konceptu kā kognitīvās lingvistikas galveno vienību un
tās apgūšanas pieejām.
Kursa apraksts – plāns:
1. Kognitīvās lingvistikas kā valodniecības nozare, tās veidošanās etapi.
2. Kognitīvās lingvistikas priekšmets un uzdevumi, tās saikne ar citām valodniecības nozarēm.
3. Valodnieciskā pasaules aina un konceptuālā pasaules aina.
4. Konceptuālās metaforas, to apraksta metodika.
5. Salīdzinājums kā konceptualizācijas universālais līdzeklis valodā.
6.Koncepts kā kognitīvās lingvistikas pamatjēdziens. Koncepta izpētes vēstures. Freima jēdziens.
7. Konceptu izpētes skolu un virzienu raksturojums.
8. Koncepta noteikšanas problēma, pieejas tā definēšanā.
9. Koncepta struktūra, izpratne par koncepta struktūru.
10.Konceptu klasifikācija. Bāzes koncepti un atvasinātie koncepti. Izzinošie un mākslinieciskie koncepti. Nacionāli
specifiskie koncepti.
11. Konceptu apraksta metodika.
12. Jēdziens par konceptuālo sistēmu. Konceptosfēras dažādā izpratne.
13. Konceptu apraksta leksikogrāfijā.
14. Māksliniecisko konceptu apguves un apraksta metodes.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
2 referāti, kontroldarbs, dif.ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Аскольдов С.А. Концепт и слово. // Русская словесность: От теории словесности к структуре текста. –
М.,1997.
2. Бабушкин А. Л. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. — Воронеж, 1996.
3. Баранов А. И., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора (материалы к словарю). — М., 1991.
4. Концептосфера русского языка: константы и динамика изменений.// Русское слово
в мировой культуре. Санкт-Петербург, 2003.
5. Корнеева А.Ю. О становлении когнитивной лингвистики как самостоятельной научной дисциплины \\
Русское слово в мировой культуре. – Санкт-Петербург 2003.
6. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. Учебное пособие. Минск, 2004
7. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. — М., 1997.
8. Чулкина Н.Л. Мир повседневности в языковом сознании русских: лингвокультурологическое
описание. М.- 2004.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1.
2.

Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка. // Известия РАН, Серия литературы и языка, 1993, №1.
Маслова В.А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой. Уч. пособие, М., Наука, 2004
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3.
4.
5.

Метафора в языке и тексте. — М., 1988.
Рузин И.Г. Когнитивные стратегии именования: модусы перцепции (зрение, слух, осязание,
обоняние, вкус) и их отражение в языке // Вопросы языкознания. - 1994, № 6.
Тэрнер В. Символ и ритуал. — М., 1983.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической
парадигмы в языкознании. // Филологические науки,
2001, №1.
2. Воркачев С.Г. Концепт счастья: понятийный и образный компоненты.// Известия АН Серия
литературы и языка, 2001, № 6.
3. В.Зусман Концепт в системе гуманитарного знания. // Вопросы литературы, 2003, №2.
4. Красных В.В. Русское культурное пространство: концепт «сторона».// Русское слово в мировой
культуре. – Санкт-Петербург, 2003.
5. Лассан Э. Еще раз о значении, концепте и концептосфере. // Русское слово в мировой культуре. –
Санкт-Петербург 2003.
6. Маковский М.М, Удивительный мир слов и значений. — М., 1989.
1.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistru studiju programmas “Filoloăija”(krievu filoloăija)” C daĜa (valodniecība).
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Fundamentals of cognitive linguistics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for MA students of Master’s study programme “Russian Philology”.
The course gives an idea about the subject matter and aims of cognitive linguistics, about concept as the central unit of
cognitive linguistics and approaches to its study.
Piezīmes:
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Apakšprogrammas
„AngĜu filoloăija”
pielikums

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

Lingvokulturoloăija
6
2
36
260

semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Aivars Dunskis, Humanitārā fakultāte, Svešvalodu centrs, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura programmas ietvaros apgūtie kursi valodniecībā un valstsmācībā.

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas “Filoloăija (angĜu filoloăija)” studentiem. Kursa
gaitā studenti padziĜina savas zināšanas par ASV un Lielbritānijas vēsturi, politisko sistēmu,
ăeogrāfiju, ekonomiku, zinātni, kultūru salīdzināmā aspektā.

Kursa plāns:
26 st. lekcijas, 28 st. semināri
1. ASV Kongress un prezidenta institūcija. ASV pārvalde federālajā, štatu, apgabalu un vietējā
līmenī.
2. Monarhijas loma Apvienotajā Karalistē. Britu parlaments. Vietējo pašvaldību darbs
Lielbritānijā.
3. ASV štati, atšėirības starp dažādiem ăeogrāfiskiem reăioniem.
4. Apvienotās Karalistes ăeogrāfija.
5. ASV un Lielbritānijas lielākās pilsētas.
6. Nacionālie parki un aizsargājamās teritorijas ASV un Lielbritānijā.
7. ASV un Lielbritānijas attiecības vēstures gaitā, sevišėās partnerattiecības starp abām valstīm.
8. Imigrācija ASV un Lielbritānijā. Latviešu, krievu, poĜu, baltkrievu, ukraiĦu, ebreju
imigrācijas viĜĦi abās valstīs.
9. NATO struktūra un uzdevumi. ASV un Lielbritānijas loma NATO.
10. Lielbritānija un Eiropas Savienība.
11. ASV un Lielbritānijas ekonomika.
12. Zinātne ASV un Lielbritānijā.
13. Kinoindustrija ASV un Lielbritānijā.
14. Masu mēdiji ASV un Lielbritānijā. BBC radio un televīzija, Amerikas radio un televīzijas
kompānijas.
15. Arhitektūra ASV un Lielbritānijā.
16. Sports, mūzika un māksla.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
261

Diferencētā ieskaite, eksāmens
Literatūra (01-obligātā literatūra):
1. Clare Lavery “Focus on Britain Today” 1993
2. Alan C. Mc. Lean “Profile UK” Heinemann, Oxford, 1993
3. R. Nolasco and P. Medguezs “When in Britain” Oxford University Press, Oxford, 1993
4. V. F. Satinova “Read and Speak about Britain and the British” Visheishaja Shkola, Minsk,
1996
5. N. Timanovskaya “Spotlight on English Speaking Countries” Avtograf, Tula, 1998
6. “NATO Handbook 2001” NATO Office of Information and Press, Brussels, 2001
7. “How Local and Regional Government Works in Europe” New Media Publishing Ltd,
London, 1998
8. “This is America” USIA, 1992
9. R. Falk “Spotlight on the USA” Oxford University Press, 1993
10. St. Ramsey “An Outline of the American Economy” USIA, 1992
11. R. Schroeder “An Outline of the American Government” USIA, 1990
12. D. K. Stevenson “American Life and Institutions” Ernst Klett Verlag, 1989
13. “A Book About Great Britain” Oxford, 1995
14. L. S. Luedke “Making America. The Society and Culture of the United States” USIA, 1995
15. E. N. Mittleman “An Outline of American Geography” USIA, 1994
16. K. W. Olson “An Outline of American History” USIA, 1994
Literatūra (02-papildliteratūra):
“National Statistics UK 2002” The Stationary Office, London, 1993
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
Žurnāls „English Today”

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas “Filoloăija (angĜu filoloăija)” A daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Lingvistic and Cultural Studies
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for students of Master study programme “Philology (English Philology).
During the course the students reinforce and deepen their knowledge about history, political system,
geography, economy, science and culture of the U. S. A. and Great Britain is comparative aspect.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

Zinātnisko pētījumu metodika
7
2
36
263

semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Larisa Sardiko, AngĜu fiololoăijas katedra, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
AngĜu valodas ortogrāfija, A daĜa (1,2,3)
Bakalaura darba tehnoloăija, A daĜa (1,2,3)

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts akadēmiskās maăistra studiju programmas “Filoloăija (angĜu filoloăija)”
1. studiju gada studentiem. Kursa mērėis ir iepazīstināt maăistrantus ar pētījuma filozofiju un tā
veikšanas metodiku un zinātniskā darba izstrādes tehnoloăiju; attīstīt viĦu pētniecisko metožu
izmantošanas un akadēmiskās rakstības prasmes.

Kursa plāns:
(1) Akadēmiskās rakstības kritiskās stratēăijas: definēšana, klasifikācija, salīdzināšana, analīze,
utt.).
(2) Pētījuma filozofijas galvenās nostādnes.
(3) Maăistra darba struktūra, plānošanas stratēăijas, tēmas izvēle un sašaurināšana.
(4) Sagatavošanās maăistra darba rakstīšanai: tēmas pamatojuma izstrāde, darba mērėa, uzdevumu
un adresāta noteikšana, darba hipotēzes un pētījuma jautājuma formulēšana.
(5) Iepazīšanās ar pētījumu un datu vākšanas metodēm un formām un to pielietošana praksē.
Pētījuma objekta, priekšmeta, bāzes un metožu noteikšana.
(6) Teorētiskā materiāla izvēle un tā novērtēšana.
(7) Darbs ar literatūru: piezīmju noformējums, darbu citēšana, atsauces uz autoriem, pārfrāzēšana,
bibliogrāfisko sarakstu sastādīšanas noteikumi.
(8) Datu apstrāde un interpretācija.
(9) Zinātniskā darba noformēšanas noteikumi.
(10) Melnraksta sagatavošana. Rediăēšana.
(11) Tīrraksta sagatavošana.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Portfolio
Rakstu darbi
Diferencētā ieskaite
Literatūra (01-obligātā literatūra):

Adam F. and M. Healy 2000: A Practical Guide to Postgraduate Research. Dublin: Blackhall
Publishing.
Anshen,F.1Statistics for Linguists. - Rowley, Mass: Newbury House Publishers, 1978
Blaxter Lorraine, Christina Hughes, Malcolm Tight How to Research.- Buckingham: Open
University Press, 2001
Bogdan,R.C. & S.K.Biklen. Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and
Methods. - Boston, Mass: Allyn & Bacon, 1991
Booth, W. G. Colomb and J. Williams The Craft of Research.. - London: University of Chicago
Press, 1995
Botha,R.P. The Conduct of Linguistic Inquiry.The Hague: Mouton, 1981
Cohen,D. & J.R.Wirth (eds). Testing Linguistic Hypotheses. New York: Halsted Press. 1975
Cooley, L. and J. Lewkowicz. Dissertation Writing inPpractice. Turning Ideas intoText. - Hong
Kong: Hong Kong University Press, 2003
Goddard, A. Researching language: English Project Work at 'A' level and beyond. - Lancaster:
Framework Press, 1993
Kiniry, M. & Rose, M. Critical Strategies for Academic Writing.- Boston, Bedford Books for
St.Martin’s Press, 1990
Sebba, M. Focussing on Language: a Sudent's Guide to Research Planning, Data Collection,
Analysis and Writing up. - Lancaster: Definite Article Publications, 2000
Timmer/McCrimmon. Writing with a Purpose. - Boston, 1981
Literatūra (02-papildliteratūra):
Heffernan, A.W. & Lincoln, J.E. Writing. A College Handbook. - Third Edition. W.W. Norton &
Company. New York. London, 1990
Norton, S. & Green, B. Essay Essentials.- Holt, Rineheart and Wiston of Canada, Limited,1991
Turabian, K.L. A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. Fifth Edition. The University of Chicago Press, 1987
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Literatūra (03-ieteicamā literatūra):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (angĜu filoloăija)” A daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Scientific Research Methodology
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is meant for the second year master course students of the Faculty of the Humanities, the
Department of the English Philology. The aim of the course is to acqaint master course students
with the philosophy and methodology of scientific research and the technology of creating a
scientific paper and to perfect their academic writing skills.
Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

Semiotika
6
2
36
266

semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Olga Šostaka, Dr.paed., AngĜu filoloăija katedras docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Filoloăijas bakalaura studiju programmas ietvaros apgūtās zināšanas valodniecībā un
literatūrzinātnē.

Kursa anotācija:
Kursā tiek aplūkotas galvenās semiotikas kategorijas un to specifika literatūrā.

Kursa plāns:
20.st.lekcijas, 16.st.semināri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Semiotika kā zinātnes nozare. Semiotikas pētījumu objekts.
Semiotikas iekšējā struktūra.
Zīmes teorija. Termins „zīme”un tā semantika.
Semantikas kā semiotikas pamatnozares nozīme.
Sintakse. Zīme kā sintakses pamatvienība.
Literatūras semiotika. Literāra darba zīmju sistēma.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtots kursa noslēguma eksāmens.

Literatūra (01-obligātā literatūra):
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1.Daniel Chandler. Semiotics. Routledge.
2. Ecoll.Theory of Semiotics.(1979). Bloomington.
3. R.L.Trask. (2004).Key Concepts in Language and Linguistics. Routledge, Taylor and Francis
Group.
4. Hurford James R. (1999).Semantics.CUP.
5. John I.Saeed. Semantica. Blackwell Publishing.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Gilles Fauconnier. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language. CUP.
2. Ch.W.Kreidler. Introducing English Semantics. Routledge.
3. Blain A. (1997).Cultural Semiotics – The Uses of a Theory.//Russian Literature. Amsterdam.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. English Today, CUP.
2. English Language and Linguistics, CUP.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (angĜu filoloăija) A daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Semiotics.

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is concerned with the principal categories of semiotics and semiotic aspects of literature.

Piezīmes:

Nosaukums

Tulkošana kā kultūras fenomens

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

7

Kredītpunkti

2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

40

Zinātnes nozare

Valodniecība

268

Zinātnes apakšnozare

Tulkošana

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Aivars Dunskis, DU Svešvalodu centrs, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programmas Filoloăija (angĜu filoloăija) A daĜā apgūtie kursi
Kursa anotācija:
Kursa mērėi ir iepazīstināt studentus ar tulkošanu kā kultūras fenomenu, tulkošanas lomu starpkultūru dialogā un
daiĜliteratūras tulkošanas problēmām.
Kursa plāns:

1. Tulkošanas teoriju vēsturisks apskats
2. Tulkošana un kultūrstudijas
3. Tulkošana un kultūridentitāte
4. Kultūru atšėirības
5. Tulkošanas kultūrspecifiskās problēmas
6. Kultūras vārdu tulkošana
7. DaiĜliteratūras tekstu tulkošanas specifika
8. Prozas teksti
9. Dzejas teksti
10. Autora tēls
11. Tulkotāja „neredzamība”
12. Tulkošana un starpkultūru dialogs
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanā lekcijās un semināros, referātu un praktiskā tulkojuma sagatavošana un prezentācija, eksāmena nokārtošana
Literatūra (01-obligātā literatūra):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Classe, Olive (ed), 2000 “Encyclopedia of Literary Translation” London: Fitzroy Dearborn
Cronin M. 2006 „Translation and Identity” London: Routledge
Cronin M. 2003 „Translation and Globalization” London: Routledge
Gentzler, E. 1993 “Contemporary Translation Theories” London: Routledge
ed. by Lefevere A. 1992 „Translation/History/Culture” London
Munday J. 2005 „Introducing Translation Studies” London and New York: Routledge
Venuti L. 2006 „The Translator’s Invisibility” London: Routledge

Literatūra (02-papildliteratūra):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Baker, M. 1992 “In Other Words: A Coursebook on Translation” London, Routledge
Newmark, P. 1995 “A textbook of translation” Hemel Hemstead: Phoenix ELT
Newmark, P. 1998 “More Paragraphs on Translation” Clevedon: Multilingual Matters
Nida, E. A. and C. Taber “The theory and practice of translation” Leiden: Brill
Robinson D. 2003 „Becoming a Translator” London: Routledge
Zauberga, I. 1996 “Translation Theory in Practice” Riga: the University of Latvia

Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
Internetā „Journal of Translation”
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Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas Filoloăija (angĜu filoloăija) A daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Translation as a cultural phenomenon
Kursa anotācija angĜu valodā:
The aim of the course is to acquaint students with translation as a cultural phenomenon, the role of translation in
intercultural dialogue and problems of translating fiction.
Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

Kontrastīvā lingvistikā
6
2
36
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Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Ludmila Rumjanceva, Humanitārā fakultāte, Svešvalodu centrs, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura programmas ietvaros apgūtie kursi lingvistikā

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts akadēmiskās maăistra studiju programmas „Filoloăija (angĜu filoloăija)” 1.studiju gada
maăistrantiem. Kursa mērėis ir iepazīstināt maăistrantus ar dažādu valodu salīdzināšanas pamatprincipiem
fonētikas, gramatikas un vārdu krājuma līmenī.

Kursa plāns:
20 st. - lekcijas, 16 st. - semināri
1. Nepieciešamība sistemātiski salīdzināt valodas un kultūras.
2. Kontrastīvās analīzes hipotēze.
3. Divu fonētiskas sistēmu salīdzināšana.
4. Divu gramatiskas sistēmu salīdzināšana.
5. Divu rakstīšanas sistēmu salīdzināšana.
6. Divu vārdu krājumu sistēmu salīdzināšana.
7.Divu kultūru salīdzināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Aktīva piedalīšanās semināros, teorētiskā materiāla kvalitatīva apguve, kvalitatīvi un laicīgi izpildīti rakstiski
testi pēc katras tēmas apgūšanas (7), eksāmena rakstu darbs kursa beigās.
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Literatūra (01-obligātā literatūra):
1.Brown H.D. Principles of Language Learning and Teaching.- Prentice Hall Regents, Englewood Cliffs
2. Lado, Robert „Linguistics Across Cultures”. – University of Michigan Press,1957
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Zinātnisko rakstu krājums Kontrastīvās lingvistikas problēmas . – Daugavpils, Saule, 2004.
2. Zinātnisko rakstu krājums Kontrastīvās lingvistikas problēmas ,8. – Daugavpils, Saule, 1999.
3.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
„English Language and Linguistic”- Cambridge University Press
„English Today”- Cambridge University Press
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (angĜu filoloăija)” – A daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Contrastive Linguistics

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is meant for the master students of the Faculty of the Humanities, majoring in English Philology.
The aim of the course is to acquaint the master students with the basic principles of comparing different
languages at phonological, grammatical and lexical level.

Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

AngĜu valodas funkcionālā stilistika
6
2

Zinātnes nozare

Valodniecība

36
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Zinātnes apakšnozare

AngĜu valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Svetlana PiĜucka, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura programmas ietvaros apgūtie kursi lingvistikā

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (angĜu filoloăija)” 1.kursa maăistrantiem.
Tas iepazīstina ar angĜu valodas funkcionālajiem stiliem, angĜu valodas leksikas klasifikāciju, leksikas
izteiksmes līdzekĜu un stilistikas mehānismu.

Kursa plāns:
36 st. – lekcijas
1. AngĜu valodas leksikas klasifikācija un funkcionālie stili.
2. Fonētiskie izteiksmes līdzekĜi un stilistikas mehānismi: saistība starp vārdnīcu un loăisko; loăisko un
emocionālo, starp primāro un atvasināto loăisko nozīmi; noteiktas lietas vai parādības intensifikācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās semināros, eksāmens

Literatūra (01-obligātā literatūra):
1.Galperins I., „Stylistics”, Moscow”, 1977.
2. Kuharekno V., „Seminar in Style”, Moscow, 1984.
3. Sosalskaya V. „Stylistic Analysis”, Moscow, 1986.
Literatūra (02-papildliteratūra):
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1.Fries Ch., „Structure of English”, New York, 1987.
2. O’Donnel W., Told L., „Varieties in contemporary English”, London, 1992.
3. Skrebnyov I., „Fundamentals of English Stylistics”, Moscow, 1994.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
Žurnāls „Language and Linguistic”

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (angĜu filoloăija)” – A daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
English Functional Stylistics

Kursa anotācija angĜu valodā:
This course describes functional styles of the language and presents the whole range of stylistic devices
found in the language. It presents some patterns of stylistic analysis.

Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

Mūsdienu sociolingvistikas pētījumi
6
2 KP
36
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Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Filoloăija
AngĜu filoloăija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Mag.philol. Ilze OĜehnoviča, AngĜu filoloăijas katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura grāda filoloăijā (angĜu filoloăija) iegūšanai paredzētie studiju kursi.

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts maăistrantūras programmas “Filoloăija (AngĜu filoloăija)” 1.studiju gada
studējošiem.
Kursa mērėis ir paplašināt studējošo zināšanas par sabiedrības sociālo un valodas struktūru
mijiedarbību. Lai to sasniegtu, tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: iepazīstināt studējošos ar mūsdienu
sociolingvistikas zinātnes pētījumiem un problēmām, valodu situāciju un valodas politikas
problēmām un to risināšanas iespējām. Studiju kurss paredz aktīvu studējošo dalību semināros, kā
arī patstāvīgu praktisku sociolingvistisku pētījumu veikšanu.
Kursa plāns:
•
•

Lekciju skaits – 20 kontaktstundas, semināri – 16 kontakststundas.
Lekciju un semināru tēmas:
1) Makro un mikro sociolingvistikas jautājumi. Sociolingvistisko pētījumu kvalitatīvās
metodes.
2) Sabiedrības sociālā stratifikācija. Valoda un socializācija. Valodas sociālie un
ăeogrāfiskie varianti.
3) Komunikatīvā kompetence. Valodas kodi, komunikatīvo situāciju modeĜi.
4) Diskursa analīze. Sarunas struktūra. Dzimte un valoda.
5) Diglosija un bilingvālisms. Individuālais bilingvālisms. Otrās valodas apguve.
6) Sabiedrības bilingvālisms un multilinvālisms. Mulitlingvālu sabiedrību tipoloăija.
7) Valodu kontakti un to rezultāti.
8) Pasaules valodu daudzveidība. Lingvistiskais imperiālisms.
9) Mūsdienu angĜu valodas sociolingvistika.
10) Valodas politika. Tās plānošana.
11) Lingvistiskās attieksmes. Lingvistiskās cilvēktiesības.
12) Valodas likumdošana multilingvālās valstīs. Valodas minoritātes.
13) Valodas politika Latvijā, Eiropas Savienības un citās valstīs.
14) Valodas situācija un valodas likumdošana Latvijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
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Piedalīšanās semināros.
Diferencētā ieskaite.
Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Baker C. 1996. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevendon: Multilingual
Matters.
2. Baker S.J. (ed.) 2002. Language Policy: Lessons from Global Models. Monterey Institute.
3. Dittmar N.1976. Sociolinguistics. A Critical Survey of Theory and Application. London: Edward
Arnold.
4. Druviete I. (ed.) 1995. Language Situation in Latvia. Sociolinguistic Survey. Part 1. Language Use
and Language Attitudes among Minorities in Latvia. Riga: Latvian Labguage Institute.
5. Druviete I. 2000. Sociolinguistic Situation and Language Policy in the Baltic States. Riga: Macibu
apgads.
6. Paulson C.P. 1994. Linguistic Minorities in Multilingual Settings. Implications for Language
Policies. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
7. Philipson R. 1992. Linguistic Imperialism. Oxford: Oxford University Press.
8. Spolsky B. 1998. Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Bartch R.1987. Norms of Language. London / NewYork: Longman.
2. Druviete I.. 1994. Valodas politika: pasaules pieredze Latvijai. Rīga: Valsts valodas centrs.
3. Fasold R. 1984. The Sociolinguistics of Society. Oxford: Basil Blackwell.
4. Fasold R. 1992. The Sociolinguistics of Language. Oxford: Basil Blackwell.
5. Hudson R.A. 1996. Sociolinguistics. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Paulston C.P., Peckham D. (ed.) 1998. Linguistic Minorities in Central and Eastern Europe.
Clevendon: Multilingual Matters.
7. Philipson R. 2003. English-Only Europe? Challenging Language Policy. Routledge:
London/New York.
7. Saville-Troike M. 1982. The Ethnography of Communication. An Introduction. Oxford: Basil
Blackwell.
8. Skuttnab-Kangas T. (ed.) 1994. Linguistic Human Rights: Overcoming Linguistic
Discrimination. Berlin/New York: Mouton de Gryuter.
9. Coupland N., Jaworsky A.1997. Sociolinguistics. A Reader and Coursebook. New York: Palgrave
Publishers

Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. Druviete I. 2003. Sieviete un valoda, valoda un sieviete.- Feministica Lettica, Nr.2, 174 –
185.
2. English Today. UK: Cambridge University Press.
3. www.aic.lv
4. www.eurolang.com
5. www.europa.com.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Humanitārās fakultātes maăistrantūras studiju programma “Filoloăija (AngĜu filoloăija)”, A daĜa
(obligātie kursi)
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Kursa nosaukums angĜu valodā:
Present Sociolinguistic Research
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present study course is envisaged for the first year students of the Master’s programme
“Philology (English Philology)”.
The aim of the study course is to improve students’ knowledge about the interaction between social
and language structures. To achieve the aim of the course, the following tasks have been set: to
acquaint students with the present-day sociolinguistic research and issues, language situation and
problems of language policy and ways of their solution. The study course envisages students’ active
participation in seminars, as well as carrying out independent practical sociolinguistic research.
Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

Valodniecības vēsture
6,7
3
54
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Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Valodniecība
Sastatāmā un salīdzināmā valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Zaiga Ikere, Humanitārās fakultātes AngĜu filoloăijas katedras profesore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
AngĜu filoloăijas bakalaura programmas ietvaros apgūtie kursi lingvistikā

Kursa anotācija:
Kursa mērėis iepazīstināt maăistrantus ar lingvistikas zinātnes izveidi gadsimtu gaitā. Valodu
pētījumi, sākot no klasiskās Grieėijas perioda. Valodu ăenēze. Valodu ăenētiskā un tipoloăiskā
klasifikācija. Salīdzināmi vēsturiskās valodniecības veidošanās un nostādnes. 20.gs.
valodniecības galvenie virzieni.

Kursa plāns:
36 st. – lekcijas, 18 st. - semināri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klasiskās Grieėijas teorētiskais mantojums valodu pētījumos.
Viduslaiki un Renesanse.
Modernitātes sākumi 18.gs. otrajā pusē.
19.gs. izcilo valodnieku un apgaismotāju ieguldījums valodas teorijas attīstībā.
Vēsturiski salīdzināmās valodniecības izveide 19.gs.
Pētījumi valodu ăenēzē un valodu klasifikācijā. Valodu rekonstrukcijas metodika.
20.gs. lingvistikas galvenie virzieni: strukturālisms, deskriptīvisms, funkcionālisms,
ăeneratīvisms.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās semināros, eksāmens/diferencētā ieskaite
Literatūra (01- 0bligātā literatūra):
1. Robins R.H., (1992.) A short History of Linguistics. –3rd. ed. – UK: Longman Group.
2. Lyons, J. (1982). Language and Linguistics: An Introduction.-Cambridge University Press.
3. O’Grady W., Dobrovolsky M. and Aronoff M. (1991). Contemporary Linguistics: An
Introduction.-New York: St. Martin’s Press.-(pp. 285-295; 320-334).
4. Malmkjær, K. (ed.) (1991). The Linguistics Encyclopedia, London, Routledge.
5. Trask, R.L. (2004). Key Concepts in Language and Linguistics. London. Routledge.
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Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Trask, R.L. (1995). Language: The Basics. London, Routledge. (Ch.8).
2. O’Grady, W., Dobrovolsky , M. and Katamba, F. (1996). Contemporary Linguistics: An
Introduction, London, Longman.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
Žurnāls „Language and Linguistic”

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (angĜu filoloăija)” A daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
History of Linguistics

Kursa anotācija angĜu valodā:
The aim of the course is to give master students brief account of the history of linguistic studies up
to the present day. The period covered is from ancient Greece up to the Contemporary history of the
current trends. Genesis of language. History of the Genetical and typological classification of world
languages. Comparative and historical linguistics. The main linguistic contributions in the 20th
century.

Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

Jaunākie virzieni sintakses izpētē
6,7
3
54 (II sem. -36 st., III – 18 st.)
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Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Valodniecība
AngĜu valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
BroĦislava KalniĦa, Humanitārās fakultātes AngĜu filoloăijas katedras docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Normatīvā gramatika, sistēmiskā gramatika, bakalaura studiju programma A daĜa

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts Humanitārās fakultātes AngĜu filoloăijas maăistrantūras 1.un 2.kursa studentiem.
Kurss padziĜina studentu zināšanas sintaksē un tās analīzes teorētiskajās nostādnēs.

Kursa plāns:
36 st.- lekcijas, 18 – semināri
1. Kas ir valoda: valodas likumi, likumu psiholoăiskā realitāte. Iedzimtība un universālie likumi.
2. Valodas zināšanas . Intuīcijas. Kompetence.
3. Lingvistisko zināšanu veidi: leksikons, sintakse, semantika, fonoloăija. To mijiedarbība.
4. Lingvistisko zināšanu formalizācija: konstituentu struktūra, transformācijas.
5. DziĜās struktūras: par un pret.
6. Fonētika un fonoloăija.
7. Semantika un nozīme.
8. Pragmatika un komunikācija.
9. Kā bērni apgūst valodu.
10. Teikuma strukturālā analīze.
11. Teikuma strukturālā analīze: funkcijas.
12. Teikuma strukturālā analīze: kategorijas.
13. Darbība vārda vārdkopas.
14. Darbības vārda vārdkopas modificētāji.
15. Darbības vārda grupa.
16. Lietvārda vārdkopas.
17. Teikums teikumā.
18. Wh – teikumi.
19. Nelokāmās darbības vārdu formas teikumā.
20. Valodas, teikumi un gramatikas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
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Piedalīšanās semināros, dif. ieskaite, eksāmens

Literatūra (01-obligātā literatūra):
1. Neil Smith and Deirdre Wilson „Modern Linguistics. The Results of Chomsky’s Revolution”.
Penguin Books, Lomdon, 1979.
2. Noel Burton – Roberts „Analysing Sentences”, Longman, London and New York, 1986.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Nigel Fabb „Sentence Structure” T.J.Press Padstow Ltd, Padstow, Cornwal, 1994.
2. Rodrey Huddleston,Geoflrey K.Pullum. „The Cambridge Grammar of the English Language”
CUP, UK, 2002.
3. Andrew Radford, Martin Atkinson, David Britain, Harald Clahsen, Andrew Spencer
„Linguistics”. An Inttroduction. CUP, 1999.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1.Andrew Radford „Transformational Grammar”, A First Course. CUP, 1992.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (angĜu filoloăija)” – A daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
The Latest Trends in Syntax

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is designed for the 1st and 2nd year master students of English philology. It widens students’
knowledge in syntax and its theoretical analysis.

Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

Semantika
6,7
3
54
281

Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Valodniecība
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Zaiga Ikere, Humanitārās fakultātes AngĜu filoloăijas katedras profesore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura programmas A daĜas kursi „Leksikoloăija”, „Ievads valodniecībā”

Kursa anotācija:
Kursa mērėis ir iepazīstināt maăistrantus ar nozīmes teorijas galvenajām nostādnēm, semantiskajām
attiecībām starp leksiskajām vienībām leksikas kopējā sistēmā, vārda leksiskās nozīmes un teikuma
nozīmes dažādajām interpretācijām.

Kursas plāns:
36 st. – lekcijas, 18 st. - semināri
1. Semantikas teorijas rašanās priekšvēsture.
2. Nozīmes teorijas dažādās interpretācijas: analītiskā jeb referenciālā, funkcionālā un
biheivioristiskā teorija.
3. Vārdi, jēdzieni un domāšana.
4. Semantiskās attieksmes starp vārdiem leksikas sistēmā.
5. Nozīmes komponenti.
6. Vārda leksiskā nozīme dažādu valodnieku skatījumā.
7. Denotācija un konotācija.
8. Teikuma nozīme. Teikumu kvalifikācija pēc nozīmes tipiem.
9. Dž.Ostina runas aktu teorija. Runa un darbība. Peformatīvie izteikumi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās semināros, diferencētā ieskaite, eksāmens
Literatūra (01-obligātā literatūra):
1. Lyons G. (1974). Semantics : Cambridge : Cambridge University Press.
2. Hurford, J.R. and Heasley, B. (1983). Semantics : A Course Book, Cambridge, Cambridge
University Press.
3. Saeed, J.I. (2003). Semantics. – 2nd. Ed. – UK : Blackwell Publishing (pp.40 -46, 55 - 68,
219 - 240).
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4. Saussure, F. (1992). Course in General Linguistics. Illinouis : La Salle
(pp.65 - 74, 110
- 123).
5. O’Grady, W.Dobrovolsky M. and Arnoff M. (1991). Contemporary Linguistics : An
Introduction, New York : St.Martin’s Press. (pp.211 - 246).
6. FromkinV. And Rodman R. (1998). An Introduction to Language, [USA] :
Harcourt Brace College Publishers. (pp.158 – 183.).
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Ikere Z. (1992). Vārda leksiskā nozīme. Daugavpils : DPI izdevniecība.
2. Allen K. (1986). Linguistic Meaning. Vols. 1 and 2. New York : Routledge and Kegan Paul.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
Periodika.
Language.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (angĜu filoloăija)” A daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Semantics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The aim of the course is to introduce students to the main approaches and achievements in the study
of meaning : 20th century meaning theories, approaches to word meaning analysis, semantic
relationships within the lexicon, sentence meaning analysis.
Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

Otrā svešvaloda - Franču valoda
5,6
4
72
283

Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Valodniecība
Franču valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Valentīna JakovĜeva, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra asistente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bez priekšzināšanam, vai bakalaura programmas „Filoloăija (angĜu filoloăija)” apjomā iegūtās
svešvalodā.

Kursa anotācija:
Otrā svešvaloda - Franču valoda ir kurss, kas dod iespēju studentiem iepazīties ar franču valodas
pamatiem un iegūt pamatzināšanas franču sarunvalodā par dažādām ikdienas situācijām.

Kursa apraksts - plāns:
72 st. – praktiskās nodarbības fonētika, gramatikā un sarunvalodā
1. Fonētika:
2. SkaĦas
3. Intonācija
4. Gramatika:
5. Tagadne
6. Lietvārds
7. Artikuli
8. Īpašības vārds
9. Sarunvalodas tēmas:
10. Ăimene
11. Dzīves periodi
12. Mīlestība
13. Emocijas
14. Raksturs
15. Komunikācija
16. Ėermenis, kustības
17. Veselība
18. Cilvēka apraksts
19. Apăērbi
20. Dzīvesvieta
21. Ikdienas aktivitātes
22. Komercija, produkti
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23. Virtuve
24. Laiks
25. Izglītība
26. Profesijas
27. Nauda
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite (1. sem.), eksāmens (2. sem.).
Literatūra (01-obligātā literatūra):
1.Miquel C. – Vocabulaire progressif de Français. CLE International, 2002
2.Bérard E., Canier Y., Lavenne Ch. – Tempo 1. Didier / Hatier, Paris, 1997
Literatūra (02-papildliteratūra):
1.Sirejols E., Tempesta G. – 450 nouveaux exercices. CLE International, 1996
2.Grégoire M. – Grammaire progressive du Français. CLE International, 1997
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
20ANS – Magasine mensuel
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma “Filoloăija (angĜu filoloăija)” - A daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Second Foreign Language - French for Master students – beginners level
Kursa anotācija angĜu valodā:
Second Foreign Language - French is a course for the Master students of English philology which
provides them with the basic knowledge of French phonetics, grammar and communicative topics.
The students learn to express themselves in French in everyday situations on the basic level.
Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

Otrā svešvaloda - Franču valoda
7
2
36
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Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Valodniecība
Franču valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Valentīna JakovĜeva, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra asistente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Franču valoda zināšanas maăistra studiju programmas 5. un 6. līmenī.

Kursa anotācija:
Otrā svešvaloda - Franču valoda ir kurss, kas padziĜina studentu zināšanas franču valodas
gramatikā, pilnveido prezentācijas runas tehniku, pievēršas Francijas kultūras, mākslas un
sabiedrisko aktualitāšu problemātikai. Studenti sistemātiski uzstājas ar referātiem un piedalās
diskusijās.

Kursa apraksts - plāns:
10 st. – lekcijas, 16 st. – semināri, 10 st. – praktiskās nodarbības
1. Idejas
2. Literatūra
1. Ekrāns un skatuve
2. Balss, intervija
3. Māksla
4. Fakti un pārdomas
5. Laiks
6. Ekonomika
7. Politika
8. Tehnoloăijas
9. Frankofonija

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās semināros, diferencētā ieskaite
Literatūra (01-obligātā literatūra):
1.Girardet J. – Le Nouveau sans Frontières 4. CLE International, Paris, 1993.
2.Moirand S. – Enseigner à communiquer en langue étrangère. Hachette F.L.E., Paris, 1990.
3.Barre R., Kinkel K. – Les nouvelles frontières de l’Europe. Economica, Paris, 1993
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Literatūra (02-papildliteratūra):
1.Vassal J. Le Nouveau sans Frontières Perfectionnement. CLE International, Paris, 1994.
2.Berchiche Y., Dubois M., Mimran R. – Cours de la Sorbonne Langue et Civilisation Fançaises.
CLE International, Paris, 2000.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
Le nouvel Observateur. Magasine mensuel. ISSN 0029-4713
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma “Filoloăija (angĜu filoloăija)” - A daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Second Foreign Language - French for Master students – advanced level

Kursa anotācija angĜu valodā:
Second Foreign Language - French is a course for the Master students of English philology which
trains the students in the French language, French culture, arts, politics, social events. Students
systematically take part in group discussions and oral presentations.
Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare

Literārā pasaka kā kultūras parādība
6
2
36
Filoloăija
287

Zinātnes apakšnozare

Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
JeĜena SemeĦeca, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra asistente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura programmas ietvaros apgūtie kursi literatūrā.
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts angĜu valodas maăistra studiju programmas „Filoloăija (angĜu filoloăija)” pirmā
kursa maăistrantiem. Kurss iepazīstina studentus ar literāro pasaku kā kultūras parādību.
Kursa plāns:
36 st. - lekcijas
1. Pasaka kā kultūras parādība.
2. Mīts kā kultūras parādība
3. Leăenda kā kultūras parādība.
4. Literārā pasaka kā kultūras parādība.
5. Lielbritānijas literārās pasakas..
6. Vācijas literārās pasakas.
7. Dānijas literārās pasakas.
8. AmerikāĦu literārās pasakas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās semināros, diferencētā ieskaite
Literatūra (01-obligātā literatūra):
1. Nikonova S. Once upon a Time … Moscow, Progress Publisher, 1975
2. Oscar Wilde. Fairy Tales and Stories. Octopus Books Limited, 1980
3. Kipling R. Just So Stories: For Little Children Leipzig, Bernard Tauchnitz, 1992
4. Grahame K. The Wind in the Willows. Printworks Publishing, Modern Publishing Group in
Australia, 1993
5. Andersen H.C. The Complete Fairy Tales and Stories. Tr. Erik ChristianHaugaard.
Doubleeday, 1974
6. Baum, L. Frank. American Fairy Tales. Dover, 1978
7. Hoffman E.T.A. Tales of E.T.A. Hoffman. University of Chicago Press, 1990
8. Brothers Grimm Fairy Tales. Немецкая литература, Терра, 1997
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Sanders A. The Short Oxford History of English Literature. Clarendon Press, Oxford, 1994
2. The Pinguine History of Literature. The Twentieth Century. Penguin Books, London, 1994
3. The Oxford Illustrated History of English Literature. London, 1987
4. Roberts G.C.T. An Outline of English Literature, ed. Sanders A., Clarendon Press, Oxford,
1994
5. Аникин, Г., Михальская, Н. История англиской литературы, М., Высшая школа, 1994
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6. Сокольская, М. Литературная сказка ХХ века, rus.1september.ru
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
Žurnāls „Language and Linguistics”
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (angĜu filoloăija)” – A daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Literary Fairy Tale as a Cultural Phenomenon
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for the first-year students of the master programme “Philology (English
philology)”. The course provides the understanding of literary fairy tale as a cultural phenomenon.

Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare

Mūsdienu britu literatūra
6
3
54
Filoloăija
289

Zinātnes apakšnozare

Literatūra

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Aivars Dunskis, Humanitārā fakultāte, Svešvalodu centrs, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura programmas ietvaros apgūtie kursi literatūrā.

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas “Filoloăija (angĜu filoloăija)” studentiem. Kurss
iepazīstina studentus ar mūsdienu angĜu literatūru 20. gs. beigās un 21. gs. sākumā, rakstnieku
daiĜrades īpatnībām, viĦu darbu tēmām, idejām un nozīmi.

Kursa plāns:
1.
2.
3.
4.
5.

28 lekcijas, 28 semināri
AngĜu proza 70. – 80. gados
AngĜu proza 90. gados un līdz mūsdienām
Mūsdienu angĜu īsais stāsts
Trilleris, piedzīvojumu romāns
Mūsdienu detektīvs

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite, eksāmens
Literatūra (01-obligātā literatūra):
1. “The Oxford illustrated History of English literature” London, 1987
2. “The Penguin History of Literature. The Twentieth Century” Penguin Books, London, 1994
3. A. Sanders “The Short Oxford History of English Literature” Clarendon Press, Oxford, 1994
4. “New Writing” ed. by Malcolm Bradbury and Judy Cooke, Minerva, London, 1992
5. “New Writing 2” ed. by Malcolm Bradbury and Andrew Motion, Minerva, London, 1993
6. “New Writing 3” ed. by Malcolm Bradbury and Candice Rodd, Minerva, London, 1994
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. K. Amis “Ending Up”; “Jake’s Thing”; “The Old Devils”; “The Riverside Villa’s Murder”
2. B.Pym “Quartet in Autumn”
3. A. Brookner “Hotel du Lac”
4. A. Powell “Hearing Secret Harmonies”
5. W. Golding “Rites of Passage”; “Close Quarters”; “Fire Down Below”
6. M. Spark “Loitering with Intent”
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7. B. Moore “The Doctor’s Wife”; “Cold Heaven”; “Black Robe”; “Coulour of Blood”
8. M. Amis “The Rachel Papers”; “London Fields”; “Other People”; “Money”
9. McEwan “The Cement Garden”; “The Comfort of Strangers”; “The Child in Time”; “The
Innocent”; “The Viceroy of Ouidah”
10. B. Chatwin “On the Black Hills”; “Utz”
11. J. Barnes “Before She Met Me”
12. D. Lodge “Small World”
13. S. Rushdie “Midnight’s Children”; “Shame”; “The Satanic Verses”
14. R. Harris “Enigma”
15. F. Forsyth “The Deceiver”; “Icon”; “The Fist of God”
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
Žurnāls „Language and Liguistics”

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas “Filoloăija (angĜu filoloăija)” A daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Modern British Literature
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for students of Master study programme “Philology (English Philology). The
course acquaints the students with modern English literature at the end of the 20th century and the
beginning of the 21st century, peculiarities of writers’ creative work, its themes, ideas and
significance.
Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

Mūsdienu amerikāĦu literatūra
7
3
54
291

Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Filoloăija
Literatūra

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Aivars Dunskis, Humanitārā fakultāte, Svešvalodu centrs, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura programmas ietvaros apgūtie kursi literatūrā.

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas “Filoloăija (angĜu filoloăija)” studentiem. Kurss
iepazīstina studentus ar mūsdienu amerikāĦu literatūru 20. gs. beigās un 21. gs. sākumā, rakstnieku
daiĜrades īpatnībām, viĦu darbu tēmām, idejām un nozīmi.

Kursa plāns:
28 st.- lekcijas, 26st. - semināri
1. AmerikāĦu proza 70. un 80. gados.
2. AmerikāĦu proza 90. gados un līdz mūsdienām.
3. Etnisko minoritāšu rakstnieku daiĜrade.
4. Jaunais reăionālisms.
5. Trilleri, šausmu romāns, detektīvs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite, eksāmens
Literatūra (01-obligātā literatūra):
1. An American Grab Bag: “Views of the American Experience in Prose and Poetry”
Washington, 1987
2. P. Cann “ Illustrated History of American Literature” London, 1980
3. K. Van Spanckeren “American Literature” USIA, 1994
4. “The Best American Short Stories 1995” ed. by Jane Smiley and Katrina Kenison, Houghton
Miflin Company, Boston, New York, 1995
5. “The Best American Short Stories 1996” ed. by Edgar Wideman and Katrina Kenison,
Houghton Miflin Company, Boston, New York, 1996
6. J. Beaty, J. P. Hunter “New Worlds of Literature” W. W. Norton and Company, New York,
London, 1989
Literatūra (02-papildliteratūra):
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1. J. Grisham “The Partner”; “The Street Lawyer”; “The Firm”; “The Client”
2. St. King “The Eyes of the Dragon”; “Skeleton Crew”; “Pet Sematary”; “Firestarter”;
“Salem’s Lot”; “The Shining”; “The Running Man”; “Christine”; “Four Past Midnight”
3. D. Brown “Angels and Demons”; “Deception Point”; “The Da Vinci Code”
4. D. Koontz “The Bad Place”; “The Mask”; “The Face of Fear”; “Strange Highways”
5. D. Francis “Shattered”
6. T. Morrison “Tar Baby”; “Beloved”
7. B. E. Ellis “Less Than Zero”
8. A. Tyler “Dinner at the Homesick Restaurant”; “The Accidental Tourist”
9. P. Conroy “The Prince of Tides”
10. R. O. Butler “Sun Dogs”
11. J. C. Oates Collected stories: “Where Are You Going, Where Have You Been?”; novella:
“First Love”
12. I. Shaw “The Top of the Hill”
13. J. Irving “A Son of the Circus”
14. E. Segal “The Class”
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. Philip Roth: new perspectives on an American author / edited by Derek Parker Royal;
Praeger, Westport, Connecticut, London, 2005.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas “Filoloăija (angĜu filoloăija)” A daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Modern American Literature
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for students of Master study programme “Philology (English Philology). The
course acquaints the students with modern American literature at the end of the 20th century and the
beginning of the 21st century, peculiarities of writers’ creative work, its themes, ideas and
significance.
Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

19. gs. angĜu literatūras paradigma
7
2
36
Filoloăija
AngĜu filoloăija (Literatūrzinātne)
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Valentīna SiliĦa
Humanitārās fakultātes
AngĜu filoloăijas katedras
lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programmas „Filoloăija (angĜu filoloăija )” A - daĜa (obligātie kursi)
19. gs. ASV un Britu literatūra

Kursa anotācija:
Kursa adresāts: Akadēmiskās maăistra studiju programmas “ Filoloăija (angĜu filoloăija)”
2. studiju gada studenti.
Kursa mērėis ir iepazīstināt studējošos ar angĜu literatūras paradigmām 19. gadsimtā.
Kursa uzdevumi:

Noskaidrot angĜu literatūras īpatnības pasaules literatūras kontekstā.
Iepazīstināt ar 19.gadsimta angĜu literatūras galvenajiem virzieniem.
Kursa plāns:
Lekcijas – 36 st.
1. Pirmsromantisms. Gotiskais romāns.
2. Galvenie virzieni angĜu romantismā.
2.1 Agrais romantisms: Kits, Bairons.
2.2 Nacionālais romantisms: Skots
2.3 Ezeru skola: Vordsvorts, Sauti.
2.4 Vēlais romantisms: Bairons, Kouldridžs.
3. Bīdermeijera stils: Dikenss.
4. Pozitīvisms angĜu literatūrā: Tekerejs.
5. AngĜu literatūra 19.gadsimta 2. pusē.
5.1 Detektīvromāns: Konans Doils.
5.2 Avantūras un misticisma romāns: Stokkers, Kollinss.
5.3 Jaunromantisma literatūra: Stīvensons, Haggards, Kiplings.
5.4 Prerafaelīti un estētisms: D. G. Rozetti, Džons Raskins, Oskars Vailds.
6. AngĜu modernisma sākums: Obri Berdslis, Oskars Vailds.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Aktīva darbība semināros, piedalīšanās diskusijās. Patstāvīgs darbs. Studenti jāapgūst zināšanas par
19.gadsimta angĜu literatūras galvenajiem virzieniem un autoriem, kuri tos reprezentē.
Diferencētā ieskaite.

Literatūra (01-obligātā literatūra):
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16. Carter R. The Penguine Guide to literature in English: Britain and Ireland; Harlow, Penguin English, 2004
17. Drabble M. The Oxford Companion to English Literature; Oxford, University Press, 1995
18. High P. An Outline of American Literature; New York, Longman Inc. 1996
19. Knight Denise D. Writers of the American Renaissance; Greenwood Press, 2004
20. Roberts G.C.T. An Outline of English Literature; Harlow Longman Group Ltd., 1996
21. A. Sanders The Short Oxford History of English Literature; Clarendon Press, Oxford 1994
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. DiYanni R. Literature: Reading Fiction, Poetry, Drama and the Essay; New-York, McGraw-Hill
Publishing Company, 1990
2. Richards R.J. The romantic conception of life: Science and Philosophy in the Age of Goethe;
Chicago, The University of Chicago Press, 2003
3. Анискин Г. Михальская Н. История Английской Литературы; Москва, Высшая Школа, 1985

Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
MULTIMEDIJU resursi:
CD ROM Microsoft Encarta Reference Library 2004
CD ROM Encyclopedia Britanica
INTERNETA resursi

The Cambridge History of English and American Literature in 18 Volumes (1907–21) –
www.bartleby.com
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Akadēmiskās maăistra studiju programma “ Filoloăija (angĜu filoloăija)”
A. daĜa (obligātie kursi)

Kursa nosaukums angĜu valodā:
The paradigms of the 19th century English literature.

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is designed for the students of the 2nd year of the Master Program “Philology (English
Philology)”. The aim of the course is to acquaint the students with the paradigms of the 19th century
English literature. The objectives of the course are to define the pecualiarities of English literature in
the context of the world literature and to present the main trends in the 19th century English verse and
prose.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums

Mūsdienu leksikogrāfija

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

6
2
36
Valodniecība
AngĜu valodniecība
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
NataĜja Minova, Maă.filol, DU AngĜu filoloăijas katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Leksikoloăija un frazeoloăija, Bakalaura studiju programmas “Filoloăija (angĜu filoloăija)” A DaĜa

Kursa anotācija:
Kursa mērėi ir attistīt studējošo izpratni par vārdnīcas sastādīšanas principiem un praksi,iepazīstināt
viĦus ar leksikogrāfijas pamatiem un virzīt studējošos pamatoti izmantot terminoloăiju.

Kursa plāns:
1. AngĜu leksikogrāfijas vēsture.
2. Mūsdienu situācija leksikogrāfijas izpētē un praksē.
3. Vārdnīcu tipi un veidi.
4. Vārdnīcas makro- un mikrostruktūras.
5. Leksikogrāfiskie uzdevumi.
6. Vārdnīcas sastadīšanas aktuālie jautājumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
1. Referāta izstrādāšana un presentēšana.
2. Eksāmena nokārtošana.

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. David Crystal. An encyclopedic dictionary of language and languages. Penguin books, 1994
2. Jackson, Howard. Grammar in the dictionary. In: Dictionaries, lexicography and language
learning. ELT Documents 120. Pergamon Press in association with The British Council, 1995,
pp. 53-57.
3. Jackson, Howard. Lexicography. An Introduction. Routledge, 2002
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4. Victoria Fromkin, Robert Rodman. An introduction to language. Harcours Brace College
Publishers, 1993.
5. McArthur, Tom. Is it world or international or global English, and does it matter? In: English
Today, vol.20 Nr 3, July 2004, pp.3-15.
6. Rizo-Rodriguez, Alfonso. Current lexicographical tools in EFL: monolungual resources for the
advanced learner. In: Language TeachingVol.37, pp.29-46.
7. Trusk, R.L. Key Concepts in Language and Linguistics. Routledge, 1999.
8. Whitcut, Janet. Usage noted in dictionaries:the needs of the learner and the native speaker. In:
Dictionaries, lexicography and language learning. ELT Documents 120. Pergamon Press in
association with The British Council, 1995, pp. 75-80.
Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. English Today, CUP
2. English Language and Linguistics, CUP

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas “Filoloăija (angĜu filoloăija)” B DaĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Lexicography

Kursa anotācija angĜu valodā:
The aims of the course are to raise postgraduate students ‘ awareness of the principles and practice
of compiling dictionaries, to familiarize them with the fundamentals of lexicography, its
developments and current state of the art in this area, to encourage students to use specialist
terminology .

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Hermeneitika
6
2
36
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

299

BroĦislava KalniĦa, Humanitārās fakultātes AngĜu filoloăijas katedras docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Literārā teksta analīze, literārā teksta interpretācija bakalaura programmas apjomā.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts Humanitārās fakultātes AngĜu filoloăijas maăistrantūras 6. līmeĦa maăistrantiem.
Kurss sniedz ieskatu literāra teksta analīzes elementos un terminoloăijā.

Kursa plāns:
24 st. - lekcijas, 12 st. – semināri.
1. Dzejolis. Kā dzejnieki izmanto vārdu.
2. Salīdzinājums un metafora dzejā.
3. Personifikācija. Simboli. Tēli. Paradokss.
4. Rinda un ritms. Cezūra. Pantmērs.
5. Aliterācija. Konsonanse. Asonanse.
6. SkaĦa, atskaĦa un forma.
7. Panta veidi. Soneti.
8. DzejoĜu veidi.
9. Romāna, stāsta autora loma.
10.Stāstījums 1.personā, 3.personā.
11. Romāna, stāsta varonis: runas veids, ārējais izskats, apăērbs, sociālais stāvoklis, vārds, vide.
12. Darbības vide.
13. Saturs.
14. Tēmas.
15. Darbu analīze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
1 literāra teksta patstāvīga analīze
Piedalīšanās semināros
Diferencētā ieskaite
Literatūra (01-obligātā literatūra):
1. Richard Gill „Mastering English Literature”. The McMillan Press Ltd, London, 1985.
2. Ronald Carter and John Mc Ral „The Penguin Guide to English Literature: Britain and Ireland”,
Penguin Books, Lndon, 1996.
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3. The Penguin History of Literature. The Twentieth Century. Edited by Martin Dodsworth. Penguin
Books, London, 1994.
.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1.Darrew Crovitz, Thomas Ross „Classroom Literature Reader”, Zvaigzne ABC, Riga, 1999
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
Žurnāls „Language and Linguistic”

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (angĜu filoloăija)” – B daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Hermeneutics

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is designed for the 1st year master students of English philology. The course gives an
insight into the terminology and elements necessary for a literary text analysis.

Piezīmes:

Kursa nosaukums

Derivācijas semantiskie aspekti

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare

6
2

Zinātnes apakšnozare

36
Valodniecība
AngĜu valodniecība
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
NataĜja Minova, Maă.filol, DU AngĜu filoloăijas katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
“Leksikoloăija un frazeoloăija” Bakalaura studiju programmas “Filoloăija (angĜu filoloăija)” A
DaĜa

Kursa anotācija:
Kursa mērėi ir iepazīstināt maăistrantus ar derivāciju tipiem angĜu valodā un semantisko analīzes
izmantošanu šajā sfērā, kā ārī iemācīt veikt mikropētījumu.

Kursa plāns:
1. Derivācija kā vārddarināšanas veids.
2. Derivācijas tipi.
3. Derivācijas procesa leksiskā analīze.
4. Derivācijas procesa sintaksiskā analīze.
5. Semantikas pamatvienības.
6. Derivācijas procesa semantiskā analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
1. Speciālās terminoloăijas brīva izmantošana.
2. Mikropētījuma veikšana

Literatūra (01-obligāta literatūra):
9. Fromkin, Victoria, Rodman, Robert. An introduction to language. Harcours Brace College
Publishers, 1993.
10. Crystal, David. An encyclopedic dictionary of language and languages. Penguin books,1994.
11. Munos, Carmen Portero. Derived nominalisations in –ee: A Role and Reference Grammar based
semantic analysis. In: English Language and Linguistics. CUP. Vol.7, part 1, May 2003, pp.129159.
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4. Trusk, R.L. Key Concepts in Language and Linguistics. Routledge, 1999.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1.Kerstens, J., Ruys, E., Zwarts, J. (Ed.) Lexicon of Linguistics. Utrecht institute of Linguistics OTS
Utrecht University. www2.let.uu.nl/UiL-OTS/Lexicon/.
2. Loos, E.E. et al. (Editors). Glossary of Linguistic Terms.
www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/

Literatūra (03-ieteicamā literatūra ):
1. English Today. CUP.
2. English Language and Linguistics.CUP
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studijas programmas “Filoloăija (angĜu filoloăija)” B DaĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Semantic aspects of derivation

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course aims to raise awareness of postgraduate students’ of derivation and its types, to
familiarise them with application of semantic analysis to the study of derivation processes and
derived words, to acquaint students with current studies in the area, and to encourage them to carry
out their own microresearch.
Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Valodas lietošanas politika ES kontekstā
6
2
36
Valodniecība
AngĜu valodniecība
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Mag.philol. Ilze OĜehnoviča, AngĜu filoloăijas katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura grāda filoloăijā (angĜu filoloăija) iegūšanai paredzētie studiju kursi

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (angĜu filoloăija)” 1.kursa maăistrantiem un
iepazīstina ar valodas politiku Eiropas Savienības valstīs, ieskaitot Latviju.

Kursa plāns:
26 st. – lekcijas, 10 st. – semināri
1. Valodas situācijas sociolingvistikās analīzes pamatprincipi.
2. Sociolingvistiskie procesi sabiedrībā.
3. Valodas politika multilingvālās valstīs.
4. Nacionālo minoritāšu un lingvistisko minoritāšu tipoloăija.
5. Valodas politika Eiropas Savienībā.
6. Minoritāšu valodu tiesību un lingvistisko cilvēktiesību aizsardzība.
7. Valodas situācija Latvijā: statistika un lingvistiskās attieksmes.
8. Valodas situācijas dinamika Latvijā Eiropas integrācijas procesu ietekmē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās semināros
Diferencētā ieskaite

Literatūra (01 - obligātā literatūra):
1.Aitchison J. (1992).Assessing language status: some problems. – Status Change of Language.
Berlin/New York: Walter de Gryuter, 487 – 495.
2. Beardsmore H.B. (1994). Language policy and planning in Western European countries – Annual
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Review of Applied Linguistics. Language policy and Planning. Ed. By W.Grabe. Vol.14, 1993/1994,CU
Press, 93 – 110.
3. Dittmar N. (1981). Sociolinguistics. A Critical Survey of Theory and Application. London: Arnold
Publishers.
4. Druviete I. (1994). Language Policy after Independence: Language in Education in Latvia. IVth
Conference on Languages and Law. Fribourg, 103 – 108.
5. Druviete I. (1994). Linguistic Human Rights in the Baltic States. – American Anthropological
Association, 93rd Annual Meeting, Atlanta, Georgia, November 30-December 4, 1994, Abstracts, 129130.
6. Druviete I. (1996). The language use and attitudes among minorities in Latvia. – Sixth International
Conference on Minority Languages. Abstracts. Gdansk, 30 June – 5 July.
7. Druviete I. (1998). The sociolinguistic situation of the Slavic language in Latvia. – Contributions of
the Latvian Delegation to the XII International Congress of Slavicists (Krakow, 27.08.1998. –
02.09.1998.). R.: Latviešu valodas institūts, 5. – 30.
8. Druviete I. (1998). Language policy in Latvia: interaction between sociolinguistic and political factors.
– Sociological Abstract. 14th World Congress of Sociology. Montreal: International Sociological
Association, 1998, 100.
Literatūra (02 - papildliteratūra):
1.Fishman J.A. (1994). Critiques of Language planning: A minority languages perspective. – Journal of
Multilingual and Multicultural Development. Vol. 15, Nos 2&3, 91 – 99.
2. Haberland H. (1991). Reflections about minority languages in the European Community. – A
Language Policy for the European Community. Prospects and Quandaries. Ed. By F.Coulmas.
Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 179 – 194.
3. Nelde P.H. (1995). Evaluation of Language Policies: How can language policy avoid language
conflicts? – European Confernce on Language Planning. Pre-Print Volume. Barcelona, 40.
4. Alfredsson G. (1993). Minority rights: A summary of existing practice. – The UN Minority Rights
Declaration. Ed. By A.Philips and A.Rosas. Turku/London, 73 – 79.
Literatūra (03 - ieteicamā literatūra):
Nav

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (angĜu filoloăija)” – B daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Language Policy within the EU Context

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is designed for the 1st year master programme students. It acquaints students with the
language policy in multilingual EU states, including Latvia.
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Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare

Fonoloăijas teorija
7
2
36
Valodniecība
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Zinātnes apakšnozare

AngĜu valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Svetlana PiĜucka, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura programmas ietvaros apgūtie kursi lingvistikā

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (angĜu filoloăija)” 1.kursa maăistrantiem.
Tas iepazīstina ar funkcionālo pieeju angĜu valodas izrunas lietošanā, analizē silabisko struktūru un
intonāciju.

Kursa plāns:
36 st. – lekcijas
1. Valodas skaĦu funkcionālais aspekts.
2. Silabiskā struktūra.
3. Vārdu uzsvara struktūra.
4. Intonācijas stilistiskais pielietojums dažādos funkcionālos stilos.
5. Intonācija spontānā un sagatavotā runā.
6.AngĜu valodas izrunas standarti un to maiĦas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās semināros, diferencētā ieskaite

Literatūra (01-obligātā literatūra):
1.Vasilyev V. „English Phonetics. A theoretical course”, Moscow, 1970.
2.Ginovf K.,Sokolova „English Phonetics.” A theoretical course”, Moscow, 1991.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Bolinger D.” Intonation”, London, 1994.
2. Crystal D. „The English Tone of Voice”, London, 1986.
3. Delattre P. „Distinctive Function of Intonation”, Australia, 1987.
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Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
Žurnāls „Language and Linguistic”

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (angĜu filoloăija)” – B daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
English Phonology

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is meant for 1st year master students already possesing knowledge of practical and theoretical
phonetics; the course introduces functional approach to the pronunciation and use of intonation of
functional styles; describes accentual and syllabic structure.

Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Psiholingvistika
7
2
36
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
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Larisa Sardiko, AngĜu fiololoăijas katedra, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Vispārīgā psiholoăija, Bakalaura studiju programma A daĜa

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts akadēmiskās maăistra studiju programmas “Filoloăija (angĜu filoloăija)”
2. studiju gada studentiem. Kursa mērėis ir iepazīstināt maăistrantus ar psiholingvistikas priekšmetu,
tās metodēm un problēmām.

Kursa plāns:
(12) Psiholingvistikas priekšmets, pētīšanas objekts un metodes. Galvenie psiholingvistikas
virzieni. Saikne ar citiem radnieciskiem zinātnes virzieniem: neiropsiholoăiju, sociolingvistiku
un sakarsmes psiholoăiju.
(13) Ieskats psiholingvistikas vēsturē.
(14) Dzimtās valodas apgūšana. Bērni un valoda. Dzīvnieki un valoda. Zīmju valoda.
(15) Domāšana un valoda. Mentālā gramatika. Frāžu veidošana un psiholoăiskā realitāte.
(16) Otrās valodas apgūšana. Valoda un cilvēka uzvedība. Valodas kĜūdas.
(17) Bilingvalisms (divvalodība).
(18) Lasīšanas izpratne. Teksta izpratnes modeĜi.
(19) Kognitīva un funkcionālā pieeja valodas struktūrai.
(20) Teikuma struktūras analīze un psiholingvistiskā izpratne.
(21) Fonoloăija: runas un balss analīze.
(22) Leksikas psiholingvistiskā analīze. Jēdziens un vārda nozīme.
(23) Valoda, domāšana un kultūra.
(24) Stāstu stāstīšana kā kognitīvais process.
(25) Psiholingvistikas ieguldījums mūsdienu zināšanās par valodu.
(26) Mūsdienu pētījumi psiholingvistikas jomā un to rezultāti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Portfolio
Prezentācija pēc izvēlētās tēmas
Referāts
Diferencētā ieskaite
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Literatūra (01- obligātā literatūra):
Aaronson (Editor), R. W. Rieber (Editor). Psycholinguistic Research: Implications and
Applications. - Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1979
Bettelheim, B. The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales. - New York:
Alfred Knopf, 1976
Berg, T. Linguistic Structure and Linguistic Change: Explanation from Language Processing. Oxford and New York: Clarendon Press., 1998
Bickerton, D. (1995). Language and Human Behavior. - University of Washington Press, Seattle,
1995
Britton, B.K. and Graesser, A.C. (eds). Models of Understanding Text. - Lawrence Erlbaum
Associates, Mahwah, NJ. CDC, 2001
Clifton, C.E., Frazier, L., and Rayner, K. Perspectives on Sentence Processing. - Hillsdale, NJ:
Erlbaum, 1994
Laver, J. The Gift of Speech. Papers in the Analysis of Speech and Voice. - Edinburgh: Edinburgh
University Press, 1991, pp. 235-264.
Murphy, G. L. The Big Book of Concepts. - Cambridge, MA: MIT Press, 2002
Slobin, D.I. Psycholinguistics. - University of California, 1971
Smith, F. Understanding Reading. - Mahwah, NJ: Lawrence, 2004
Steinberg, D.D. Introduction to Psycholinguistics. – Longman, 1993
Steinberg, D.D. Psycholinguistics. Language, Mind, and World. - Longman. London and New York,
1982
Tomasello, M. (ed.). The New Psychology of Language: Cognitive and Functional Approaches to
Language Structure. - Lawerence Erlbaum. Coulson, Seana,1998
Literatūra (02-papildliteratūra):
Eisenson, J., Auer, J.J. & Irwin, J.V. The Psychology of Communication. - New York:. AppletonCentury-Crofts, 1963
Fromkin, V., Rodman, R. An Introduction to Language. - Harcourt Brace Jovanovich College
Publishers, 1993
Jackendoff, R. Patterns in the Mind: Language and Human Nature. - New York, Basic Books, 1994
Richard -Amato, P. Making It Happen. Interaction in the Second Language Classroom. – Longman,
1988
DR Vocate (Ed.). Intrapersonal Communication: Different Voices,Different Minds.- Hillsdale, NJ:
Erlbaum. 1987
Wierzbicka, A. Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific
Configurations. - Oxford University Press, 1992
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
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Maăistra studiju programma „Filoloăija (angĜu filoloăija)” – B daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Psycholinguistics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is meant for the second year master course students of the Faculty of the Humanities, the
Department of the English Philology. The aim of the course is to acquaint master course students
with the subject of psycholinguistics, its methods and problems.
Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Britu 19. gs. dzeja.
6
2
36
Filoloăija
AngĜu filoloăija (Literatūrzinātne)

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

311

Maă.filol.Valentīna SiliĦa, AngĜu filoloăijas katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
A dala (obligātie kursi)
Britu 19.gs. literatūras paradigma.

Kursa anotācija:
Kursa adresāts: Akadēmiskās maăistra studiju programmas “ Filoloăija (angĜu filoloăija)”
2. studiju gada studenti
Kursa mērėis ir iepazīstināt studējošos ar britu 19. gadsimta dzeju.

Kursa plāns:
Lekcijas – 36 st.
1. 19. gs. angĜu dzejas vispārējs raksturojums.
2. Romantisms 19. gs. angĜu dzejā.
3. Bleiks. (Blake)
4. Ezeru skola: Vordsvorts, Kolridžs, Sauti. (Wordsworth, Coleridge, Southy)
5. Nacionālais romantisms: Skots. (Walter Scott)
6. Bairona dzeja (Byron’s lyrics)
7. Džons Kits. (John Keats)
8. Londonas romantiki: Hazzlits, Lembs. (Hazzlitt, Lamb)
9. AngĜu dzeja 19. gadsimta 2. pusē.
10. Tenisons, Braunings. (Tennison, Browning)
11. Neoromantisms.
12. Kiplings, Oskars Vailds. (Kipling, Oscar Wilde)
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Aktīva darbība semināros, piedalīšanās diskusijās. Patstāvīgs darbs. Studenti jāapgūst zināšanas par
autoriem un daiĜradi, kuri bija apskatīti kursa gaitā.
Diferencētā ieskaite.

Literatūra (01-obligātā literatūra):
22. Carter R. The Penguine Guide to literature in English: Britain and Ireland; Harlow, Penguin English, 2004
23. Drabble M. The Oxford Companion to English Literature; Oxford, University Press, 1995
24. High P. An Outline of American Literature; New York, Longman Inc. 1996
25. Knight Denise D. Writers of the American Renaissance; Greenwood Press, 2004
26. Roberts G.C.T. An Outline of English Literature; Harlow Longman Group Ltd., 1996
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27. A. Sanders The Short Oxford History of English Literature; Clarendon Press, Oxford 1994
Literatūra (02-papildliteratūra):
3. DiYanni R. Literature: Reading Fiction, Poetry, Drama and the Essay; New-York, McGraw-Hill
Publishing Company, 1990
4. Richards R.J. The romantic conception of life: Science and Philosophy in the Age of Goethe;
Chicago, The University of Chicago Press, 2003
3. Анискин Г. Михальская Н. История Английской Литературы; Москва, Высшая Школа, 1985

Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
MULTIMEDIJU resursi:
CD ROM Microsoft Encarta Reference Library 2004
CD ROM Encyclopedia Britanica
INTERNETA resursi

The Cambridge History of English and American Literature in 18 Volumes (1907–21) –
www.bartleby.com
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Akadēmiskās maăistra studiju programma “ Filoloăija (angĜu filoloăija)”- A daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
19th century English verse.

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is designed for the students of the 2nd year of the Master Program “Philology (English
Philology)”. The aim of the course is to acquaint the students with the main trends of the 19th century
English verse.

Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

AngĜu valodas dialekti
7
2
36
Valodniecība
AngĜu valodniecība
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Olga Šostaka, Humanitārās fakultātes AngĜu filoloăijas katedras docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura programmas ietvaros apgūtais kurss angĜu valodas vēsture
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (angĜu filoloăija)” maăistrantiem. Tas
analizē angĜu valodas teritoriālās īpatnības.
Kursa apraksts - plāns:
30 st. – lekcijas, 6 st. – semināri
1. VispārpieĦemti izteikumi par akcentiem un dialektiem.
2. Literārās britu angĜu valodas izrunas standarti un tās teritoriālās īpatnības.
3. IzmaiĦas literārās angĜu valodas izrunas likumos.
4. Ekstralingvistiskās ietekmes uz 20.gs literārās angĜu valodas izrunas standartiem.
5. Ieskats Londonas austrum dialektos.
6. Citi angĜu valodā runājošo valstu akcenti – Lielbritānijā un ārpus tās.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Piedalīšanās semināros, diferencētā ieskaite
Literatūra (01-obligātā literatūra):
1. Makovsky M. „English dialectology”, Moscow, 1990.
2. Longman „The Grammar of English Dialects”, London, 1993.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Trudgill P. „The dialect of England”, London, 1999.
2. Wells I. „Accents of English”, Cambridge, 1982.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
Žurnāls „Language and Linguistics”

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (angĜu filoloăija)”– B daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
English Dialects
Kursa anotācija angĜu valodā:
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The course is meant for 1st year master students already possessing knowledge of Standard English;
the course teaches the main lexical, phonetic and grammatical deviations in some English dialects.
Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare

Dž.Gordona Bairona daiĜrade
6
2
36
Filoloăija
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Zinātnes apakšnozare

Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
JeĜena SemeĦeca, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra asistente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura programmas ietvaros apgūtie kursi literatūra

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts angĜu valodas maăistra studiju programmas „Filoloăija (angĜu filoloăija)” 1. kursa
maăistrantiem. Kurss iepazīstina studentus ar Dž. Gordona Bairona daiĜradi.

Kursa plāns:
36st. - lekcijas
1. Dž. Bairona biogrāfija.
2. Dž. Bairona dzejoĜi.
3. Dž. Bairona „Dons Žuans”
4. Dž. Bairona „Čailda Harolda svētceĜojums”
5. Dž. Bairona „Manfreds”
6. Dž. Bairona „ Beppo”

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās semināros, diferencētā ieskaite

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Fiona MacCarthy. Byron: Life and Legend. New York, 1989
2. Jerome J. McGann. Lord Byron: The Major Works. Oxford World's Classics, Oxford University
Press, 1999
3. Selections From Byron. Moscow, Progress Publisher, 1979
Literatūra (02-papildliteratūra):
316

1.
2.
3.
4.
5.

A. Sanders. The Short Oxford History of English Literature. Clarendon Press, Oxford, 1994
The Pinguine History of Literature. The Twentieth Century. Penguin Books, London, 1994
Paul West. Byron and the Spoiler’s Art. Lumen, Inc., 1992
Angus Calder. Open Guides to Literature: Byron. Open University Press, 1987
George M. Ridenour. The sTyle of Don Juan. Yale University Press, 1960

Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
Žurnāls „Language and Linguistics”

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (angĜu filoloăija)” – B daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Lord George Gordon Byron’s creative work.
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for the first-year students of the master programme „ Philology (English
philology)”. The course focuses on the study of works by lord George Gordon Byron.

Piezīmes:
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Apakšprogrammas
„Vācu filoloăija”
pielikums

Kursa nosaukums

Zinātnisko pētījumu metodika (I)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare

5
2 KP
36 st.
Filoloăija
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Zinātnes apakšnozare

Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Klauss Šenks, Vācu filoloăijas katedra, vieslektors (VAAD), Dr. philol. docents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura darba tehnoloăija (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 1. studiju
gada (1. sem.) studējošajiem.
Kursa gaitā tiek iztirzāti jautājumi par zinātniska darba tapšanas procesu. Kurss dod
pārskatu par zinātnisko darbu rakstīšanas metodiku. Balstoties uz hermeneitiku un
strukturalismu tiek aplūkoti studiju kursa teorētiskie jautājumi.

Kursa plāns:
20 st. – lekcijas
16st. - semināri
1. Referāts un tā sagatavošana
2. Tēmu projekti un īss kopsavilkums
3. Zinātniskā valoda (gramatika, stils)
4. Tēmas sadaĜu plānošanas metodes (vēsturiskā, funkcionālā)
5. Ievada uzrakstīšana
6. Praktiski uzdevumi bibliogrāfijas sastadīšanā
7. Secinājumu uzrakstīšana
8. Darba fragmentu koriăēšanaWissenschaftstheorie: Geistes-Naturwissenschaften 9. Hermeneitika
10. Strukturālisms

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Peterßen, W. (1988): Wissenschaftliche(s) Arbeiten. München: Fink Verlag.
2. Kimmich, D. u.a. (Hg.) (1996): Texte zur Literaturtheorie der Gegenwart.
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Stuttgart: Reclam Verlag.
3. Meyer-Krentler, E. (1994): Arbeitstechniken Literaturwissenschaft. München:

Fink Verlag.
4. Benedikt Jeßling: Arbeitstechniken des literaturwissenschaftlichen Studiums.

Stuttgart: Reclam 2001.
5. Karl-Dieter Bünting: Schreiben im Studium. Ein Trainingsprogramm. Mitarbeit:
Axel Bitterlich, Ulrike Pospiech. Berlin/Frankfurt am Main: Cornelsen-Scriptor
Verlag 1996.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Wegner, W. (2004): Wissenschaftliches Schreiben. In: www.rz.unikarlsruhe.de/Wolfgang. Wegner/Schreiben/Textsorten. 1.6.2004
2. Zmija, M. (2003): Mind Mapping. In: www.zmija.de. 1.6. 2003.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filologija (Vācu filolăija)“A daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Research Methodology
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 1st year students (1st semester) of the Master`
degree programme “Philology (German Philology)”.
The course instructs postgraduate students in writing a scientific and research works.
Piezīmes:

Kursa nosaukums

Lingvokulturoloăija (II)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

5
2 KP
36 st.
Filoloăija
Valodniecība
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Klauss Šenks, Vācu filoloăijas katedra, vieslektors (VAAD), Dr. philol., docents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Kultūrstudijas (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 1. studiju
gada (2.sem.) studējošajiem.
Kurss dod pārskatu par sastatāmās valstsmācības teorētiskajiem jautājumiem, kā arī par
to pielietojumu konkrētās situācijās darījumu dzīvē un interkulturālā saskarsmē.
Kursa plāns:
6 st. - lekcijas
30 st. - semināri
1. Sastatāmās valstsmācības sākumi
2. Komunikatīvie modeĜi: Šulcs fon Tuns
3. Kultūrās modeĜi:
a. Das „Aisberga modelis“
b. G. Hofstedes kultūrās kategoriju modelis
c. Kultūru saskarsmes sastāvdaĜas pēc Edvarda T. un Mildredas Rīdas-Hallas
4. Kultūras standarti: lietišėā komunikācija
5. Vācu/latviešu/krievu kultūras salīdzinājums
6. Kritiskie incidenti, to piemēri un risinājumi
7. Interkulturālās saskarsmes treniĦa veidi
8. Interkulturālās spēles
9. Referātu sagatavošana par dažādu valstu kultūras standartu īpatnībām
10. Migrācijas problemātika
11. Interkulturālā literatūra.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Hofstede, G: (1991): Interkulturelle Zusammenarbeit. Wiesbaden: Gabler
2. Schroll-Machl, S. (2003): Die Deutschen - Wir Deutsche Fremdwahrnehmung
und Selbstsicht im Berufsleben. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
3. Thomas, A. / Kinast, E.-U. / Sylvia Schroll-Machl (Hg.) (2005): Handbuch.
Interkulturelle Kommunikation und Kooperation. Band 1: Grundlagen und
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Praxisfelder. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
4. Alexander Thomas / Stefan Kammhuber / Sylvia Schroll-Machl (Hg.) (2005):
Handbuch. Interkulturelle Kommunikation und Kooperation. Band 2: Länder,
Kulturen und interkulturelle Berufstätigkeit. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
5. Maletzke, G. (1996): Interkulturelle Kommunikation Opladen: Westdeutscher
Verlag.
6. Schulz von Thun, F.: Miteinander Reden, Band 1-3. Reinbek bei Hamburg: rororo
Sachbuch.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Schroll-Machl, S. & Novy, I. (2005): Perfekt geplant oder genial improvisiert?
Kulturunterschiede in der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit. Mering:
Hampp.
2. Hall, Edward T. / Hall, Mildred R. (1989): Understanding Cultural Differences:
Germans, French and Americans. Yarmouth: Intercultural Press.
3. Lüsebrink, H.-J. (2005): Interkulturelle Kommunikation. Interaktion,
Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. Stuttgart, Weimar: Verlag Metzler
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. Zeitschrift für Kultur Austausch (1997 – 2005): Bonn: Festland Verlag /
www.hkw.de
2. Böhme, H. (1998): Zum Gegenstand der Germanistik und Kulturwissenschaft:
Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, Bd. XLII S. 476-485.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studija programma “Filoloăija (vācu filoloăija)” A daĜa.
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Linguo-culturology
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 1st year students (2nd semester) of the Master`s
degree programme “Philology (German Philology)”.

Kursa nosaukums

Lingvokultoroloăija (II)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

5
2 KP
36 st.
Filoloăija
Valodniecība
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Vera Zimnika, Vācu filoloăijas katedra, Mag. philol., lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Kultūrstudijas (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 1. studiju gada
(2.sem.) studējošajiem.
Kurss piedāvā pārskatu par aktuālajām politiskajām un sabiedriskajām debatēm un virzieniem
Vācijā un Latvijā, par brīvā laika pavadīšanu, par dzīves vērtībām. Kursa mērėis ir sniegt pārskatu
par mūsdienu Vācijas sabiedriskās dzīves svarīgākajām tēmām salīdzinājumā ar situāciju Latvijā, ar
Latvijas iedzīvotāju viedokli šajos jautājumos.
Kursa plāns:
6 st. - lekcijas
30 st. - semināri
1. Aktuālākie sabiedriskās dzīves virzieni Vācijā un Latvijā.
2. Diskusija par humanitāro zinātĦu nozīmi sabiedrībā.
3. Vācijas sabiedriskās dzīves slavenas personības:
- Kultūra: Richards Wagners, Leni Riefenstahle, Dieters Bohlens, Henriette Joope.
- Politika: Volfgangs Tirse – Vācijas Bundestāga prezidents.
- Filma: Fatihs Akins
- Sports: Olivers Bierhoffs
4. Iepazīstināšana ar aktuālām debatēm Vācijā un Latvijā.
- Māksla: MOMA, RAF-izstāde, kultūras pasākumi Latvijā.
- Medicīna: ăenētika, cilvēka cieĦa.
5. Vācu un latviešu tautas vērtības un principi.
6. Demogrāfiskā situācija Vācijā un Latvijā, ăimenes vērtības.
7. Attiecību starp rietum- un austrumvāciešiem veidošanās pēc Vācijas apvienošanās.
8. Konfliktsituācijas sabiedriskajā dzīvē. Konflikta teorija, konflikta stadijas, konflikta
risināšana.
9. Brīvā laika pavadīšana Vācijā salīdzinājumā ar situāciju Latvijā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens

Literatūra (01- obligātā literatūra):
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7. Ackermann, I. (Hg.) (1996): Fremde Augenblicke. Mehrkulturelle Literatur in Deutschland.
Bonn: Inter Nationes Verlag.
8. BaldiĦš, A., Kanča, K. (1994): Leseerlebnis 2. Rīga: Zvaigzne.
9. Hentig, H. (Hg.) (1998): Deutschland in kleinen Geschichten. München: Deutscher
Taschenbuchverlag.
10. Klein, O.G. (2001): Ihr könnt uns einfach nicht verstehen! Warum Ost- und Westdeutsche
aneinander vorbeireden. Frankfurt/Main: Eichborn Verlag.
11. Wierlacher, A., Albrecht, C. (2002): Fremdgänge. München: Iudicium Verlag.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Griesbach, H. (1997): Die Bundesrepublik Deutschland – Lesetexte zur Landeskunde.
Berlin, München: Langenscheidt Verlag.
2. Hoffmann, A. (2000): Tatsachen über Deutschland. Frankfurt/Main: Societäts-Verlag.
3. Die Zeit 34 (1997)
4. Palm, G.: Die spaßige Wissenschaft der Wissensgesellschaft. In:
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/4392/1.html 14.06.04

5. Denkanstöße zum Thema Vorurteile und Feindbilder. In: Studiengesellschaft für
Friedensforschung München, Nr. 49, von P. Coleman
6. www.prisma-online.de/tv/person
7. www.wifog.de/nida-eth.htm
8. www.stoppt-pid-und-klonen.de
9. www.information-philosophie.de
10. www.spiegel.de/kultur/gesellschaft
11. www.zdf.de
12. www.wolfgang-thierse.de
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
3. Zeitschrift für Kultur Austausch (1997 – 2005): Bonn: Festland Verlag / www.hkw.de
4. Böhme, H. (1998): Zum Gegenstand der Germanistik und Kulturwissenschaft: Jahrbuch der
Deutschen Schillergesellschaft, Bd. XLII S. 476-485.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studija programma “Filoloăija (vācu filoloăija)” A daĜa.
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Linguo-culturology
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 1st year students (2nd semester) of the Master`s degree
programme “Philology (German Philology)”.
The course focuses on the political and social issues that are currently being debated both in
Germany and in Latvia, on ways of spending free time, life values, etc. The course aims at
comparing and contrasting the social life issues in modern Germany with those in Latvia, examining
the views of Latvians on those.
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Semiotika (III)
6
2
36
Filoloăija
Valodniecība
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
NataĜja Jundina, Dr. philol., Vācu filoloăijas katedras docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Filoloăijas bakalaura studiju programmas ietvaros apgūtās zināšanas valodniecībā un
literatūrzinātnē.

Kursa anotācija:
Kursā tiek aplūkotas galvenās semiotikas kategorijas un to specifika literatūrā.

Kursa plāns:
20.st. – lekcijas,
16.st. – semināri
7. Semiotika kā zinātnes nozare. Semiotikas pētījumu objekts.
8. Semiotikas iekšējā struktūra.
9. Zīmes teorija. Termins „zīme”un tā definīcija.
10. Semantika kā semiotikas pamatnozare.
11. Sintakse. Zīme kā sintakses pamatvienība.
12. Literatūras semiotika. Literāra darba zīmju sistēma.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens.

Literatūra (01-obligātā literatūra):
1. Löbner, S. (2003): Semantik. Eine Einführung. Berlin, New York: Walter de Gruyter Verlag.
2. Crystal, D. (1993): Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache.
3. Schwarz, M., Chur, J. (2001): Semantik. Tübingen: Günter Narr Verlag.
4. Siebel, M. (2004): Semantik und Onthologie. Ontos
5. Schlobinski, P. (2003): Grammatikmodelle. Positionen und Perspektiven. Wiesbaden:
Westdeutscher Verlag.
6. Griesbach, H. (1991): Bauplan Deutsch. Übungsgrammatik mit Satzbauhelfer. München: Klett
Edition Deutsch.
7. Lyons, J. (1992): Die Sprache. München: C. H. Beck Verlag.
Literatūra (02-papildliteratūra):
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1. Ulrich, W. (1972): Wörterbuch Linguistische Grundbegriffe. Kiel: Verlag Ferdinand Hirt.
2. Helbig, G., Götze, L., Henrici, Gert, Krumm H.J. (Hrsg.) (2001): Deutsch als Fremdsprache.
Ein internationales Handbuch. Halbband 1., 2. Berlin, New York: Walter de Gruyter Verlag.
3. König W. (1978): dtv-Atlas zur deutschen Sprache. München: Deutscher Taschenbuch
Verlag.
4. Bußmann H. (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.
5. Fleischer, W., Hartung, W., Schildt, J., Suchsland P. (Hrsg.) (1983): Kleine Enzyklopädie.
Deutsche Sprache. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut.
6. Glück, H. (1993): Metzler Lexikon Sprache. Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler.
7. Brunner, H., Moritz, R. (1997): Wissenschaftliches Literaturlexikon. Berlin: Erich Schmidt
Verlag.
8. Götze, L., Hess-Lüttich, E.W.B. (1989): Knaurs Grammatik der deutschen Sprache.
München: Drömer Knaur.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (vācu filoloăija)” A daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Semiotics

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is concerned with the principal categories of semiotics and semiotic aspects of literature.

Piezīmes:
Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Tulkojums kā kultūras fenomens (IV)
6
2
36
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
327

Inta Vingre, Mag. philol., Vācu filoloăijas katedras asistente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Vācu valodas funkcionālā komunikācija (Bak. st. programma, A daĜa)
Normatīvā gramatika (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina studentus ar tulkošanas problēmām, kas rodas, saskaroties divām dažādām
kultūrām, ar lakūnu modeli kā kultūrspecifiskā tulkojuma konceptu, tā veidiem un praktisku
pielietojumu.

Kursa plāns:
10 st. – lekcijas
26 st. – praktiskās nodarbības
1. Īss ievads tulkošanas teorijā un iepazīstināšana ar tulkošanas metodēm.
2. Dažādi tulkojuma klasifikācijas veidi:
• pragmatiskais (precizitāte, lietpratīgums),
• estētiskais (emocionālais un kognitīvais saturs),
• psiholingvistiskais un sociolingvistiskais (tulkojums kā kultūras fenomens).
3. Lakūnu modelis kā kultūrspecifiskā tulkojuma koncepts:
• lakūnas jēdziens, tā izcelsme, lakunoloăija (komunikācijas un kultūras zinātnes nozare),
• Lakūnu veidi: lingvistiskās un kultūrspecifikās; semantikās un funkcionālās; aksioloăiskās.
4. Lakūnu modeĜa praktiskais pielietojums. Tulkojuma kvalitātes kritēriji un praktiskā analīze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens.

Literatūra (01-obligātā literatūra):
1. Panasiuk, I. (2005): Kulturelle Aspekte der Übersetzung. Auflage 1. Verlag LIT.
2. Buscha, J. (1983): Deutsches Übungsbuch. Leipzig: Verlag
Enzyklopädie.
3. Duden Universalwörterbuch
4. Intervijas un teksti no laikrakstiem un žurnāliem, kas iznāk latviešu
valodā.
5. Intervijas un teksti no žurnāla Deutschland un citiem vācu žurnāliem un
laikrakstiem.
6. Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, Bd. 24 / 1998. Thematischer Teil:
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Übersetzen und Dolmetschen (mit Auswahlbibliographie zum Thema
Übersetzen). München: iudicium, 1998
7. Kautz, U. (2002): Handbuch Didaktik des Übersetzens und
Dolmetschens. 2.Aufl. München: iudicium.
8. Latviešu – vācu vārdnīcas
9. Velker, K. (Hrsg.) (1991): Übersetzer und Dolmetscher. Tübingen:
A.Francke Verlag.
10. Алексеева, С.И.: (2002): Устный перевод. Издательство «Союз»,
Санкт-Петербург

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Kasetes audiēšanai ar dažādu teksta sarežăītības pakāpi.
2. Vācu – latviešu vārdnīcas
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (vācu filoloăija)” A daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Translation as the Cultural Phenomen
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course discusses the problems of translation when two different cultures come into
contact. The course acquaints the students with the strategies of intercultural translation and its
practical use.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Vācu valodas funkcionālā stilistika (I)

5
2 KP
36 st.
Filoloăija
Valodniecība
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Vera Zimnika, Vācu filoloăijas katedra, Mag. philol., lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Leksikoloăija un frazeoloăija (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 1. studiju gada
(1.sem.) studējošajiem.
Kurss iepazīstina ar stilistiskās analīzes uzdevumiem, ar vācu valodas stilistiskajām izteiksmes
iespējām un stilistiskajām parādībām, kā arī ar to lietošanas iespējām. Sevišėa uzmanība tiek veltīta
tēlainās izteiksmes līdzekĜiem.
Kursa plāns:
16 st. - lekcijas
20 st. - semināri
1. Stilistikas priekšmets un uzdevumi.
2. Dažādi stilistikas pētījumu virzieni.
3. Valodas normas, stilistiskie slāĦi.
4. Mūsdienu vācu valodas stilistiski neitrālā un stilistiski diferencētā leksika.
5. Valodas vienību absolūtā un kontekstuāli stilistiskā nozīme.
6. Sinonīmu un antonīmu stilistiskais potenciāls.
7. Tēlainās izteiksmes līdzekĜi: epitets, salīdzinājums, tropi.
8. Gramatiskie izteiksmes līdzekĜi.
9. Stilu klasifikācija.
10. Individuālais rakstnieka stils, viĦa stilistisko izteiksmes līdzekĜu analīze.
11. Pragmatiski orientēta stilistika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Dittmann, J., Kästner, H. (Hg.) (1991): Die Erscheinungsformen der deutschen Sprache.
Berlin: Erich Schmidt Verlag.
2. Fleischer, V., Michel, G., Starke, G. (1993): Stilistik der deutschen Gegenwartssprache.
Frankfurt am Main, Berlin: Peter Lang Verlag.
3. Helbig, G., Götze, L., Henrici, G. (2001): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Handbuch. (Linguistische Gegenstände), Band 19.1, 505-594. Berlin, New York: Verlag de
Gruyter.
Götze, L. (1989): Knaurs deutsche Grammatik (“Stiltypen und Stilmittel”, 477-492),
München: Lexikographisches Institut.
Riesel, E. (1959): Stilistik der deutschen Sprache, M.: Verlag für fremdsprachige Literatur.
Textor, A. M. (1996): Sag es treffender. Hamburg: Rohwohlt Verlag.
Sandig, B. (1986): Stilistik der deutschen Sprache. Berlin, New York: Verlag de Gruyter.
Sowinski, B. (1999): Stilistik: Stilteorien und Stilanalysen, Stuttgart: Metzler Verlag.
Straßner, E. (1995): Deutsche Sprachkultur – von der Barbarensprache zur Weltsprache,
Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Brandes, M. (1990): Übungen zur deutschen Stilistik, M.: Verlag Internationale
Beziehungen.
2. Brandes, M., (1966): Praktikum für die deutsche Stilistik, M.: Verlag Internationale
Beziehungen.
3. dtv-Atlas zur deutschen Sprache (1992): München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
4. Riesel, E. (1970): Der Stil der deutschen Alltagsrede, L.: Visšaja škola.
5. Wehrle – Eggers (1993): Deutscher Wortschatz – Ein Wegweiser zum treffrenden Ausdruck.
Dresden: Klett Verlag.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
Nav

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (Vācu filoloăija)”, B daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
German funktional stylistics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 1st year students (1st semester) of the Master academic study
programme “Philology (German Philology)”.
The course introduces the use of the principle stylistic devices and their role as expressive means in
denoting ideas.
Piezīmes:
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Mūsdienu sociolingvistikas pētījumi

Kursa nosaukums

(I, II)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

5
4 KP
72 st.
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
333

NataĜja Jundina, Vācu filoloăijas katedra, Dr. philol., docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Ievads sociolingvistikā (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 1. studiju gada (1. un
2.sem.) studējošajiem.
Kurss parāda attiecības starp valodas un sociālajām struktūrām, sociālo ietekmi uz valodas
pielietošanu. Kursa mērėi ir:
1. PadziĜināt zināšanas par vācu valodas heterogenitāti, ko izraisa sociālie faktori.
2. Parādīt terminu “valodas norma”, “valodas standarts”, “sarunvaloda”, “dialekts” definēšanas
grūtības.

Kursa plāns:
40 st. – lekcijas
32 st. – semināri
1. Areāla dimensija.
- Vācu valoda kā pasaules valoda
- Nacionālie dialekti
- Pilsētu dialekti (Stadtsprachen – Berlin/West, Berlin/Ost)
- Dialekts kā valodas barjera
- Vācu valoda kontaktā ar kaimiĦu valstīm (Randdeutsch)
2. Kontaktu dimensija
- Vācu pidžins (Pidgin-Deutsch)
- Pseido pidžins (Pseudo-Pidgin)
- Krievijas vāciešu vācu valoda (Russlanddeutsch)
- Ksenolekts (Xenolekt)
- Kreolas valodas (Kreolische Varietäten)
- Interimlekts
3. Ideoloăija un valoda – propagandas, reklāmas valodas (Ideolekts)
4. Individuālā dimensija - valoda un personība. (Idiolekts)
5. Mediālās varietātes (Medialekts)
- mutiskā valoda
- rakstiskā valoda
6. Funkcionālās varietātes (Funktiolekts)
- Sarunvaloda
- Literārā valoda
- Speciālā valoda (Fachsprache)
- Preses valoda
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7. Valodas normas. Valodas normas problēma. Jēdziens par standartvalodu. Sarunvaloda.
8. Valodas kolektīvs. Nacionālā valoda. Bilingvālisms. Valodas politika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite
Eksāmens

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Dittmar, N. (1997): Grundlagen der Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch mit Aufgaben.
Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
2. Löffler, H. (1994): Grundlagen der Germanistik. Germanistische Soziolinguistik. Berlin:
Erich Schmidt Verlag.
3. Veith, W. H. (2002): Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr Verlag.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Dittmann, J., Kästner, H., Schwitalla, J. (1991): Erscheinungsformen der deutschen Sprache.
Berlin: Erich Schmidt Verlag.
2. Kühn, J. (2001): Ost-West- Sprachgebrauch – zehn Jahre nach der Wende. Opladen: Leske +
Budrich Verlag.
3. Menz, F., Wodak, R. (1990): Sprache in der Politik – Politik in der Sprache. Analysen zum
öffentlichen Sprachgebrauch. Klagenfurt: Drava Verlag.
4. Polenz von, P. (1999): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart.
19. und 20. Jahrhundert. Bd. 3., Berlin: Walter de Gruyter Verlag.
5. Roche, J. (1989): Xenolekte. Struktur und Variation im Deutsch gegenüber Ausländern.
Berlin, New York: Walter de Gruyter Verlag.
6. Roelcke, Th. (1999): Fachsprachen. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
7. Schade, G. (1993): Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. Berlin: Erich
Schmidt Verlag.
8. Schwitalla, J. (2003): Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt
Verlag.
9. Wodak, R., Cillia de, R., Blüme, K., Andraschko, E. (1989): Sprache und Macht. Sprache
und Politik. Wien: Österreichischer Bundesverlag.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma “Filoloăija (Vācu filoloăija)”, B daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Latest Trends in Sociolinguistics

Kursa anotācija angĜu valodā:
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The present course is designed for the 1st year students (1st and 2nd semester) of the Master academic
study programme “Philology (German Philology)”.
The course covers the interconnections between language and society structures, looks at the social
determination of language use. The aims of the course are as follows:
1. to further develop students` knowledge about heterogeneity of the German language;
2. to illustrate the difficulties in differentiating among the terms “language norm”,
“languagestandard”, “speech” and “dialect”.

Piezīmes:

Kursa nosaukums

Valodniecības vēsture (II)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

5
2 KP
36 st.
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

336

Inta Vingre, Vācu filoloăijas katedra, Mag. philol., asistente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Ievads valodniecība (Bak. st. programma, A daĜa)
Ievads ăermanistikā (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 1. studiju gada
(2.sem.) studējošajiem.
Kurss dod pārskatu par valodniecības attīstību līdz 18. gs. un iepazīstina maăistrantus ar galvenajiem
valodniecības virzieniem un skolām 19. – 20.gs., ievada valodniecības problemātikā, palīdz apkopot,
salīdzināt valodniecības vēstures teorētisko materiālu. Kurss ietver sevī ne tikai valodniecības
vēstures jautājumus, ber arī materiālu par valodas pētīšanas un aprakstīšanas metodēm un
paĦēmieniem.
Kursa plāns:
18 st. - lekcijas
18 st. - semināri
1. Valodniecības attīstība līdz 18. gs.
2. Salīdzināmi vēsturiskās valodniecības rašanās
a) Germānistikas rašanās
b) Slāvistikās rašanās
3. Humbolta valodas filozofija (Inhaltbezogene Grammatik)
4. A. Šleihera valodnieciskā koncepcija
5. Loăisma virziens valodniecībā
6. Psiholoăisma virziens valodniecībā
7. Jaungramatiėi un jaungramatisms
8. Boduēns de Kurtenē
9. Valodas socioloăija un neogramatisms
a) KazaĦas valodniecības skola
b) Maskavas valodniecības skola
c) F. de Sosīra valodniecības koncepcija
10. 20. gadsimta valodniecība un strukturālisms
a) Funkcionālā valodniecība
b) Deskriptīvā valodniecība
c) Glosemātika
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif iesk.
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Literatūra (01- obligātā literatūra):
2. Bartschat, B. (1996): Methoden der Sprachwissenschaft. Von Hermann Paul bis Noam
Chomsky. Berlin: Verlag GmbH & Co.
3. Bergmann, R., Pauly, P. (2001): Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Heidelberg:
Universitätsverlag C. Winter.
4. Bußmann, H. (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.
5. Gross, H. (1990): Einführung in die germanistische Linguistik. München: Iudicium Verlag.
6. Holly, W. (2001): Einführung in die Pragmalinguistik. In: Germanistische Fernstudieneinheit
3. Berlin: Langenscheidt Verlag.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Frey, E. (1994): Einführung in die historische Sprachwissenschaft des Deutschen.
Heidelberg: Julius Groos Verlag.
2. Gutzen, D., Schomaker, Fr. (1998): Germanistik in Deutschland. DAAD Studienführer.
Bonn: DAAD Verlag.
3. Huneke, H.-W., Steinig, W. (1997): Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. In: Grundlagen der
Germantistik 34. Besch, W., Steineke, H. (Hg.) Berlin: Erich Schmidt Verlag.

4. Koduhovs,V. (1987): Vispārīgā valodniecība. Rīga: Zvaigzne.
5. König, W. (1996): dtv-Atlas zur deutschen Sprache. München: DeutscherTaschenbuchverlag.

6. Lewandowski, Th. (1976): Linguistisches Wörterbuch. Heidelberg: Quelle & Meyer Verlag.
7. Nekula, M. (2003): Prager Strukturalismus. Methodische Grundlagen. Heidelberg:
Universitätsverlag Winter GmbH.
8. Polenz, P. von (1994): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band 2 17. und 18. Jh. Band 3 - 19. und 20. Jh. New York: de Gruyter Verlag.

9. Reformatskis, A. (1975): Ievads valodniecībā. Rīga: Zvaigzne.
10. Segebrecht, W. (2000): Was sollen Germanisten lesen? Berlin: Erich Schmidt Verlag.
11. Spielmann, H. (2002): Einführung in die germanistische Linguistik. In: Germanistische
Fernstudieneinheit 5. Berlin: Langenscheidt Verlag.

Literatūra (03-ieteicamā literatūra):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ B daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
History of linguistics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 1st year students (2nd semester) of the Master`s degree
programme “Philology (German Philology)”. The course acquaints postgraduate students with the
main trends and schools of thought in the linguistics of the 19th – 20th centuries, with problematic
issues. It teaches students to generalise on, draw parallels between, and summarise theoretical
materials of the area. The course also includes the study of linguistic research and language
description and their techniques and methodologies.
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Kursa nosaukums

Jaunākie pētniecības virzieni lingvistikā (III, IV)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

6
3 KP
36 st., 18 st.
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
339

NataĜja Jundina, Vācu filoloăijas katedra, Dr. philol., docente
Inta Vingre, Vācu filoloăijas katedra, Mag. philol., asistente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Ievads valodniecībā (Bak. st. progr., A daĜa)
Ievads ăermānistikā (Bak. st. progr., A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 2. studiju gada (3. un
4.sem.) studējošajiem.
Kurss dod pārskatu par jaunākām skolām un virzieniem modernajā lingvistikā, aktualitātēm
sinhronajā valodas pētīšanā, mūsdienu lingvistikas metodēm, pētīšanas nozarēm, semantiskās
un sintaktiskās analīzes pieejām un problēmām. Kursa mērėis ir attīstīt studējošo prasmes
atšėirt dažādus virzienus lingvistikā un motivēt patstāvīgai lingvistiskai analīzei.

Kursa plāns:
30 st. – lekcijas
22 st. - semināri
1. Transformatīvā gramatika, tās dibinātāju Frīza, Harisa, Glīsona idejas par teikuma
struktūrām un šo struktūru analīzi.
2. Čomska generatīvā gramatika, ăeneratīvie modeĜi. Čomska zinātniskās darbības 1. un 2.
fāze, viĦa sintakses un valodas teorija, pamatidejas par valodas psiholoăisko aspektu,
teikuma semantiskā līmeĦa traktējums (izpratne).
3. Dependences gramatika. Valences vārdnīcas.
4. Pragmatika, pragmalingvistika, runas aktu teorija. (I. fāze - Ostins, II. fāze - Serls)
5. Kognitīvā lingvistika. Koncepta jēdziens.
6. Prototipu semantika.
7. Etnolingvistika.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite
Eksāmens
Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Bartschat, B. (1996): Methoden der Sprachwissenschaft. Von Hermann Paul bis Noam
Chomsky. Berlin: Verlag GmbH & Co.
2. Bergmann, R., Pauly, P. (2001): Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Heidelberg:
Universitätsverlag C. Winter.
3. Bußmann, H. (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.
4. Gross, H. (1998): Einführung in die germanistische Linguistik. München: Iudicium Verlag.
5. Löbner, S. (2003): Semantik. Eine Einführung. Berlin, New York: Walter de Gruyter Verlag.
6. Schlobinski, P. (2003): Grammatikmodelle. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
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Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Gutzen, D., Schomaker, Fr. (1998): Germanistik in Deutschland. DAAD Studienführer.
Bonn: DAAD Verlag.
2. Koduhovs,V. (1987): Vispārīgā valodniecība. Rīga: Zvaigzne.
3. Lewandowski, Th. (1976): Linguistisches Wörterbuch. Heidelberg: Quelle & Meyer Verlag.
4. Nekula, M. (2003): Prager Strukturalismus. Methodische Grundlagen. Heidelberg:
Universitätsverlag Winter GmbH.
5. Polenz, P. von (1994): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band 2 17. und 18. Jh. Band 3 - 19. und 20. Jh. New York: de Gruyter Verlag.

6. Reformatskis, A. (1975): Ievads valodniecībā. Rīga: Zvaigzne.
7. Segebrecht, W. (2000): Was sollen Germanisten lesen? Berlin: Erich Schmidt Verlag.

8. Geier, M. (1998): Orientierung Linguistik. Was kann, was sie will. Hamburg: Rowohlts
Enzyklopädie Taschenbuch Verlag.
9. Heusinger, S. (1995): Pragmalinguistik. Texterzeugung, Textanalyse, Stilgestaltung und
Stilwirkungen in der sprachliche Kommunikation. Ein Lehr- und Übungsbuch.
Frankfurt/Main: Haag und Herchen Verlag..
10. Heringer, H.J. (1996): Deutsche Syntax. Dependentiell. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
11. Holly, W. (2001): Einführung in die Pragmalinguistik. Berlin, München, Wien:
Langenscheidt Verlag.
12. Kanngießer, S. (1972): Aspekte der synchronen und diachronen Linguistik. Tübingen:
Niemeyer Verlag.
13. Lehmann, P.W. (1981): Linguistische Theorien der Moderne. Bd. 19. Bern: Peter Lang
Verlag.
14. Löffler, H. (1991): Linguistische Grundlagen. Eine Einführung unter besonderer
Berücksichtigung Schweizer Verhältnisse. Frankfurt/Main, Aarau, Salzburg: Sauerländer
Verlag.
15. Meinbauer, J. (2002): Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart, Weimar:
Metzler Verlag.
16. Слюсарева, Н. (1975): Теория Ф. де Соссюра в современной лингвистике. Москва.
17. Spillmann, H.O. (2000): Einführung in die germanistische Linguistik. Berlin, München,
Wien: Langenscheidt Verlag.
18. Volmert, J. (1995): Grundkurs Sprachwissenschaft. Eine Einfpührung in die
Sprachwissenschaft für Lehramtsstudiengänge. München: Wilchelm Fink Verlag.
INTERNET resursi: www.linguistik-online.de
www.krugosvet.ru

Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. Besch, W., Eke, N.O., Geulen, E. (Hrsg.) (2004): Zeitschrift für deutsche Philologie. Berlin:
Erich Schmidt Verlag.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma “Filoloăijā (Vācu filologija)”, B daĜa
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Kursa nosaukums angĜu valodā:
New trends in linguistic research
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 2nd year students (3rd and 4th semester) of the Master
academic study programme “Philology (German Philology)”.
The course gives an overview of the latest schools of thought and trends in modern linguistic,
current developments in synchronous approach to language study, modern methods in linguistics,
areas of research, issues and approaches in semantic and syntactic analysis.
The aim of the course is to teach students orientate in current linguistic trends and encourage them to
undertake linguistic analysis on their own.

Piezīmes:

Kursa nosaukums

Semantika (II, III)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

5,6
4 KP
72 st.
Filoloăija
Valodniecība
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Natālija Dainoviča, Vācu filoloăijas katedra, Dr. phlol., docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Leksikoloăija un frazeoloăija (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 1. un 2. studiju gada
(2. un 3.sem.) studējošajiem.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta jaunajiem virzieniem un sasniegumiem semantikas teorijā. Kurss
iepazīstina maăistrantus ar vārdu nozīmes pētniecības metodēm un māca analizēt patstāvīgus
novērojumus.
Kursa plāns:
40 st. - lekcijas
32 st. - semināri
1. Leksiskās semantikas priekšmets un tā robežas.
2. No valodas zīmes pētīšanas vēstures.
3. Valoda kā kompleksa kognitīva zināšanu sistēma.
4. Īslaicīga atmiĦa, ilglaicīga atmiĦa un mentālais leksikons.
5. Vārda nozīme kā mentāla vienība.
6. Pazīmes hipotēze (Merkmalhypothese). Distinktīvās nozīmes pazīmes.
7. Nozīmes komponentu forma un substance. Sēmas statuss.
8. Lietvārda, darbības vārda un citu vārdšėiru nozīmes.
9. Vārda nozīmes dekompozīcija.
10. Komponentu nozīmes hipotēze.
11. Aber-Probe metode.
12. Prototipu teorija semantikā.
13. Semantiskie lauki.
14. Leksiskie izlaidumi
15. Brīvības, draudzības, baiĜu u.c. koncepti dažādās valodās.
16. Telpas semantika.
17. Nepatiesības semantika.
18. References teorija un tās problēmas.
19. Antropoloăiskā dimensija semantikā.
20. Jocīgi, novecojuši, jauni u.c. personu nosaukumi.
21. Teikuma semantika: Kompozicionalitātes princips. Patiesības vērtības funkcionālā semantika
(Wahrheitswertfunktionale Semantik).
22. Semantiskās sakarības starp teikumiem.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Braun, P. (1997): Personenbezeichnungen: Der Mensch in der Sprache. Tübingen: Niemeyer
Verlag.
2. Bond, E. (1997): Die Antwort im Wort. Lokwort.
3. Bucholz, K. (2003): Sprachspiel und Semantik. Fink Taschenbuch.Dobrovolskij, D. (1995):
Kognitive Aspekte der Idiom-Semantik. Tübingen: Günter Narr Verlag.
4. Löbner, S. (2003): Semantik. Eine Einführung. Berlin, New York: Walter de Gruyter Verlag.
5. Schwarz, M., Chur, J. (2001): Semantik. Tübingen: Günter Narr Verlag.
6. Siebel, M. (2004): Semantik und Onthologie. Ontos.
7. Trier, J. (1981): Wege der Etymologie. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
8. Weinrich, H. (2000): Linguistik der Lüge. München: C.H. Beck Verlag.
9. Вежбицкая, А. (2001): Понимание культур через посредство ключевых слов. M.:
Языки славянской культуры.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Fritz, G. (1998): Historische Semantik. Stuttgart: Metzler Verlag.
2. Kunze, K. (1998): dtv-Atlas Namenkunde. München: Deutscher Taschenbuchverlag.
3. Kürschner, W. (2003): Taschenbuch Linguistik. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
4. Langer, S., Schnorbusch, D. (2004): Semantik im Lexikon. Tübingen: Narr Verlag.
5. Luhmann, N. (1993): Gesellschaftsstruktur und Semantik. Bd. 1. Frankfurt/Main: Suhrkamp
Verlag.
6. Lutzeier,
P.R.
(1985):
Linguistische
Semantik.
Stuttgart:
J.B. Metzlersche
Verlagsbuchhandlung.
7. Weller, R. (Hrsg.) (2005): Sprachspiele. Reclam
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. Besch, W. (Hg.) (2004/2005): Zeitschrift Deutsche Philologie. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
2. Fachdienst. Germanistik. Sprache und Literatur in der Kritik deutschsprachiger Zeitungen.
München: Iudicium Verlag.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (Vācu filoloăija)”, B daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Semantics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 1st and 2nd year students (2nd and 3rd semester) of the Master
academic study programme “Philology (German Philology)”.
The course pays special attention to the new developments and achievements in semantics theory.
The students are acquainted with the methods of linguistic signs and word meanings, and learn how
to generalize on their own observations.
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Piezīmes:

Kursa nosaukums

Otrā svešvaloda - Franču valoda (I, II)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

5
4 KP
72 st.
Filoloăija
Valodniecība
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Valentīna JakovĜeva, Vācu filoloăijas katedra, Mag. philol., lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 1. studiju gada (1. un
2. sem.) studējošajiem.
Kursā tiek apskatītas nozīmīgākās gramatiskās tēmas un konversācijas tēmas, lai veidotu studējošo
prasmes un iemaĦas franču valodas lietošanā rakstos un mutiski.

Kursa plāns:
72 st. – praktiskās nodarbības
1. Gramatika
1.1. Darbības vārds: darbības vārds „être“, darbības vārda „être“ noliegums; darbības vārds
„avoir“ un tā noliegums; I grupas darbības vārdi ar galotni –er, II grupas darbības vārdi ar
galotni -ir; III grupas darbības vārdi ar galotnēm –ir, -oir, -re; atgriezeniskie darbības
vārdi; pavēles izteiksme (L`imperatif).
1.2. Laika formas: vienkāršā tagadne; saliktā pagātne (le passé composé); saliktā pagātne ar
darbības vārdu „être“. Vienkāršā nākotne; III grupas darbības vārdi vienkāršā nākotnē; le
futur proche; le passe recent; atgriezenisko darbības vārdu saliktās pagātnes formas.
1.3. Artikuls: noteiktais artikuls vienskaitlī, daudzskaitlī; nenoteiktais artikuls vienskaitlī,
daudzskaitlī. Artikuli du, des au, aux.
1.4. Lietvārds: lietvārdi ar galotni –eau, to daudzskaitĜa formas; lietvārdu daudzskaitĜa formas ar
galotnēm –eu, -ou, -s, -x, -z; lietvārdu daudzskaitlis ar galotnēm –al, -ail.
1.5. Vietniekvārdi: piederības vietniekvārdi vienskaitlī un daudzskaitlī, norādāmie vietniekvārdi.
1.6. Īpašības vārds: īpašības vārda atkarība no lietvārda dzimtas un skaitĜa; salīdzināmās
pakāpes.
2. Konversācijas tēmas:
2.1. Iepazīšanās
2.2. Ăimene; kāda cilvēka apraksts
2.3. Māja, mēbeles; brīvā laika pavadīšana
2.4. Satiksme pilsētā
2.5. Intereses un nodarbošanās
2.6. Dzīve pilsētā un laukos
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
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Dif. ieskaite

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Може, Г. (1992): Курс французского языка. Книга 1. М: Худ. Литература.
2. Capelle, G., Gidon, N. (1990): Espace I. Paris: Hachette.
3. Delatour, Y. (1996): Grammaire, 350 Exercices Niveau moyen. Paris: Hochette.
Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā literatūra):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (Vācu filoloăija)” B daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Second Foreign Language – The French Language
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 1st year students (1st and 2nd semester) of the Master academic
study programme “Philology (German Philology)”.
The course discusses the most important grammar and conversational topics in order to develop
students` skills in writing and speaking the French Language.

Piezīmes:

Kursa nosaukums

Otrā svešvaloda - AngĜu valoda (I, II)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

5
4 KP
36 st., 36 st.
Filoloăija
Valodniecība
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Inta Vingre, Vācu filoloăijas katedra, Mag. philol., asistente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 1. studiju gada (1. un
2. sem.) studējošajiem.
Kursa ietvaros studējošie lasa un analizē ar savu pētniecības virzienu saistīto literatūru, nodarbojas
ar atbilstošās terminoloăijas tulkošanu, kā arī diskutē par aktuālām valodniecības problēmām.

Kursa plāns:
72 st. – praktiskās nodarbības
1. Ar studējošo pētniecības virzienu saistītas literatūras angĜu valodā analīze; atbilstošas
terminoloăijas tulkošanas problēmas
2. Diskusijas par aktuālām valodniecības problēmām; ar valodniecību saistīto zinātnisko rakstu
analīze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Vince, M. (2003): Intermediate Language Practice. Verlag Macmillan Meinemann.
2. Richards J.C. (1991): English for international communication. Cambridge University Press.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Studentu izvēlētā speciālā literatūra
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (Vācu filoloăija)” B daĜa
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Kursa nosaukums angĜu valodā:
Second Foreign Language – The French Language
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 1st year students (1st and 2nd semester) of the Master academic
study programme “Philology (German Philology)”.
The students read and analyse literature that is connected with theit research direction, translate
various texts corresponding terminology. They discuss the topical problems of the modern
linguistics.

Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Mūsdienu vācu literatūra (III, IV)
6
3 KP
54 st.
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
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Klauss Šenks, Vācu filoloăijas katedra, vieslektors (VAAD), Dr. philol. docents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Literatūrzinātnes pamati (Bak. st. programma, A daĜa)
Vācu literatūra līdz 19.gs. (Bak. st. programma, A daĜa)
19.gs.vācu literatūra (Bak. st. programma, A daĜa)
20.gs.vācu literatūra (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 2. studiju
gada (3. un 4. sem.) studējošajiem.
Kurss dod pārskatu par modernās literatūras tekstu struktūru sākot ar modernās valodas
kritiku gadsimtu mijā līdz pēckara literatūrai. Tiek apgūtas literāro tekstu analīzes
metodes.

Kursa plāns:
24 st. – lekcijas
30 st. – semināri
1. Valodas kritika: Ein Brief: Hugo v. Hoffmannsthals
2. Stāsta krīze: Hugo v. Hoffmannsthals: Reitergeschichte
3. Mākslinieka problemātika: Thomas Manns: Tonio Kröger
4. Ăimenes konflikti: Francs Kafka: Die Verwandlung
5. Īstenības problemātika: Gottfrīds Benns: Gehirne
6. Psihiatrija un literatūra: Georgs Heims: Der Irre
7. Modernā mistika: Roberts Musils: Die Amsel
8. Ăenijs un vājprāts: Štefans Cweigs: Die Schachnovelle
9. Sociālā kritika: Kurts Tuholskis: Schloss Gripsholm
10. Pēckaralaika problemātika: Gīnters Grass: Katz und Maus
11. Eksperimenti teksta uzbūvē: Arno Schmidt: Windmühlen
12. Robežpieredze: Ilse Aihingere: Spiegelgeschichte
13. Dzimuma temātika: Ingeborga Bahmanne: Undine geht
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite
Eksāmens
Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Die deutsche Literatur in Text und Darstellung (2000): Gegenwart II. Stuttgart:
Reclam Verlag.
2. Kindlers Neues Literaturlexikon (1988-1992): 21 Bde. München: Kindler Verlag.
3. Bekes P. (Hrsg.) (1999): Formen der Erzählung vom Beginn der Moderne bis zur
Gegenwart. Stuttgart: Reclam. Bd. 1 u. 2.
4. Wolff G. (Hrsg.) (1998): Theorie und Praxis des Erzählens. Stuttgart: Reclam.
Literatūra (02-papildliteratūra):
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1. Borries, E. u.E. (1991 - 2000): Deutsche Literaturgeschichte, 12 Bde. München:
Deutscher Taschenbuchverlag.
2. Kimmich, D. u.a. (1996): Texte zur Literaturtheorie der Gegenwart. Stuttgart:
Reclam Verlag.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. Besch,. W., Eke, N.O. u.a. (2005): Zeitschrift für deutsche Philologie. Berlin:
Erich Schmidt Verlag.
2. Brinkmann, R. (2005): Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und
Geisteswissenschaft. Stuttgart: Metzler Verlag.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma “Filoloăija (Vācu filoloăija)” B daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Modern German literature
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 2nd year students (3rd and 4th semester) of the
Master academic study programme “Philology (German Philology)”.
The course offers an overview of the most current processes of modern German
literature, acquaints the students with the most important German authors and
their works.

Piezīmes:

Kursa nosaukums

Romāna teorija (III, IV)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

6
3 KP
54 st.
Filoloăija
Literatūrzinātne
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Natālija Dainoviča, Vācu filoloăijas katedra, Dr. philol., docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Vācu literatūra līdz 19.gs. (Bak. st. programma, A daĜa)
19.gs vācu literatūra (Bak. st. programma, A daĜa)
20.gs.vācu literatūra (Bak. st. programma, A daĜa)
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 2. studiju gada
(3.sem., 4.sem.) studējošajiem.
Kurss ir veltīts vispārīgām romāna vēstures un teorijas problēmām. Ar piemēru palīdzību tiek
aplūkotas romāna kā žanra īpatnības, tiek sniegts romāna salīdzinājums ar citām epikas formām.

Kursa plāns:
30 st. – lekcijas
24 st. - seminārs
1. Ko nozīmē romāna teorija? No romāna teorijas vēstures.
2. Episkās pasaules strukturālie elementi un episkās formas: figūra, telpa, notikums.
3. Romāna vispārīgas struktūras.
4. Cēloniskā motivācija; finālā, kompozitoriskā jeb estētiskā motivācija.
5. Romāna izcelsme.
6. Baroka romāns
7. Pārejas posms uz apgaismību.
8. 17.gs. apgaismības un rokoko romāns.
9. Gētes laika un romantisma romāns
10. 19.gs. romāns: konflikts starp indivīdu un sabiedrību.
11. 20.gs.romāns: antropoloăiskā atbildība.
12. Romāna poetoloăija pēc 1945.
13. Point of view: H. James, P. Lubbock, W.C. Booth, N. Friedman, B. Uspenskij, J. Schneider.
14. F.K. Stanzel. Par romāna tipiskajām formām.
15. G. Lukacs un viĦa romāna teorija.
16. M. Bahtins un citi. Romāna pētīšanas metodoloăija.
17. Mūsdienu pētījumu problēmas romāna teorijā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite
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Literatūra (01-obligātā literatūra):
1. Bauer, M. (2005): Romantheorie und Erzälforschung. Stuttgart, Weimar: Verlag
J. B. Metzler.
2. Gräf, B. (1996): Der große Romanführer. Stuttgart: Anton Hiersemann Verlag.
3. Hillebrand, B. (1996): Theorie des Romans. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuchverlag.
4. Lindken, H. V. (Hrsg.) (2005): Theorie des Romans. Reclam.
5. Lukacs, G. (2000): Die Theorie des Romans. München: Dtv.
6. Pott, G. H. (1990): Neue Theorie des Romans. München: Schmidt Verlag.
7. Steinecke, H. (Hrsg.) (2005): Romantheorie. Reclam.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Bachtin, M. (2006): Die Ästhetik des Wortes. Frankfurt am Main: Edition Suhrkamp.
2. Finckh. (2005): Theorie des Kriminalromans. Reclam.
3. Gnüg, H. (2005): Utipie und utopischer Roman. Reclam.
4. Killy, W. (1994): Deutsche Autoren. München: Güntersloh Verlag.
5. Kindlers Neues Literaturlexikon in 21 Bänden (1988): München: Kindler Verlag.
6. Lennartz, F. (1999): Deutsche Dichter und Schriftsteller unserer Zeit. Stuttgart: Metzler
Verlag.
7. Martinez, M.; Scheffel, M. (2003): Einführung in die Erzältheorie. München: Verlag C. H.
Beck.
8. Metzler Literaturlexikon (1990): Lexikon Begriffe und Definitionen. Stuttgart: Metzler
Verlag.
9. Metzler Literaturchronik (1993): Stuttgart, Weimar: Metzler Verlag.
10. Scholl, J. (2001): 50. Klassischer Romane des 20.Jh. Hildesheim: Gertenberg Verlag.
11. Wetzel, Ch. (2004): Lexikon der Autoren und Werke. Klett Verlag.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. Beseh, W. Zeitschrift für deutsche Philologie (ZfdPh) Berlin: Erich Schmidt Verlag.
2. Deutsches Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Stuttgart,
Weimar: Verlag J. B: Metzler.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (Vācu filologija)“, B daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Theory of Novel
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 2nd year students (3rd semester, 4th semester) of the Master
academic study programme “Philology (German Philology)”.
The course is devoted to the general issues of the theory and history of novel.
The course considers characteristics of novel as a literary genre which is compared with and
contrasted to other genres, while studying extracts from some literary works.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Kontrastīvā lingvistika (IV)
6
2 KP
36 st.
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
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Inta Vingre, Vācu filoloăijas katedra, Mag. philol., asistente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Ievads valodniecībā (Bak. st. programma, A daĜa)
Ievads ăermanistikā (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 2. studiju gada
(4. sem.) studējošajiem.
Kursa ietvaros studējošiem tiek dota iespēja iepazīties ar kontrastīvās lingvistikas vēsturisko
attīstību, pētījumu metodēm un rezultātiem. Iegūtās teorētiskās zināšanas tiek pielietotas
praktiski, veicot kontrastīvo analīzi un salīdzinot dažādus vācu un latviešu valodas leksiskos
un gramatiskos aspektus. Uz dzimtās valodas un svešvalodas kontrastīvo analīzi balstītais
kurss sniedz studējošajiem priekšstatu par vācu valodas īpatnībām.

Kursa plāns:
18 st. – lekcijas
18 st. - semināri
1. Kontrastīvo pētījumu vēsturiskais aspekts.
2. Vācu un latviešu kontrastīvā analīze morfoloăijas un teikuma uzbūves jomās.
3. Kontrastīvās lingvistikas priekšmeta terminoloăija un pētniecības metodes.
4. Vācu un latviešu valodu kontrastīvā analīze vārdu krājuma un nosaukumu veidošanas jomās.
5. Vācu un latviešu valodu kontrastīvā analīze frazeoloăiskajā līmenī.
6. Vācu un latviešu valodu kontrastīvā analīze vārdu darināšanas jomā.
7. Vācu un latviešu kontrastīvās analīzes rezultāti; galveno līdzību un atšėirību kopsavilkums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Bergmann, R. (2001): Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Heidelberg:
Universitätsverlag Winter.
2. Corbineau-Hoffmann, A. (2004): Einführung in die Komparatistik. Berlin: Erich Schmidt
Verlag.
3. Gnutzmann, C. (1990): Kontrastive Linguistik. Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag.
4. Gross, H. (1991): Einführung in die germanistische Linguistik. München: Iudicium Verlag.
5. Gutknecht, Ch. (1978): Kontrastive Linguistik. Stuttgart: Hohlhommer Verlag.
6. Kühlwein, W. (1981): Kontrtastive Linguistik und Übersetzungswissenschaft. München:
Fink Verlag.
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7. NītīĦa, D. (2001): Latviešu valodas morfoloăija. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte.
8. Paegle, D. (2003): Latviešu literārās valodas morfoloăija. Rīga: Zinātne.
9. Rein, K. (1983): Einführung in die kontrastive Linguistik. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Csaba, F. (1996): Deutsche Phraseologie kontrastiv. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
2. Dažāda veida vārdnīcas.
3. Hellinger, M. (1990): Kontrastive feministische Linguistik. München: Hueber Verlag.
4. Kalnača, A. (2004): Morfēmika un morfonoloăija. Rīga: Latvijas Universitāte.
5. Wegener, H. (1999): Deutsch kontrastiv: Typologisch vergleichende Untersuchungen zur
deutschen Grammatik. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma “Filoloăija (Vācu filoloăija)” B daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Contrastive Linguistiks
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 2nd year students (4th semester) of the Master`s degree
programme “Philology (German Philology)”.
The aim of the study course is to acguaint students with the historical development of
contrastive research methods and results. The course gives an opportunity to implement
theory in practic by carrying out contrastive analysis of certain aspects of German and
Latvian languages. By comparing and contrasting mother tongue and a foreign language, the
course gives students an idea about linguistic features of the German language.
Piezīmes:
Kursa nosaukums

Vācu traăēdija (18. – 20. gs.) (I)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

5
2 KP
36 st.
Filoloăija
Literatūrzinātne
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Natālija Dainoviča, Vācu filoloăijas katedra, Dr. philol., docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Vācu literatūra līdz 19. gs. (Bak. st. programma, A daĜa)
19.gs. vācu literatūra (Bak. st. programma, A daĜa)
20.gs. vācu literatūra (Bak. st. programma, A daĜa)
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 1. studiju gada
(1. sem.) studējošajiem.
Kurss iepazīstina ar 18. – 20.gs. traăēdijas māksliniecisko pasauli, tiek aplūkotas traăēdijas žanra
īpatnības.

Kursa plāns:
30 st. – lekcijas
6 st. – semināri
I. Traăēdijas analīzes plāns:
- Laika posms un autora daiĜrade.
- Traăēdijas ideja, domas un problēmas.
- Saturs. Personāžu ansamblis.
- Teksta struktūra.
- Valodas stilistiskais līmenis.
- Traăēdijas recepcijas vēsture.
II. Aplūkoti šādi autori un viĦu traăēdijas:
- G.E. Lessings. Emilia Galotti.
- F. Hēbelis. Judith.
- G. Bihners. Dantons Tod.
- J.V. Gēte. Götz von Berlichingen.
- F. Šillers. Wallenstein. Maria Stuart.
- H. Kleists. Penthesilea.
- F. Helderlins. Hyperion.
- G. Hauptmans. Die Weber.
- Fr. Vēdekinds. Frühlings Erwachen.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite

Literatūra (01- obligātā literatūra):
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1.
2.
3.
4.
5.

Gigl, C.J. (1997): Georg Büchner. München: Mentor Verlag.
Grimm, G. (1993): Deutsche Dichter. Stuttgart: Philipp Reclam junior Verlag.
Jens, W. (1992): Kindlers Neues Literaturlexikon. München: Kindlers Verlag.
Pelster, Th. (2002): Friedrich Schiller. Stuttgart: Philipp Reclam junior Verlag.
Sudau, R. (1998): Johann Wolfgang Goethe, Faust I und Faust II. München: Oldenbourg
Interpretation Verlag.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Grimm, G. (1992): Dichter – Porträts. Stuttgart: Philipp Reclam jun.
2. Korthals, H. (2003): Zwischen Drama und Erzählung. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
3. Lutz, B. (1994): Metzler Autoren Lexikon. Stuttgart, Weimar: Metzler Verlag.
4. Meid, V. (1993): Metzlerliteraturchronik. Stuttgart, Weimar: Metzler Verlag.
5. Wiese von, B. (1977): Deutsche Dichter des 18. Jahrhunderts. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
6. Wiese von, B. (1979): Deutsche Dichter des 19. Jahrhunderts. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
7. Zymner, R. (2002): Friedrich Schiller. Dramen. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. Brinkmann, R. (Hrg.) (2005): Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte. Stuttgart: Metzler Verlag.
2. Besch, W. (Hg.) (2004 – 2005): Zeitschrift für deutsche Philologie. Berlin: Erich Schmidt
Verlag.
3. Fachdienst Germanistik. (2004 –2005):
Sprache und Literatur in der Kritik
deutschsprachiger Zeitungen. München: Iudicium Verlag.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma “Filoloăija (Vācu filoloăija)” C daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
German Tragedy in the 18th – 20th centuries
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 1st year students (1st semester) of the Master` degree
programme “Philology (German Philology)”.
The course aquaints students with the artistic word of the 18th – 20th century tragedy, and analyses
peculiarities of the genre.
Piezīmes:
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Kursa nosaukums

Mūsdienu leksikogrāfija (I)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

5
2 KP
36 st.
Filoloăija
Valodniecība
359

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Inta Vingre, Vācu filoloăijas katedra, Mag. philol., asistente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Leksikoloăija un frazeoloăija (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 1. studiju gada
(1.sem.) studējošajiem.
Kursa mērėis ir sniegt maăistrantiem priekšstatu par leksikogrāfijas attīstības vēsturi, iepazīstināt
viĦus ar dažāda tipa vārdnīcām, attīstīt praktiskās iemaĦas darbā ar vārdnīcām. Galvenais akcents
tiek likts uz mūsdienu leksikogrāfijas attīstības tendencēm, uz moderno vārdnīcu veidiem, tiek
aplūkotas arī digitālās vārdnīcu formas.
Kursa plāns:
18 st. – lekcijas
18 st. - semināri
1. Īss vēsturisks ieskats leksikogrāfijas attīstībā.
2. Modernās vācu valodas leksikogrāfija.
3. Dažādi vārdnīcu tipi: vienvalodas, divvalodu, trīsvalodu, speciālās terminoloăijas vārdnīcas.
4. Vārdnīcu uzbūves pamatprincipi.
5. Ieskats elektronisko vārdnīcu lietošanā
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Balode, I. (2003): Deutsch - lettische Lexikographie. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
2. Hessky, R. (1996): Lexikographie zwischen Theorie und Praxis. Tübingen: Niemeyer
Verlag.
3. Schläfer, M. (2002): Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am Beispiel
deutscher Wörterbücher. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
4. Storrer, A. (2002): Chancen und Perspektiven computergestützter Lexikographie. Tübingen:
Niemeyer Verlag.
Literatūra (02-papildliteratūra):
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1.
2.
3.
4.

Bussmann, H. (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.
Duden. (1989): Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag.
Duden (1996): 12 Bde. Mannheim: Dudenverlag.
Engelberg, S. (2001): Lexikographie und Wörterbuchbenutzung. Tübingen: Stauffenburg
Verlag.
5. Granta, K. (1996): Vācu - latviešu vārdnīca. Deutsch - lettisches Wörterbuch. Rīga:
Zvaigzne.
6. Wiegand, H. (Hg.) (2003): Perspektiven der pädagogischen Lexikographie des Deutschen.
Tübingen: Niemeyer Verlag.

Literatūra (03-ieteicamā literatūra):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (Vācu filoloăija)” C daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Modern lexicography
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 1st year students (1st semester) of the Master`s degree
programme “Philology (German Philology)”.
The course aims at familiarizing students with the history of lexicography, types of dictionaries and
at developing dictionary-using skills. Particular attention is paid to the trends in the current
development of lexicography, various types dictionary formats, including electronic dictionaries.

Piezīmes:

Kursa nosaukums

Psiholingvistika (I)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

5
2 KP
36 st.
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Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
JeĜena Ėipure, Vācu filoloăijas katedra, Mag. paed., lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Ievads valodniecībā (Bak. st. programma, A daĜa)
Ievads sociolingvistikā (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 1. studiju gada
(1.sem.) studējošajiem.
Kursa gaitā tiek aplūkoti cilvēku runātspējas attīstības aspekti un to ietekmējošie faktori. Tiek
izanalizētas runātspējas attīstības fāzes, valodas struktūra, valodas īpatnības dažādos apgūšanas
posmos un apstākĜos. Īpaši tiek uzsvērti valodas apgūšanas psiholoăiskie pamati. Valodas un
runātspējas attīstības īpašības tiek apskatītas, pamatojoties uz dažādu valodu salīdzinājumu (t.sk.
vācu, angĜu, latviešu, krievu valodas).
Kursa plāns:
20 st. - lekcijas
16 st. - semināri
1. Psiholingvistika kā zinātne: mērėi, pētīšanas metodes, pētīšanas priekšmets un objekts,
vēsturiskais apskats.
2. Valodas struktūra.
3. Valodas apgūšanas tipi.
4. Valodas apgūšanas veidi.
5. Runāšanas akta aspekti.
6. Valodas apgūšanas procesa aspekti (bioloăiskie pamati, atmiĦa, informācijas pārstrādāšana).
7. Psiholingvistikas pamatjēdzieni: dekompozīcija, attīstības stadijas, runātspējas attīstības
tipiskās kĜūdas un īpatnības, individuālās variācijas, fasilizācija, transfers, interference u.c.
8. Dzimtās valodas apgūšanas faktori un īpatnības. Bērnu valodas pazīmes.
9. Otrās valodas apgūšanas faktori un īpatnības. Bilingvālo runātāju pazīmes.
10. Svešvalodas apgūšanas faktori un īpatnības. Tipiskas grūtības svešvalodas apgūšanā.
11. Valodas apgūšanas procesa ietekmējošie faktori: lingvokognitīvās spējas, bioloăiskās
īpašības, afektīvie faktori, personības struktūras pazīmes.
12. Sociālie faktori valodas apgūšanas procesā un runātspējas attīstībā: sociālā izolācija, ăimenes
struktūra, socioekonomiskais stāvoklis, izglītība u.c.
13. Valodas faktori valodas apgūšanas procesā un runātspējas attīstībā: informācijas uztveres
loma un veidi, valodas reăistri.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Apeltauer, E. (1987): Gesteuerter Zweitspracherwerb. München: Max Hueber Verlag.
2. Butzkamm, W. (1993): Psycholinguistik des FU. 2. Auflage. Tübingen u. Basel: Francke
Verlag.
3. Klein, W. (2001): Typen und Konzepte des Spracherwerbs In: Helbig, Götze, Henrici,
Krumm (Hrsg.). Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. 1. Handband.
Berlin, New York: Walter de Gruyter Verlag, S. 604-617.
4. List, G. (1995): Psycholinguistik und Sprachpsychologie In: Bausch, Christ, Krumm (Hrsg.).
Handbuch FU. 3. Auflage. Tübingen u. Basel: Francke Verlag, S. 31-38.
5. Rūėe – DraviĦa, V. (1963): Zur Sprachentwicklung bei Kleinkindern. 1. Syntax. Lund:
Häkan Ohlssons Boktryckery Verlag.
6. Wode, M. (1988): Einführung in die Psycholinguistik. Ismaning: Max Hueber Verlag.
7. Wygotski, L.S. (1977): Denken und Sprechen. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuchverlag.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Grimm, H., Engelkamp, J. (1981): Sprachpsychologie. Handbuch und Lexikon der
Psycholinguistik. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
2. Heindrichs, W., Gester, F.; Kelz, H. (1980): Sprachlehrforschung. Angewandte Linguistik
und Fremdsprachendidaktik. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: Verlag W. Kohlhammer.
3. List, G. (1987): Neuropsychologische Voraussetzungen des Spracherwerbs. In: Apeltauer, E.
(1987): Gesteuerter Zweitspracherwerb. München: Max Hueber Verlag, S. 87-97.
4. Redder (2001): Zweitspracherwerb als Interaktion II: Interaktion und Kognition. In: Helbig,
Götze, Henrici, Krumm (Hrsg.). Deutsch als Fremdsprache. Das internationale Handbuch. 1.
Halbband. Berlin, New York: Walter de Gruyter Verlag, S. 742 – 751.
5. Rohrer, J. (1990): Zur Rolle des Gedächtnisses beim Sprachenlernen. 3 Auflage. Bochum:
Ferdinand Kamp Verlag.
6. Stangls, W. (2004): Inhaltsabhängige Gedächtnisformen. In: http://www.stangltaller.at/ARBEITSBLAETTER/GEDAECHTNIS/ModelleInhalt.shtml (25.02.2004).
7. Vester, F. (1999): Denken, Lernen, Vergessen. 26. Auflage. München: Deutscher
Taschenbuchverlag.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. Kandel, E. (2003): Viagra fürs Gehirn. In: Der Spiegel, 18/2003, S. 150 – 155.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma “Filoloăija (Vācu filoloăija)” C daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Psycholinguistics
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Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 1st year students (1st semester) of the Master academic study
programme “Philology (German Philology)”.
During the course the psychological factors involved in the perception of and response to linguistic
phenomena are discussed: psychological and linguistic stages of development of the speech,
language structure, language particularities in different developmental stages. The language
particularities are analysed based on the comparison with German, English, Latvian, Russian.
Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Onomasioloăijas aktuālās problēmas (II)

5
2 KP
36 st.
Filoloăija
Valodniecība
364

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
NataĜja Jundina, Vācu filoloăijas katedra, Dr.philol., docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Ievads valodniecībā (Bak. st. programma, A daĜa)
Ievads ăermānistikā (Bak. st. programma, A daĜa)
Leksikoloăija un frazeoloăija (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 1. studiju gada
(2.sem.) studējošajiem.
Kurss ir paredzēts tiem studējošajiem, kuri padziĜināti studē ăermānistiku. Kursa gaitā tiek aplūkoti
daži onomasioloăijas teorijas jautājumi, onomasioloăijas definīcija, vēsture, jautājumu nostādne,
pamatkategorijas. Kurss iepazīstina ar onomasioloăiski izdalītām vārddarināšanas grupām, pie tam
tiek uzsvērta lietvārda centrālā loma no onomasioloăijas viedokĜa. Tiek aplūkots vārddarināšanas
modeĜu apraksts un atbilstošo vārddarināšanas grupu semantiskās īpatnības.
Kursa plāns:
18 st.- lekcijas
18 st. – semināri
1. Onomasioloăijas rašanās vēsture.
2. Onomasioloăija kā zinātniskā disciplīna, tās definīcija, jautājumu nostādne.
3. Onomasioloăijas pamatkategorijas:
- sinonīmiskā grupa
- tematiskā rinda
- tematiskā grupa
- vārdu lauka jēdziens
4. Semasioloăija un onomasioloăija saspēlē.
5. Onomasioloăiski izdalītās vārddarināšanas grupas:
- Nomina actionis,
- Nomina agentis,
- Nomina patientis,
- Nomina qualitatis,
- Nomina instrumenti,
- Nomina loci,
- Kollektiva,
- Soziativa utt.
6. Onomasioloăiskās vārdnīcas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
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Dif. ieskaite

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Fleischer, W., Barz, I. (1995): Wortbildung der deutschen Gegenwartsprache. Tübingen:
Max Niemeyer Verlag.
2. Гулыга, Е., Шендельс, Е. (1969): Грамматико-лексические поля в современном
немецком языке. М.: Просвещение.
3. Pörings, R., Schmitz, U. (1999): Sprache und Sprachwissenschaft. Eine kognitiv orientierte
Einführung. Tübingen: Narr Studienbücher Verlag.
4. Schippan, Th. (2002): Lexikologie der deutschen Gegenwartsprache. Tübingen: Max
Niemeyer Verlag.
5. Sommerfeldt, K.-E., Schreiber, H., Starke, G. (1994): Grammatisch-semantische Felder.
Einführung und Übungen. Berlin, München, Leipzig, Wien: Langenscheidt Verlag
Enzyklopädie.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Kleine Enzyklopädie. Die deutsche Sprache. (1969): Bd. 1., Redaktion Agricola, E.,
Fleischer, W., Prozke, H. Leipzig: Bibliographisches Institut.
2. Murawjowa, L. (1978): Die Verben der Bewegung im Russischen. M.: Russkij jazik.
3. Schreiber, H., Sommerfeldt, K.-E., Starke, G. (1994): Deutsche Adjektive. Wortfelder für
den Sprachunterricht. Berlin, München, Leipzig, Wien: Langenscheidt Verlag Enzyklopädie.
4. Schreiber, H., Sommerfeldt, K.-E., Starke, G. (1996): Deutsche Substantive. Wortfelder für
den Sprachunterricht. Berlin, München, Leipzig, Wien: Langenscheidt Verlag Enzyklopädie.
5. Schröder, J. (1997): Lexikon deutscher Verben der Fortbewegung. Berlin, München,
Leipzig, Wien: Langenscheidt Verlag Enzyklopädie.
6. Stepanova, M., Černyšova, I. (1986): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache.
Moskau: Visšaja škola.
INTERNET resursi: www.linguistik-online.de
www.krugosvet.ru
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma “Filoloăija (Vācu filoloăija)” C daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Current issues in onomaciology
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 1st year students (2nd semester) of the Master academic study
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programme “Philology (German Philology)”.
The course is designed for those students who have selected to continue the study of germanistics.
It covers some issues in onomaciology, such as its definition, history, fundamental categories and
problems.
The course acquaints students with groups of words build on the onomaciological basis, with the
special focus on the central role of noun from the onomaciological point of view.
The course gives an overview of derivational models and examines semantic characteristics of the
corresponding wordbuilding groups.

Piezīmes:

Kursa nosaukums

Apgaismības literatūra (II)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

5
2 KP
36 st.
Filoloăija
Literatūrzinātne
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Natālija Dainoviča, Vācu filoloăijas katedra, Mag. philol., docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Literatūrzinātnes pamati (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 1. studiju gada
(2. sem.) studējošajiem.
Kurss piedāvā pārskatu par Apgaismības posma filosofiju, estētiku un literatūru. Kursā tuvāk tiek
apskatīti nozīmīgākie vācu Apgaismības literatūras pārstāvji.

Kursa plāns:
20 st. – lekcijas
16. st. - semināri
1. Ievadlekcija. 18. gs. vēsturiskie un sociālie notikumi. Filosofiskās un estētiskās domas
attīstība.
1.1. G.E. Lesings: Über den „Laokoon“ – no vēstules Nikolajam.
1.2. J.J. Vinkelmans: Par grāciju mākslas darbos.
1.3. J.G. Zulcers: Vispārīgā teorija par mākslām.
1.4. F. Nikolais: Vēstule Lesingam par traăēdiju.
1.5. I. Kants: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?
2. Nozīmīgākie Apgaismības literatūras pārstāvji Vācijā, viĦu daiĜrade un ieguldījums
vācu literatūrā.
2.1. J.K. Gotšeds: „Sterbender Cato” – traăēdijas fragments.
2.2. K.F. Gellerts: „Leben der schwedischen Gräfin von G...“ – romāns.
2.3. J.E. Šlēgels: „Die stumme Schönheit“ – komēdija.
2.4. F.G. Klopštoks: „Messias” – fragments.
2.5. G.E. Lesings: „Emilia Galotti” – traăēdija
2.6. S. Laroše: „Geschichte des Fräuleins von Sternheim” – romāns
2.7. F. Nikolais: „Das Leben und die Meinung des Herrn Magister Sebaldus Nothanker” –
romāna fragments.
2.8. K.M. Vīlands: „Geschichte des Agathon” – romāns
2.9. G.K. Lihtenbergs: „Aphorismen”
2.10. J.G. Herders: viĦa devums un sasniegumi vācu literatūrā.
3. Apgaismības laikmeta kopējais vērtējums un analīze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
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Dif. ieskaite

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Balzer, B. (Hg.) (1990): Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Mannheim, Wien, Zürich:
Meyers Lexikonverlag.
2. Baumann, B., Oberle, B. (1985): Deutsche Literatur in Epochen. München: Max Hueber
Verlag.
3. Borries, E. u.E. (1991 - 2000): Deutsche Literaturgeschichte, 12 Bde. München: Deutscher
Taschenbuchverlag.
4. Brunner, H., Moritz, R. (Hg.) (1997): Literaturwissenschaftliches Lexikon der Germanistik.
Berlin: Erich Schmidt Verlag.
5. Die deutsche Literatur in Text und Darstellung. (1998): Aufklärunng und Rokoko. Stuttgart:
Reclam Verlag.
6. Kindlers Neues Literaturlexikon (1988-1992): 21 Bde. München: Kindler Verlag.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Dreßler, T. (1996): Darmaturgie der Menschheit – Lessing. Stuttgart, Weimar: Metzler
Verlag.
2. Herrmann, U. (Hg.) (1989): Die Bildung des Bürgers. Die Formierung der Bürgerlichen
Gesellschaft und die Gebildeten im 18. Jahrhundert. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
3. Hof, U.I. (1995): Das Europa der Aufklärung. München: Beck Verlag.
4. Lessing, G.E. (1999): Hamburgische Dramaturgie. Stuttgart: Reclam Verlag.
5. Lessing, G.E. (1997): Minna von Barnhelm. München: Deutscher Taschenbuchverlag.
6. Lessing, G.E. (2003): Nathan der Weise. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag.
7. Peter – Andre Alt. (1996): Aufklärung. Stuttgart, Weimar: Metzler Verlag..
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. Brinkmann, R. (Hg.) (2005-2006): Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte. Stuttgart: Metzler Verlag.
2. Fachdienst Germanistik. (2005): Berlin: Iudicium Verlag.
Videofilmas:
1. Erziehung des Menschengeschlechts. Lessing und die deutsche Aufklärung.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma “Filoloăija (Vācu filoloăija)” C daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Enligtenment period literature
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 1st year students (2nd semester) of the Master academic study
programme “Philology (German Philology)”.
The course gives a review of the Enligtenment period philosophy, esthetics and literature. The
course acquaints with the most important representatives of German Enligtenment literature.
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Piezīmes:

Kursa nosaukums

Vācu modernisma romāns (II)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

5
2 KP
36 st.
Filoloăija
Literatūrzinatne

370

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Klauss Šenks, Vācu filoloăijas katedra, vieslektors (VAAD), Dr. philol. docents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Vācu literatūra līdz 19.gs. (Bak. st. programma, A daĜa)
19. gs. vācu literatūra (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 1. studiju
gada (2. sem.) studējošajiem.
Kursā tiek aplūkoti modernā romāna stili Ħemot vērā romāna teorijas problemātiku un
darbu piederību laikmetam. Tiek analizēti literārie darbi, kas radušies laikā no gadsimta
mījas līdz 20. gadsimta 30. gadiem.

Kursa plāns:
18 st. – lekcijas
18 st. – semināri
1. Ievads: modernitāte un romāns
2. Tomass Manns: Buddenbrocks (1901) – Der Zauberberg (1924) (Vgl. d. Anfänge)
3. Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910)
4. Francs Kafka: Der Prozeß 1925
5. Alfreds Deblins: Berlin Alexanderplatz (1929)
6. Musils: Der Mann ohne Eigenschaften (1930)
7. Eliass Kanetti: Die Blendung (1935)

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Baumann, B., Oberle, B. (1985): Deutsche Literatur in Epochen. München: Max
Hueber Verlag.
2. Bekes, P. (Hg.) (1999): Arbeitstexte für den Unterricht. Formen der Erzählung
vom Beginn der Moderne bis zur Gegenwart. Nietzsche bis Kafka.1 Bd. Stuttgart:
Reclam Verlag.
3. Borries, E. u.E. (1991 - 2000): Deutsche Literaturgeschichte, 12 Bde. Mpünchen:
Deutscher Taschenbuchverlag.
4. Hillebrand, B. (1996): Theorie des Romans. Frankfurt a. M.: Fischer
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Balzer, B. (Hg.) (1990): Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Mannheim, Wien,
Zürich: Meyers Lexikonverlag.
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2. Schmähling, W. (Hg.) (1999): Die deutsche Literatur in Text und Darstellung.
Bde 12-15, Stuttgart: Reclam Verlag.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
Videofilmas:
1. Münzer, A., Timm, B. (2000): Rilke, Kafka, Expressionismus. Deutsche Literatur
der frühen Moderne. Bonn: Goethe-Institut Inter Nationes Verlag.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma “Filoloăija (Vācu filoloăija)” C daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
German Novel of Modernism
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is designed for the 1st year students (2nd semester) of the Master`s degree
programme „Philology (German Philology)“. In the course, development of the German
novel (themes, problematic issues, form, structure, etc.) from the beginning of the 20th
century to the 1930s is examined.

Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Tekstoloăija (II)
5
2
36
Filoloăija
Valodniecība
372

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Mag. paed. JeĜena Ėipure, Vācu filoloăijas katedras lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programma “Filoloăija (vācu filoloăija)”

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts “Maăistra studiju programmas “Filoloăija (Vācu filoloăija)” 1. studiju gada
2. sem. studējošajiem. Kurss sniedz pārskatu par mūsdienu tekstoloăijas attīstības problēmām un
tendencēm. Kursa gaitā detalizēti tiek aplūkots tekstoloăijas priekšmets – teksts kā noteiktu īpašību
kopums, tiek apskatīti un praktiski analizēti tā parametri, mikrostruktūras, makrostruktūras. Īpaši
tiek uzsvērta tekstu kopas diferenciācija literārajos un neliterārajos tekstu veidos, abu tekstu veidu
grupu lingvistiskā specifika un analīzes pieeja. Kursa mērėis ir attīstīt pašu studentu teksta
kompetenci, t.i. spējas saprast svešus tekstus un producēt pašam savus.
Kursa plāns:
26 st. – lekcijas
14 st. – praktiskās nodarbības
1. Teksta teorija citu zinātnisko disciplīnu kontekstā.
2. Teksta jēdziens; teksta jēdziena noteikšanas problemātika (teksts sarunvalodā, teksts kā
lingvistiskais jēdziens).
3. Tekstualitāte jeb teksta jēdziena kritēriji.
• Kohēzija
• Koherence
• Internacionalitāte
• Akceptualitāte
• Informativitāte
• Situacionalitāte
• Intertekstualitāte
4. Tekstu mikrostruktūras.
5. Tekstu makrostruktūras.
6. Teksta tēma.
7. Teikuma tēmas-rēmas-analīze.
8. Tekstu reference, references tipi.
9. Tekstu veidi.
• Tekstu veidu definēšanas problēma.
• Tekstu veidu kvalifikācijas kritēriji.
• Literāro tekstu grupa; literāro tekstu ksasifikācija un specifika.
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• Neliterāro tekstu grupa; neliterāro tekstu klasifikācija un specifika.
10. Teksta funkcija
11. Tekstu analīzes metodika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite

Literatūra (01-obligātā literatūra):
1. Vater, H. (1992): Einführung in die Tekstlinguistik. München: Wilhelm Fink Verlag.
2. Strelka, J. P.(1998): Einführung in die literarische Tekstsanalyse. Tübingen und Basel:
A. Francke Verlag.
3. Brinker, K. (1992): Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und
Methoden. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
4. Bußmann, H. (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.
5. Hasubek, P., Günther, W. (1973): Sprache der Öffentlichkeit. Düsseldorf: Pädagogischer
Verlag Schwann.
6. Lewandowski, Th. (1976): Linguistisches Wörterbuch. Heidelberg: Quelle and Meyer.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Kvašīte, R. (1996): Mūsdienu lietišėie teksti lingvistiskā skatījumā. Promocijas darbs. Rīga:
Latviešu valodas institūts.
2. Rozenbergs, J. (1995): Latviešu valodas stilistika. Rīga: Zvaigzne.
3. Gross, H. (1990): Einführung in die germanistische Linguistik. München: Iudicuum Verlag.
4. Kallmeyer, W.; Meyer-Hermann, R. (1973): Textlinguistik. In: Henne, H.; Wiegand, H. E.
(Hrsg.) (1973): Lexikon der germanistische Linguistik. Studienausgabe I. Tübingen: Max
Niemeyer Verlag. S.221-231.
5. Löschmann, M.; Schrüder, G. (1989): Literarische Texte im Fremdsprachenunterricht. Leipzig:
VEB Verlag Enzyklopädie.
6. Solmecke, G. (1993): Texte hören, lesen und verstehen. Berlin, München, Wien, Zürich, New
York: Langenscheidt.
7. Stocker, K. (Hrsg.) (1987): Taschenlexikon der Literatur- und Sprachdidaktik. Frankfurt am
Main: Scriptor Verlag.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (vācu filoloăija)” C daĜa.
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Textology
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Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 1st year students (2nd semester) of the Master academic study
programme “Philology (German Philology)”.
The course acquaints the students with the problems and tendencies of development of the modern
textology. Within the framework of the course the following problems are discussed: the qualities of
a text, macrostructure and microstructure of a text, the aspects of a text.

Piezīmes:

Kursa nosaukums

Fonoloăijas teorija (III)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare

6
2 KP
36 st.
Filoloăija
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Zinātnes apakšnozare

Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
JeĜena Ėipure, Vācu filoloăijas katedra, Mag. paed., lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Vācu valodas fonētika (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 2. studiju gada
(3.sem.) studējošajiem.
Kurss dod priekšstatu par fonoloăijas zinātnisko pētījumu virzieniem un aktualitātēm. Kursa gaitā
tiek aplūkoti vācu valodas fonoloăijas teorētiskie pamati, kā arī vācu valodas skaĦu, vārdu un
teikumu fonētiskās īpatnības.
Kursa plāns:
20 st. – lekcijas
16 st. – semināri
1. Fonoloăija kā zinātne: mērėi, pētījumu priekšmets un objekts.
2. Fonoloăijas pamatjēdzieni: fonoloăija, fonētika, fonēmika, artikulācija, fonēma, fons,
allofons.
3. Vācu valodas fonētikas aparāts, tā īpatnības.
4. Valodas prosodiskā struktūra: akcents un intonācija.
5. Vārds: vārdu struktūra, vārdu akcents, vārdu formas.
6. Vācu valodas vārdu formu fonoloăiskās īpatnības.
7. Zilbe: zilbju segmentācija, zilbju sonoritāte, zilbju robežas, vācu valodas zilbju metriskā
struktūra un ortogrāfija.
8. Zilbju tipoloăija.
9. Vācu valodas vārdu un teikumu fonētikas eksplicētās formas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. KalniĦa, M. (1997): Akzentuierung und Tonführung der deutschsprachigen Sätze.
Daugavpils: Saule.
2. Maas, U. (1999): Phonologie. Einführung in die funktionale Phonetik des Deutschen.
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Opladen, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
3. Stock, E., Hirschfeld, H. (Hrsg.) (1996): Phonetik. Deutsch als Fremdsprache. Berlin,
München: Langenscheidt Verlag.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Duden (1990): Aussprachewörterbuch. Bd. 6. Mannheim: Duden Verlag.
2. Kostin, O., Sulemova, G. (1990): Praktische Phonetik der deutschen Sprache. Москва:
Просвещение.
3. Dieling, H. (1992): Phonetik im Fremdsprachenunterricht. Berlin, München: Langenscheidt
Verlag.
4. Breitung, H. (Hrsg.) (1994): Phonetik, Intonation, Kommunikation. München: GoetheInstitut.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma “Filoloăija (Vācu filoloăija)” C daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Theory of Phonology

Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 2nd year students (3rd semester) of the Master academic study
programme “Philology (German Philology)”.
During the course the fundamental theoretical principles of the German phonological study are
analysed: speech sounds, words and sentences, including phonetics and phonemics.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums

Hermeneitika (III)

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

6
2 KP
36 st.
Filoloăija
Valodniecība, literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
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Natālija Dainoviča, Vācu filoloăijas katedra, Dr. philol., docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Literārā teksta interpretācija (Bak. st. programma, A daĜa)
Teksta lingvistiskā analīze (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 2. studiju gada
(3.sem.) studējošajiem.
Kursa gaitā tiek aplūkota interpretācijas teorija, kura tiek atspoguĜota gan filozofu un domātāju
klasiskajos darbos, gan modernajos tekstu pētījumos.

Kursa plāns:
36 st. – lekcijas
1. No hermeneitikas vēstures.
2. Gramatiski-retoriskā un alegoriskā interpretācija.
3. Saprašanās problēmas baznīcas tēvu mantojumā.
4. Skolastikas strīdi par universālijām.
5. Matiasa Flaciusa „Clavis scripturae sacrae“ (1567).
6. I.M. Hladeniusa (1710 – 1759) darbs kā hermeneitikas jaunais vispārinājuma līmenis.
7. Vācijas romantiskās skolas ietekme.
8. F. Šleiermahera (1769 – 1834) fundamentālās hermeneitikas idejas.
9. V. Diltejs par gara zinātnēm.
10. H.G. Gadamera, M. Heideggera, R. Bultmana, P. Rikera interpretācijas uzskati.
11. Metafora kā hermeneitikas instruments.
12. Teksts kā jēdzienisko daudzumu vienība.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Bühler, A. (2003): Hermeneutik. Synchron Wissenschaftsverlag der Autoren.
2. Garz, D., Krainer, K. (1994): Die Welt als Text. Frankfurt/Main:Suhrkamp Verlag.
3. Hufnagel, E. (2000): Einführung in die Hermeneutik. Remscheid: Gardez Verlag.
4. Schleiermacher, Fr. D.E. (1974): Hermeneutik. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Aristoteles (1995): Kategorien. Peri hermeneias (Bd. 1), Organon. Topik (Bd. 2.), In:
Aristoteles (1995): Philosophische Schriften in 6 Bde. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
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2. Drewer, P. (2003): Die kognitive Metapher als Werkzeug des Denkens. Tübingen: Narr
Verlag.
3. Figal, G. (1992): Heidegger zur Einführung. Hamburg: Junius Verlag.
4. Fürst, A. (2003): Hieronymus. Breisgan: Verlag Herder Freiburg.
5. Jesse, H. (2002): Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Berlin: Frieling Verlag.
6. Steinecke, H. (1999): Gewandelte Wirklichkeit – verändertes Schreiben? Oldenburg: Igel
Verlag.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. Brinkmann, R. (Hg.) (2005): Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte. Stuttgart: Metzler Verlag.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma “Filoloăija (Vācu filoloăija)” C daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Hermeneutics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 2nd year students (3st semester) of the Master academic study
programme “Philology (German Philology)”.
It deals with the interpretation theory, which is reflected in the classical works of philosophers and
thinkers, as well as in the current research of the text.

Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Vācu 20. gs. dzeja (III)
6
2 KP
36 st.
Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
380

Klauss Šenks, Vācu filoloăijas katedra, vieslektors (VAAD), Dr. philol. docents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Literatūrzinātnes pamati (Bak. st. programma, A daĜa)
Vācu literatūra līdz 19. gs. (Bak. st. programma, A daĜa)
19. gs. vācu literatūra (Bak. st. programma, A daĜa)
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Vācu filoloăija)“ 2. studiju
gada (3. sem.) studējošajiem.
Kurss dod pārskatu par vācu 20. gadsimta dzejas attīstību. Tiek lasīti un analizēti dažādu
autoru darbi kā laikmeta atspoguĜojums.
Kursa plāns:
20 st. – lekcijas
16 st. – semināri
1. Gottfrīds Benns: Kleine Aster
2. Trakls: De profundis
3. Rainers Maria Rilke: Römische Fontäne
4. Else Lasker Schīlere: Weltende / Ein alter Tibetteppich / Mein blaues Klavier
5. Jakobs fan Hoddis: Weltende; August Stramm: Patrouille; Alfred Lichtenstein: Die
Dämmerung
6. Hugo Balls: Karawane; Kurt Schwitters: An Anna Blume
Lasāmviela: zur i-Kunst und Merz-Kunst
7. Bertolts Brehts: Vom armen B.B. / Terzinen über die Liebe / Beim Lesen des
Horaz
Lasāmviela: Vom Zerpflücken von Gedichten
8. Gīnters Aihs: Inventur / Latrine; Benn: welle der nacht
Lasāmviela: Rīmkorfs: Das lyrische Weltbild der Nachkriegsdeutschen
Benns: Probleme der Lyrik (fragmenti)
9. Pauls Zelans: Todesfuge / Psalm / Engführung
Lasāmviela: Der Meridian (fragmenti)
10. Ingeborga Bahmanne: Alle Tage / Früher Mittag
Adorno: Rede über Lyrik und Gesellschaft (fragmenti)
11. Hans Magnus Encensbergers: Bildzeitung / aus dem Lesebuch der Oberstufe
Enzensbergers: Scherenschleifer und Poeten
12. Peteris Rīmkorfs:
Lasāmviela: Beim Abdecker oder Mit Vorsatzpapieren
13. Konkrētā dzeja: Gomringer; Jandl; Mon ect.
Lasāmviela: Jandls: Das Gedicht zwischen Sprachnorm und Autonomie
14. Rolfs Dieters Brinkmanns: Einer jener klassischen / Westwärts I&II
Lasāmviela: Jurgens Teobaldis: Das Gedicht im Handgemenge
15. Ulla Hahne: Anständiges Sonett; Karin Kiwus: Im ersten Licht
16. Durs Grīnbains: grauzone morgens
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Borries, E. u.E. (1991 – 2000): Deutsche Literaturgeschichte, 12 Bde, München:
dtv.
2. Deutsche Literaturgeschichte (1994): Stuttgart, Weimar: Metzler Verlag.
3. Herbert, A., Frenzel, E. (1991): Daten deutscher Dichtung. Chronologischer
Abriss der deutschen Literaturgeschichte. Band 2, München: dtv.
4. Metzler Autorenlexikon (1994): Stuttgart: Metzler Verlag.
5. Ludwig Völker: Theorie der Lyrik. Stuttgart: Reclam 1992.
6. Korte, H. (1989): Geschichte der deutschen Lyrik seit 1945, Stuttgart: Metzler
Verlag.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Die deutsche Literatur in Text und Darstellung (1999-2000): Bde 12 – 17,
Stuttgart: Reclam.
2. Sorg, B. (1999): Lyrik interpretieren. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt
Verlag.
3. Steinecke, H. (Hg.) (1996): Deutsche Dichter des 20. Jahrhunderts. Berlin: Erich
Schmidt Verlag.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
Zeitschrift für deutsche Philologie. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (Vācu filoloăija)” C daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
20. century German Verse
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 2nd year students (3rd semester) of the Master
academic study programme “Philology (German Philology)”.
The aim of the study course is to acquaint the students with directions and styles of the 20th
century literature, with the most important poets of this literary period and with peculiarities
of their works.
Piezīmes:
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Apakšprogrammas
„Salīdzināmā filoloăija”
pielikums

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

Zinātniskā pētījuma metodoloăija
4
2
36
384

Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Maija Burima, Latviešu literatūras un kultūras katedra, asoc.prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)” studentiem.
Kurss paredz apgūt zinātniskā darba izstrādes pamatprincipus: mērėu, uzdevumu, metožu izvēli un
noformulējumu, darbu ar literatūru, materiāla strukturēšanu, zinātniskā darba izstrādes metodēm un
pieejām. Aplūkotas biežāk izmantotās literārā darba interpretācijas metodes. Raksturotas kultūras
pamatparadigmas.

Kursa plāns:
1. Literārā darba interpretācijas pamatprincpi. Metodes izvēles problēma.
2. Teorētiski vēsturiskā metode
3. Formālā un strukturālā metode.
4. Komparatīvā metode.
5. Statiskā metode. Kontentanalīze.
6. Psihoanalītiskā metode. Feministiskais literatūrkriticisms.
7. Poststrukturālā pieeja. Intertekstualitāte.
8. Lingvistiskā metode.
9. Mītopoētiskā analīze
10. Semiotiskā analīze.
11. DaiĜdarba poētikas analīze.
12. Rakstnieka biogrāfija un literārais darbs.
13. Kultūras simboli literārājā tekstā.
14. Literārā teksta analīze virziena kontekstā.
15. Zinātniskā darba noformējums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Ivbulis V., 1995. Uz kurieni, literatūras teorija.- R.
2. Repše G., Rožkalne A., 1999. Poētiskā anatomija. R., Pētergailis.
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3. Sproăe L., Vāvere V., 2002. Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras “sudraba laikmets”. R.,
Zinātne.
4. Kursīte J., 2002. Dzejas vārdnīca.- R., Zinātne.
5. Hiršs H.,1989. Prozas poētika.- R.
6. Jungs K.G., 1993. Psiholoăiskie tipi.- R., Zvaigzne.
7. Бахтин М.М., 1995..Вопросы литературы и эстетики. Москва.
8. Булгаков С.Н., 1999..Философия имени. Санкт – Петербург.
9. Гуревич А.Я., 1972..Категории средневековой культуры. Москва.
10. Структурализм: “за” и “против”.- Москва, 1975.
11. Лотман Ю., 2000. Семиосфера.- Санкт – Петебург.

Literatūra (02-papildliteratūra):
“Daugavpils Universitātes, Liepājas Pedoăiskās Universitātes, Latvijas Universitātes zinātnisko
rakstu krājumi Humanitārās zinātnēs: “Valoda”, “Aktuālas problēmas literatūrzinātnē” u.c.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
“Karogs”
“Letonica”
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)20 ir piederīgs šis kurss:
A
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Research work methodology

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master’s study programme „Philology (Comparative
philology)”.
The course is aimed at introducing the basic principles of the elaboration of research work: selection
and layout of aims, tasks, and methods, work with literature, structuring the material, research
methods and approaches. It regards major interpretation methods of literary work and provides the
characteristics of basic cultural paradigms.
Piezīmes:
Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Lingvokulturoloăija
5
2
40
Filoloăija
Valodniecība
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Anna Vulāne, profesore.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Apgūts mūsdienu latviešu valodas, latviešu literatūras vēstures kurss.

Kursa anotācija:
Izpratnes veidošana par valodu kā kultūras fenomenu, prasme saskatīt valodā etnosa pasaules
skatījuma, tautas kultūras izpausmju atspoguĜojumu, salīdzināt to ar citās valodās ietverto
kultūrinformāciju.

Kursa plāns:
8. Ievadjautājumi. Lingvokulturoloăijas jēdziens, izpētes objekts, priekšmets,
pamatjēdzieni. Saikne ar citām zinātnes nozarēm.
9. Latviešu valoda lingvokulturoloăiskā aspektā (kopnacionālā valoda, dialekti, sociolekti
u.tml. kā dažādas kultūrinformācijas avots)
10. Vārddarināšanas sistēmā ietvertais latviešu pasaules skatījums salīdzinājumā ar citu
etnosu pasaules skatījumu.
11. Valodas nominatīvo vienību metaforiskums un nacionāli kulturālā savdabība
(metaforas, etniski specifiskā leksika - bezekvivalenta valodas vienības, lakūnas).
12. Etaloni, stereotipi, simboli (frazeoloăismu, parēmiju, mīklu, buramvārdu sistēmā).
13. Salīdzinājumi lingvokulturoloăiskā aspektā.
14. Sieviete un vīrietis valodā, kultūrā, sabiedrībā.
Runas uzvedības nacionāli kulturālā specifika. Runas etiėete.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Lekcijas, seminārnodarbības, studentu patstāvīgais pētnieciskais darbs
Literatūra (01-mācību literatūra):
1.Арутюнова, Н. (1999.) Язык и мир человека. Москва.
2. Averincevs, S. S. (1998.) Cilvēks un vārds. Rīga.
3. Baldinger, K.(1980) Semantic Theory: Towards a Modern Semantics. Oxford.
Bolinger, D. (1977) Meaning and Form. London and New York.
4. Dāle, P. (1994) Vērojumi un pārdomas par cilvēku un gara kultūru. Rīga.
5. Druviete, I. (1990) Valoda un etnoss. Rīga
6. Frēge G. (1999) Jēga un nozīme, in: Kentaurs XXI. Nr. 20. 50-57.
7. Елизарова, Г.В. (2000) Культурологическая лингвистика. С-Петербург.
8. Laumane B. (1973) Zivju nosaukumi latviešu valodā. Rīga.
9. Laumane B. (1987) Zvejvietu nosaukumi Latvijas PSR piekrastē. Rīga.
10. Litvin F., Novikova T. (1986) O nacionaĜnyh osobennostjah semantiki proizvodnyh slov v
sisteme i funkcionirovanii, in: Jazykovye jedinicy i uslovijah aktualizacii. Rīga.
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11. Lotmans J., Uspenskis B. (1993.) Mīts – vārds - kultūra/Kultūra. Teksts. Zīme. Rīga: 33. 40. ;
Par kultūras semiotisko mehānismu/ Kultūra. Teksts. Zīme. – Rīga. 41.–58.
11. Лотман, Ю. (1999) Внутри мыслящих миров. Москва.
12. Naciscione A. (2001) Phraseological units in discourse: towards applied stylistics. Riga.
13. Ozols A. (1993.) Latviešu tautasdziesmu valoda. Rīga.
14. Павловская, Л. (1998) Русская фразеология в зеркале латышского языка. Лиепая.
15. Сепир, Э.(2001) Избранные труды по языкознанию и культурологии. Москва.
16. Vējš, J. 1981. Lingvistiskā filozofija. Rīga.
17. Wierzbicka A. (1990.) The meaning of color terms, semantic, culture and cognition.. Cognitive
Linguistic, 1-1.
18. Вежбицкая, А. 1996. Язык. Культура. Познание. Москва.; 1999. Cемантические универсалии в описании языков. Москва.
Patstāvīgajām studijām izmantojamas publikācijas, kurās tieši vai pastarpināti atspoguĜots morfēmā,
vārdā, tekstā kā valodas zīmēs ietvertais lingvokulturoloăiskais marėējums.
Rakstu krājumi: Kentaurs XXI, Nr.4, 1993.;Nr.6.1994.; Nr. 10. 1996.; Nr. 18. 1999.; Nr. 20.
1999.Baltu filoloăija. I-X. 1992 – 2002. Rīga: Latvijas Universitāte. ; Latviešu valodas kultūras
jautājumi. 1.- 27. laid. Rīga: Avots. 1963.- 1993; Latviešu valodas un literatūras aktualitātes.
1993-1996. Rīga: Zinātne; Linguistica Lettica. 1997-2002. Rīga: Latviešu valodas institūts. ;
Valoda un literatūra kultūras apritē. 1997- 2002. Rīga: Latvijas Universitāte.; Valodas
aktualitātes. 1983 – 1989. Rīga: ; Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepāja.;1994. - 2002.; DU
Humanitārās fakultātes rakstu krājumi, kā arī latviešu valodas un izlokšĦu (Ērăemes, Kalupes,
Sinoles, Vainižu) vārdnīcas un izlokšĦu apraksti.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Bušs, O. (1994.) Latviešu valodas leksikas cilme, vēsture un mūsdienu lietojums. Rīga.
2. Dambe, V. (1976) Latvijas apdzīvotās vietas un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga.
3. Ikere, Z. (1989) Vārda nozīme kā filozofisku, valodniecisku un psiholoăisku pētījumu objekts/
LPSR ZA Vēstis, Nr. 9.
4. Laua, A. (1981) Latviešu leksikoloăija. Rīga.
5. Laua, A. (1992) Latviešu valodas frazeoloăija. Rīga.
6. Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. 1998. Rīga.

7. Roze L. (1962.) Latviešu valoda pirms simt gadiem. Rīga.
8. SkujiĦa V. (1993.) Latviešu terminoloăijas izstrādes principi. Rīga.
9. Veidemane, R. (1970) Latviešu valodas leksiskā sinonīmija. Rīga.
10. Veisbergs, A.(1997) English and Latvian Word-Formation. Contrastive Analysis.Riga.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma „Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)” A daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Introduction to Linguistic Culture Studies
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Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the students of Master programme “Philology (comparative Philology)”.
The course is aimed at the development of students’ understanding of a language as a cultural
phenomenon, skills to distinguish reflection of ethnos’ world outlook and folk culture
manifestations, to compare them with the cultural information embodied in other languages.
Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Semiotika
4,5
2
40
Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)
Literatūrzinātne
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Arkādijs ĥeminuščijs, Dr. philol., Krievu literatūras un kultūras katedras asociētais profesors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Zināšanas literāras un lingvistiskas teorijas sfērā (filoloăijas bakalaura studiju programmas apjomā)

Kursa anotācija:
Kursā tiek aplūkotas semiotikas galvenās kategorijas un to specifika dažādas kultūras un mākslas sfērās. Prioritatīvi
izdalīti mitoloăijas, folklora un literatūras semiotiskie aspekti.

Kursa plāns:
1.tēma. Semiotika kā zinātnes nozare. Jēdziena „semiotika” nozīme un robežas. Semiotikas pētījumu objekts.
Semiotikas iekšēja struktūra.
2.tēma. Zīmes teorija. Termina „zīme” semantika. Kultūra kā zīmju kopuma. Zīmju daudzveidība. Konvencionālo un
attēlojošo (ikonisko) zīmju specifika. Kodēšanas process saziĦā ar zīmju palīdzību.
3.tēma. Semantika. Semantikas (semiotikas pamatnozares) nozīme. Satura un attēlojuma attieksme. Semantikas
variācijas: bāzes, ăeneratīvā, diskursīva, naratīva. Semantikas ekstensionālais un intensionālais aspekts. Izteikuma
problēma semantikā.
4.tēma. Sintakse. Diskursa veidoša un iespējas izteicama sintētiskais un semantiskais aspekts. Saistījuma veidi diskursā.
Sintakses hierarhiska sistēma. Zīme – sintakses pamatvienība.
5.tēma. Pragmatika. Semiotikas pragmatiskais aspekts. Adresanta un adresāta problēma pragmatikā. Subjekta
kategorija un tā nozīme pragmatikā.
6.tēma. Mīta semiotika. Semiotikas dotā mīta struktūra. A. Greimasa semiotikas mīta modelis, K. Levi-Strosa mīta
teorija. Iniciālā un telpiska mīta struktūra semiotikas traktējumā.
7.tēma.Folkloras semiotika. Folkloras humanitārā estētika – semiotiskās analīzes pamats. Zīmju hierarhija folkloras
tekstā. Folkloras semantiskais sintaktiskais un pragmatiskais aspekts.
8.tēma. Literatūras semiotika. Literatūras un folklora principiālas atšėirības (semiotiėu skatījumā). Mīta un folkloras
regulārums un literārā vēstījuma neregularitāte. Literāra darba zīmju sistēmas individualitāte un universalisms.
9.tēma. Kino un teātra semiotika. Kino un teātra māksla – īpašas zīmju sistēmas. Ikonisko zīmju prioritāte kino un
teātri. Ikonisko un konvencionālo zīmju attieksme izrādē un filmā.
10.tēma. Ikdienas kultūras semiotika. Pansemiotiskais viedoklis. Ikdienas kultūras zīmes iedaba. Priekšstats par
ikdienas kultūras semiotiskumu. Apăērbs, ēdiens, cilvēka ārējais izskats – semiotikas izpētes objekti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens)

Literatūra (01-mācību literatūra):
50. Eco U. Theory of Semiotics. Bloomington, 1979.
51. The Man and the City: Spaces, Forms, Meanings. London, 1995.
52. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Москва, 1994.
53. Барабанов А. Семиотика пространства. Москва, 1995.
54. Бодрияр Ж. Система вещей. Москва, 1995.
55. Зарубежные исследования по семиотике фольклора. Москва, 1985.
56. Иванов Вяч. Вс. Функции и категории языка кино. // Труды по знаковым системам. Вып. 7. Тарту, 1975.
57. Леви-Стросс К. Структурная антропология. Москва, 1983.
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58. Лотман Ю. М. Об искусстве. Санкт-Петербург, 1998.
59. Лотман и тартусско-московская семиотическая школа. Москва, 1996.
60. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. Москва, 1999.
61. Философия языка и семиотика. Иваново, 1996.
62. Якобсон Р. Работы по поэтике. Москва, 1987.

Literatūra (02-papildliteratūra):
19. Blain A. Cultural Semiotics – The Uses of a Theory. // Russian Literature. Amsterdam, 1994.
20. Serres M. Genesis. Michihan, 1995.
21. Пропп В. Я. Морфология сказки. // В. Я. Пропп. Собрание трудов. Москва, 2001.
22. Успенский Б. А. Семиотика искусства. Москва, 1995.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Журнал «Новое литературное обозрение» (1998-2006 гг.)
Журнал «Филологические науки»

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Fundamentals of semiotics

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course regards the major categories of semiotics and their specificity in diverse spheres of
culture and art. Prior emphasis is placed on the semiotic aspects of mythology, folklore, and
literature.

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Tulkojums kā kultūras fenomens
4,5
2
40 st.
Literatūrzinātne
Salīdzināmā literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
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Maija Burima, Latviešu literatūras un kultūras katedra, asoc.prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Kursa ietvaros paredzēts apzināt tulkojumu tradīciju veidošanās priekšnoteikumus un attīstības gaitu,

iedziĜināties mākslinieciskā tulkojuma formēšanās specifikā. Studentiem tiks veidots priekšstats par
tulkotāja lomu tulkošanas tradīciju izveidē. Kursa laikā studentiem tiks sniegtas zināšanas par tulkojumu
tradīcijas veidošanās vēsturiskajiem procesiem un lomu mūsdienu kultūras situācijā. Tiks aplūkota
tulkojumu un salīdzināmās literatūrzinātnes procesu mijiedarbība.
Kursa plāns:
1. tēma Tulkojums mūsdienu pasaulē
Salīdzināmā literatūrzinātne un tulkojums.
2. tēma Tulkojums kā sabiedriskās dzīves fenomens un
kultūras
Prasības pret tulkojumu un to motivācija. Tulkošanas procesa
specifika.
3. tēma Tulkojums un tradīcija
Tulkojumu tradīcijas Latvijā

Tulkojumu tradīcijas Latvijā no pirmsākumiem līdz nacionālās literatūras veidošanās posmam.
E.Glika Bībeles tulkojums. Lokalizējumi. J.Alunāna “DziesmiĦas”- pirmais augstvērtīgais
dzejas Tulkojums. RaiĦa un Aspazijas ieguldījums tulkošanas kultūras veidošanā. Profesionālo
tulkojumu veidošanās tradīcijas Latvijā. Dz.Soduma “Ulisa” tulkojums. Ievērojamākie latviešu
tulkotāji: Lizete Skalbe, Elija Kliene, Teodors Lejas-KrūmiĦš u.c. Rakstnieki – tulkotāji.
Tulkojumu tradīcijas Krievijā un Rietumeiropā.
- No senajiem laikiem līdz 18.gss.b.
- 19.gs 1.puse.
- 19.gs. 2.puse.
- 19. – 20. gs. mija un 20.gs sākums.
- Mūsdienu situācijas raksturojums.
4. tēma Mākslinieciskais tulkojums
Izteiksmes veidošanas īpatnības. Poētikas saglabāšanas jautājums.
5. tēma Tulkojums kā daiĜrade – recepcijas un komunikatīvie aspekti
Tulkojums žanru problemātikas kontekstā. Tulkotāja radošā personība. Tulkošanas kritika
starpvalodu literārās komunikācijas sistēmā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
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Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
Frame D. Pleasures and Problems of Translations.// Biguenet J.,
Schulze R. (ed.)
The Craft of Translation.- Chicago, 1989.
Литература и перевод: проблемы теории. Москва, 1993.
Эткинд Е.Г. Поэзия и перевод. Москва. Ленинград, 1963.
Лилова А. Введение в общую теорию перевода. Москва, 1985.
Пастернак Б. Л .Заметки о переводе. Мастерство перевода. Москва,
1968.
Топер П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения.
Москва, 2000.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Kliene E. AtmiĦu dzirkstis.// Karogs N.1.,2, 1979. [par E.Klieni]
2. Sirsone S. Darbīgs un dāsns mūžs.// Grāmatu Apskats, 1995, N.18.
[par E.Klieni]
3. Burima M. Lizete Skalbe – ziemeĜu dziesminiece Latvijā. // Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis, 2002,
1.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)21 ir piederīgs šis kurss:
A,B

Kursa nosaukums angĜu valodā:
The translation as the cultural phenomenon.

Kursa anotācija angĜu valodā:
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Translation is a process of transferring a meaning from the source language into the target cultural
context and other linguistic and non-linguistic elements of the target language. The course focuses
on the cultural aspects of translation. It examines the relationship between aspects of cultural studies
and different issues in translation. Issues in translation with respect to such categories as: lexical
selection, cultural discourse (including information structure, thematic structure and connectives)
are examined.
Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Etnosa teorija
4,5
2
40
Literatūrzinātne
Salīdzināmā literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

394

Žans Badins, Mag. philol., Krievu literatūras un kultūras katedra, asistents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts akadēmiskās maăistra studiju programmas Filoloăija (salīdzināmā
filoloăija) maăistrantiem. Kursa pamatuzdevums ir iepazīstināt studentus ar etnoloăijas teorētisko bāzi.
Galvenā uzmanība tiek veltīta tām etnoloăijas nodaĜām, kuras atspoguĜo etnosa funkcionēšanas
mehānismus. Kurss paskaidro etnosu pašorganizēšanu un adaptāciju mainīgās dabas un sociālkultūras
vidē.

Kursa plāns:
1. tēma Etnoloăijas zinātnes rašanās vēsture.
2. tēma Etnoloăijas priekšmets un metodes. Etnoloăijas mijiedarbība ar citām zinātnēm.
3.tēma Galvenās etnoloăijas skolas un virzieni.
4.tēma Nozīmīgākās etnosa teorijas. Etnoss un etniskums.
5.tēma Etnosu klasifikācijas.
6.tēma Etnogenēze un tās pamatfaktori.
7.tēma Etniskās identitātes problēmas.
8. tēma Etnoss un kultūra.
9.tēma Kultūras tradīcija un etnoss.
10.tēma Starpetniskās komunikācijas.
11.tēma Etniskie procesi mūsdienu pasaulē.
12.tēma Starpetniskie konflikti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums.
Literatūra (01-mācību literatūra):
49. Levi-Strauss C. Social Structure // Anthropology Today. Chicago, 1953.
50. Smith A. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986.
51. Арутюнов С.А., Чебоксаров Н.Н. Передача информации как

механизм
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существования этносоциальных и биологических групп человечества // Расы и
народы. Современные этнические и расовые проблемы. 1972. Вып. 2;
52. Бромлей Ю. Этнос и этнография. Москва, 1973.
53. Бромлей Ю. Современные проблемы этнографии. Москва, 1981.
54. Бромлей Ю. Очерки теории этноса. Москва,1982.
55. Бромлей Ю. Этносоциальные процессы: Теория, история, современность. Москва,
1987.
56. Винер Б.Е. Этничность: в поисках парадигмы изучения // Этнографическое
обозрение. 1998. № 4. С. 3-26
57. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград, 1989;
58. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Ленинград, 1990.
59. Комарофф Дж. Национальность, этничность, современность: политика
самосознания в конце XX века // Этничность и власть в полиэтничных
государствах. М., 1993. С. 35-70.
60. Конструирование этничности. Санкт-петербург, 1998.
61. Критические замечания о доктрине С. Хантингтона см.: Арутюнян Ю.В.,
Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998. С. 136-145; Дискуссия
вокруг цивилизационной модели. С. Хантигтон отвечает оппонентам //
Политические исследования. 1994. № 1.
62. Мосс М. Общества. Обмен. Личность: труды по социальной антропологии.
Москва, 1996.
63. Сорокин П.А. Национальность, национальный вопрос и социальное равенство //
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация . Общество . М ., 1992. С . 248.
64. Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной
антропологии. – Москва, 2003.
65. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Политические исследования. 1994.
№ 1.
66. Шилз Э. Общество и общества: макросоциологический подход // Американская
социология. Перспективы, проблемы, методы. М., 1972. С. 358.
67. Янг К. Диалектика культурного плюрализма: концепция и реальность //
Этничность и власть в полиэтничных государствах. Москва, 1993.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Banks M. Ethnicity: Anthropological Constructions. L., N.Y., 1996. P . 10.
Dawkins R. Extended Phenotype. Oxford, 1982.
Show R . P ., Wong Yu . Genetic Seeds of Warfare: Evolution, Nationalism and
Patriotism. Boston, 1989.
12. Данилевский Н.Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические
отношения Славянского мира к Германо-Романскому. Санкт-петербург, 1871.
13. Ильин В.И. Этнос как результат социального конструирования // Завьялов Б.М.,
Гончаров И.А., Ильин В.И., Семёнов В.А. Человек и этнос: философия,
социология, этнология. Сыктывкар, 1998. С. 35-36.
14. Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Всемирноисторические перспективы. Москва, 1998.
9.
10.
11.
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15.

Тойнби А. Дж. Постижение истории. Москва, 1991.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Barth F. Introdution // Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture
Difference. Bergen-Oslo; London, 1969. P. 9-38.
2. Keyes Ch. F. Towards a New Formulation of the Concept of Ethnic Group //
Ethnicity. 1976. V. № 3.
3. Гумилев Л.Н., Иванов К.П. Этнические процессы: подходы к изучению //
Социологические исследования. 1992. № 1. С. 51.
4. Заринов И.Ю. Исторические рамки феномена этничности // ЭО. 1997. № 3;
5. Рыбаков С.Е. Судьба теории этноса. Этногр. обозрение. 2001 . N 1. - С. 3-22.
6. Токарев С.А. «Проблема типологии этнических общностей».
«Вопросы философии» 1964 № 2.
7. Торопова Е.Л. Дух американизма и маргинальная этничность // США — Экономика,
политика, идеология. 1998. № 11. С . 77.
8. Чешко С.В. Ответ оппонентам // Этнографическое обозрение. 1995. № 5. С. 12.
9. Червоная С.А. Возможно ли единство во множестве? (К проблеме американской
идентичности) // США — экономика, политика, идеология. 1997. № 10. С. 3-16.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Akadēmiskā doktora studiju programma „Literatūrzinātne”

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Ethnology

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is provided for 1st Year Master students of the Master study program
„Philology (Comparative philology)”. The objective of the course is to acquaint the students
with the theoretical base of ethnology. The main attention is given to those sections of
ethnology which reflect the functioning mechanisms of the ethnos. The course explains its
selforganizing and adaptation in the changeable nature and sociocultural environment.
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Ievads etnolingvistikā
4,5
2
40
Filoloăija
Salīdzināmā filoloăija

398

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
JeĜena KoroĜova, Slāvu valodniecības katedra, asoc. profesore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programma “Salīdzināmā filoloăija”

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistranta studiju programmas “Salīdzināmā filoloăija” studentiem.
Etnolingvistika kā semiotikas daĜa, savienojoša sevī lingvistikas, folkloristikas un etnogrāfijas
priekšmetus un metodus. Tautas kultūra kā teksts: rituāla verbālā, reālā un akcionālā puses.
Kulturālā terminoloăija, frazeoloăija, koncepti. Semantiskās opozīcijas.

Kursa plāns:
30 lekcijas un 30 semināri
1. Etnolingvistika – antropoloăiskā un kultūroloăiskā lingvistika. Pasaules ainu sastatāmā pētīšana.
Vēsturiskie un mūsdienu valodu un kultūru sakari.
2. Etnolingvistika – interdisciplinārā zinātne. Ceremonija no semiotikas viedokĜa.
3. Etnolingvistikas priekšteči un pamatlicēji, mūsdienu pētnieki.
4. Nacionālā kultūra un valoda. Elitārā un tautas kultūra, literārā valoda un izloksnes. Trešā pārejas
kultūra.
5. Senslāvu garīgās kultūras rekonstrukcijas problēmas.
6. Ceremonija kā semiotiskais teksts. Vārda, priekšmeta un darbības sakarība un sinonīmika. To
simbolisms un mitoloăiskais saturs.
7. Paražas sižeta kondensācija līdz motīvam, tālāk līdz parunai un vārdam.
8. Vārda izvēršana līdz rituālam. Etimoloăijas loma šajā procesā.
9. Kulturālā terminoloăija. StarpizlokšĦu sinonīmika, polisēmija un homonīmija.
10. Slāvu frazeoloăija caur etnogrāfijas, etnolingvistikas un mitoloăijas prizmu.
11. Klišeju teksti – vēlējumi, lāsti, mudinājumi, aizliegumi.
12. Tautas kalendārs, demonoloăija, ticējumi, uzvešanas stereotipi – etnolingvistikas priekšmets.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
eksāmens, referāti

Literatūra (01-mācību literatūra):
Бартминьский Ежи. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. – Москва. – 2005.
Виноградова Л.Н. Фольклор как источник для реконструкции древней славянской духовной
культуры// Славянский и балканский фольклор. - Москва. - 1989. С. 101-121.
Власова М. Русские суеверия. - Санкт-Петербург. - 1998.
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Герд А. С. Введение в этнолингвистику. Курс лекций и хрестоматия. – СПб. – 2005.
Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. - Москва. - 1997.
Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. - Москва. - 1974.
Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Загадка как текст. 1. - Москва.
- 1994.
Семенова М. Мы - славяне! - Санкт-Петербург. - 1997.
Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Под ред. Н.И.Толстого в пяти томах. Москва. - 1995.
Славянская мифология. Энциклопедический словарь. - Москва. - 1995.
Толстая С. М. Полесский народный календарь. – Москва. – 2005.
Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и
этнолингвистике. - Москва. - 1995.
Толстой Н.И. Славянские языки и культура в историческом и этногенетическом аспекте//
Избранные труды. Том III. Очерки по славянскому языкознанию. - Москва. - 1999. С.
10-50.
Топоров В.Н. Предыстория литературы у славян. Опыт реконструкции. - Москва. - 1998.
Топоров В.Н. От мифа к литературе. - Москва. - 1993.
Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. - Москва.
- 1960. - Вып. 1. С. 135- 168.
Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. - Москва. 1982.
Щепанская Т. Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX - XX вв. Москва. – 2003.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Хойер Г. Антропологическая лингвистика // Зарубежная лингвистика. II. – Москва. – 1999.
Рассел Джеффри Бартон Князь тьмы. Добро и зло в истории человечества. – СПб. – 2002.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistranta studiju programmas “Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)” A daĜa.
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Introduction to ethnolinguistics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for students of master’s degree syllabus “Philology (comparative philology)”.
The history of ethnolinguistics, its subject, structure and methods. Connections between word, thing
and action in national ritual. Word and myth. Three types of national culture: elite culture, folk
culture and transition culture.
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Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Tulkojums lingvistiskajā aspektā
4,5
2
40
Filoloăija
Valodniecība
401

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Ilze Kačāne, Komparatīvistikas institūts, Mag. filol.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Tulkojums ir nozīmes pārnešanas process no tulkojamās (pirmvalodas) uz tulkojamo valodu
(mērėvaloda), izmantojot atbilstošas leksiskās vienības, gramatiskās struktūras, stilu, metaforas,
kultūras kontekstu un citus lingvistiskos un ekstralingvistiskos tulkojuma elementus. Kurss sniedz
ieskatu tulkojuma lingvistiskajos aspektos. Tiek pētīta saikne starp tulkojuma teorijas dažādiem
aspektiem un tulkojuma problēmām. Kurss piedāvā tulkojuma problēmu analīzi, kas saistītas ar
vārdu krājuma izvēli, sintaksi (gramatiskais laiks/modalitāte/aspekts), sarunas veidu analīzi
(informatīvā struktūra, tematiskā struktūra un to vienotājelementi), u.c.
Kursa plāns:
11. Tulkojums kā jēdziens, tulkojuma loma valodas un kultūras attīstībā. Mūsdienu tulkojuma
teorijas, to uzdevumi un metodes.
12. Tulkojuma veidi (tulkojumu klasifikācija pēc žanra un stila; psiholingvistiskā tulkojumu
klasifikācija, u.c).
13. Tulkotāja loma tulkošanas procesā.
14. Tulkojuma starpdisciplinārie aspekti. Tulkojuma lingvistiskie un ekstra-lingvistiskie aspekti.
15. Tulkošanas tehnika. Tulkošanas procesa mazākā minimālā vienība.
16. Tulkošanas problēmas. Tulkojuma ekvivalences problēmas.
17. Tulkojamā teksta leksiskās un gramatiskās īpatnības (pirmvalodas un mērėvalodas
kontekstā)
18. Frāžu un teikumu dalīšana vai apvienošana.
19. Tulkojuma stilistiskā adaptācija.
20. Vārdnīcas un tulkojums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Differencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Эткинд Е. Поэзия и перевод. Москва, Ленинград: „Советский писатель”, 1963.
2. Чуковский К. Высокое исскуство. Москва: „Советский писатель”, 1968.
3. On translation (ed. by R. A. Brower). Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press,
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1959.
4. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике (ред. В.Н. Комиссарова) Москва,
1978.
5. Федеров А. Искусство перевода и жизнь литературы. Ленинград: „Советский писатель”,
1983
6. Федеров А. Основы общей теории перевода. Москва : Высшая школа, 1990.
7. Catford, J. C. A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics. Oxford:
Mounin G.
8. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. Москва, 1973.
9. Швейцер А.Д. Теория перевода. Москва , 1988.
10. Любимов Н. Несгораемые слова. Москва: „Художественная литература”, 1983
11. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник для ин-тов и фак.
иностр. яз. Москва: Высшая школа, 1990.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Тетради переводчика (ред. Л.С. Бархударов). Москва: „Международные отношения”.
2. Translation: Literary, Linguistic and Philosophical Perspectives (ed. by W. Frawley). Nework:
University of Delaware Press, 1984.
3. Steiner, G. After Babel: Aspects of Language and Translation. Oxford: OUP, 1975.
4. Мастерство перевода. Москва: „Советский писатель”, 1970.
5. Les problemes théoriques de la traduction. - Paris, 1963, OUP, 1965.
6. Juger G. Translation und Translationslinguistik. Halle (Saale), 1975.
7. Newmark P. Approaches to Translation. Oxford, 1981.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Швейцер А.Д. К проблеме лингвистического изучения процесса перевода // Вопросы
языкознания, 1970- № 4.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)22 ir piederīgs šis kurss:
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Kursa nosaukums angĜu valodā:
Linguistic aspects of translation
Kursa anotācija angĜu valodā:
Translation is a process of transferring a meaning from the source language into the target language
using the appropriate lexicon, grammatical structure, figurative speech, style, cultural context, and
other linguistic and non-linguistic elements of the target language. The course focuses on the
linguistic aspects of translation. It examines the relationship between aspects of linguistic theory and
different issues in translation. Issues in translation with respect to such categories as: lexical
selection, syntax (particularly tense/modality/aspect), discourse structure (including information
structure, thematic structure and connectives) are examined.
Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Vācu valoda (no 0)
4,5
4
72
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
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Janīna Sergejeva, Svešvalodu centrs, maă. paed., lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts bakalaura studiju programmas „Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)“ studentiem.
Kursa mērėis ir attīstīt studentu komunikatīvās prasmes, kā arī leksikas un gramatikas apguve.

Kursa apraksts - plāns:
72 st. – praktiskās nodarbības
Sarunu tēmas:
1. Iepazīšanās.
2. Ăimene.
3. Iepirkšanās.
4. Ēdienreizes.
5. Veselība un ārsta apmeklējums.
6. Studijas un brīvais laiks.
7. Sports.
8. Svētki un ikdiena.
9. Pilsēta un vides problēmas
10. Vācija.
11. CeĜošana.
Gramatikās tēmas:
1. Darbības vārdu pamatformas.
2. Tagadne.
3. Vienkāršā pagātne.
4. Saliktā tagadne.
5. Saliktā pagātne.
6. Nākotne.
7. Lietvārdu locīšana.
8. Vietniekvārdi.
9. Īpašības vārdu locīšana
10. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes.
11. Pronominālie apstākĜa vārdi.
12. Prievārdi
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
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2 diferencētās ieskaites.

Literatūra (01 – obligātā literatūra):
1. Aufderstraße, H.u.a.
Delfin. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch,
Arbeitsbuch-Läsungen - Ismaning: Hueber Verlag, 2001, 238 lpp,
2. Funk, H., Koenig, M. Eurolinqua Deutsch 1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 215 lpp,
3. Funk, H., Koenig, M. Eurolinqua Deutsch 2. Deutsch als Fremdsprache für ErwachseneRīga: Zvaigzne ABC, 1999, 220 lpp,
4. Szablyár A., Einhorn A. Deutsch mit grips 1. Lehrwerk für Jugandliche. Kursbuch Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH, 2001, 127 lpp,
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Albrecht, U. u.a. Passwort Deutsch1. Kurs-und Übungsbuch - Stuttgart: Klettverlag, 2001,
128 lpp,
2. Baltzer, R., Stengel, B. Alles Gute: Ein deutscher Fernsehsprachkurs: Lese- und Arbeitsbuch
- Berlin: Langenscheidtverlag, 1991, 157 lpp,
3. Marlock, Z., Schmidt, R. (): Zwischen allen Pausen1 - Ismaning: Verlag für
Deutsch, 2000, 215 lpp,

Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
Fischer-Mitziviris, A. Blick. Mittelstufe Deutsch für Jügendliche und junge Erwachsene.
Lehrbuch, Arbeitsbuch, Leherhandbuch. Band 3 - Ismaning: Hueber Verlag, 2002, 198 lpp,
Hasenkamp, G., Schmidt, R. (Hg.) Zwischen allen Pausen1- Ismaning: Verlag für Deutsch,
2000, 198 lpp,
Ghisla g., Holenstein A., Keller S., Mariotta M., Saglini S. Höranlässe. Arbeitsblätter
für Anfänger und Fortgeschrittere - Berlin, München: Langenscheidt, 1996, 171 lpp
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Bakalaura studiju programma “Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)”

Kursa nosaukums angĜu valodā:
The German language (‘0’ level)

Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the study programme “Philology (Comparative Philology)”. With
the aim of developing communicative competence, mastering grammar and vocabulary.
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Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare

Franču valoda (no 0)
4,5
4
72
Filoloăija
407

Zinātnes apakšnozare

Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Romans Savickis, Humanitārās fakultātes svešvalodu centra asistents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Kursa mērėis ir iemācīt studentus lietot franču sarunvalodu iesācēju līmenī, kas būtu pietiekams
komunikācijas uz ikdienas sadzīves tēmām, kā arī iepazīstināt studentus ar Francijas kultūras
pamatjēdzieniem.

Kursa apraksts - plāns:
36 st.- praktiskās nodarbības.
1. Stādīšanās priekšā.
2. Pašraksturojums.
3. Tas, kas man patīk.
4. Le présent (tagadne).
5. Les adverbes (apstākĜa vārdi)
6. Le comparatif (īpašības vārda salīdzināmā pakāpe)
7. Le passé composé (pagātne)
8. Les auxiliaires (palīgvārdi)
9. ViedokĜa izteikšana.
10. Pavēles izteiksme.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens
Literatūra (01-obligātā literatūra):
- Bérard E., Canier Y., Lavenne C. Tempo 1 méthode de français. Paris : Didier/Hatier,
1996, 224 lpp.
- Bérard E., Canier Y., Lavenne C. Tempo 1 cahier dèesercices. Paris : Didier/Hatier,
1997, 128 lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra):
- Léon M. Exercises systématiques de prononciation française. – Paris : Hachette, 1991,
183 lpp.
- Wioland F. Prononcer les mots du français. - Paris : Hachette, 1991, 127 lpp.
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-

Weiss F. Jeux et activités communicatives dans la classe de langue. – Paris: Hachette,
1983, 127 lpp.

Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
- Le Français Dans le Monde. Actualité de l’enseignement bilingue. – Paris: EDICEF, 200,
192 lpp.
- Le Français Dans le Monde. Une didactique des langues pour demain. – Paris: EDICEF,
200, 179 lpp.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Bakalaura studiju programmas “Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)”.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
The French language (‘0’ level)
Kursa anotācija angĜu valodā:
To get the students acquire the initial level of French and be ready to use in practice
communicational topics learnt as well as to introduce students into the basics of French culture.
Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

SpāĦu valoda no 0
4,5
4
72
409

Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Valentīna Baranovska, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra asistente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)” 1. kursa
studentiem. Kursa mērėis ir attīstīt studentu komunikatīvās prasmes, leksikas un gramatikas apguvi.

Kursa apraksts - plāns:
72 st. – praktiskas nodarbības
1. SpāĦu valodas alfabēts un izruna.
2. Īpaši lokāmie nekārtnie darbības vārdi: haber, tener, ser, estar, ir.
3. Lietvārdi. Sieviešu dzimtes un daudzskaitĜa veidošana.
4. Nenoteiktais un noteiktais artikuls. Artikula lietošana.
5. Darbības vārdi īstenības izteiksmes tagadnē (Presente de Indicativo)
6. Nolieguma un jautājuma teikumu veidošana.
7. Pamata un kārtas skaitĜa vārdi.
8. Īlgstošā tagadne.
9. Īpašības vārds. Īpašības vardi, kas apzīmē nacionalitāti.
10. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes.
11. Personas vietniekvārdu neuzsvērtās un uzsvērtās formas.
12. ApstākĜa vārdi: bien, mal, muy, mucho, poco.
13. Piederības vietniekvārdi.
14. Tuvākā nākotne (Futuro Proximo).
15. Norādāmie vietniekvārdi un apstākĜa vārdi.
16. Atgriezeniskie darbības vārdi.
17. Īstenības izteiksmes saliktā pagātne (Preterito Compuesto de Indicativo)
18. Prievārdi (de, en, sobre, con, para, por, a).
19. Bezpersonas forma hay. Konstrukcija hay que + nenoteiksmes forma.
20. Īstenības izteiksmes vienkāršā nākotne (Futuro Simple de Indicativo).
21. Ăerundijs. Konstrukcija „estar”+ăerundijs.
22. Vienkāršā pagātne (Preterito Simple de Indicativo).
23. Ilgstošā pagātne (Preterito Imperfecto de Indicativo).
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24. Vienkāršā nākotne (Futuro Imperfecto de Indicativo).
25. Vēlējuma izteiksmes tagadne (Presente de Subjuntivo).
26. Pavēles izteiksmes apstiprinājuma forma (Imperativo afirmativo). Pavēles izteiksmes
nolieguma forma (Imperativo negativo).
27. Nosacījuma izteiksme (Modo Condicional).
Tēmas:
1. Sasveicināšanās un atvadīšanās.
2. Cilvēka personas dati.
3. Cilvēka ārējais izskats.
4. Ăimene.
5. Dzīvoklis.
6. Dienas režīms.
7. Orientēšanās pilsētā.
8. CeĜošana.
9. Gadalaiki. Laiks.
10. Pie ārsta.
11. Ēdiens.
12. Svētki.
13. Veikalā.
14. Ciemos.
15. Spānija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite I un II semestra beigās.
Ieskaites iegūšanai studentiem jāapgūst spāĦu valodas gramatiskās uzbūves pamati un
leksiku.
Literatūra (01-obligātā literatūra):
1. Kuusika A. Hola, espanol: spāĦu valoda iesācējiem. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2002,
200 lpp.
2. Aragones L., Palencia R. Gramatica de uso del español. Teoria y practica, niveles
A1-B2. – Madrid: SM-ELE, 2005, 286 lpp..
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Rozenberga M. SpāĦu valoda.- Rīga: Jumava, 2002, 520 lpp..
2. Castro F. Uso de la gramatica española, elemental. – Madrid: Edelsa, 2003, 175 lpp.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. Borobio V. Nuevo ELE: curso de español para extranjeros, Inicial 1.- Madrid: SM,
2004, 160 lpp.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Bakalaura studiju programmas „Filoloăija (angĜu, vācu filoloăija)” C daĜa.
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Kursa nosaukums angĜu valodā:
The Spanish language (‘0’ level)

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is meant for the Master study programme „Philology (Comparative Philology)” with the
aim of developing communicative competence, mastering grammar and vocabulary.

Piezīmes:

Nosaukums
Zviedru valoda (no 0)
4,5
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
4
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
72
semestrī)
Filoloăija
Zinātnes nozare
Valodniecība
Zinātnes apakšnozare
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

412

Ilona ěaha, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)”
1. kursa studentiem. Kursa mērėis ir sniegt pamatzināšanas zviedru valodas gramatikā, attīstīt
komunikatīvas prasmes un radīt priekšstatu par Zviedriju.
Kursa apraksts – plāns:
72 st. – praktiskās nodarbības
1. Ievads zviedru fonētikā (skaĦu mācība)
2. Iepazīšanās. Teikumu sastādīšana.
3. Mana ăimene.
4. Laiks.
5. Mēbeles, mājas iekārtojums. Noteiktie, nenoteiktie artikuli, prievārdi.
6. Brīvā laika pavadīšana. Darbības vārda laiki.
7. Ēdiens, kafejnīcā.
8. CeĜojumā pa Zviedriju. Īsās atbildes.
9. Apăērbi. Īpašības vārdi.
10. Cilvēka ėermenis.
11. Dzimšanas dienu svinot.
12. Zviedru tradīcijas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Aktīva piedalīšanās praktiskajās nodarbībās. Diferencēta ieskaite
Literatūra (01-obligātā literatūra):
1. Göransson, U., Parada, M På svenska, lärobok. - Lund: Kursverksamhetens förlag ,1997,
120 lpp.
2. Göransson, U.,Helander, A.,Parada, M På svenska, Studiehäfte på lettiska eller ryska. – Lund:
Kursverksamhetens förlag ,1997, 124 lpp.
3. Göransson, U., Parada, M På svenska, övningsbok. - Lund: Kursverksamhetens förlag ,1997,
72 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Göransson, U., Lindholm ,H. Nybörjarsvenska. Lund: Kursverksamhetens förlag, , 1999, 230 lpp.
2. Göransson,U.,Lindholm, H. Nybörjarsvenska.Övningsbok, Lund: Kursverksamhetens förlag, 1999,
234 lpp.
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Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. Nyborg, R., Pettersson N.-O., Holm, B. Svenska utifrån. Lärobok. Stockholm: SI, 1998, 214
lpp.
2. Kristiansen, S., Lundh, D., Wijk-Andersson, E. Säg det på svenska.Textbok.- Uppsala:
Studieförlaget, 1978, 88 lpp.
3. Kristiansen, S.,Lundh,D., Wijk-Andersson, E. Säg det på svenska.Arbetsparm - Uppsala:
Studieförlaget 1978, 272 lpp.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Bakalaura studiju programmas „Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)”
Kursa nosaukums angĜu valodā:
The Swedish language (‘0’ level)
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is designed for the 1st year students of the Master study programme „Philology
(Comparative Philology)”. The aim of the course is to provide the basic knowledge in Swedish
grammar, to develop the communicative skills and to introduce some aspects of Swedish culture.

Piezīmes:
Nav

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

AngĜu valoda (no 0)
4,5
4
72
Filoloăija
Valodniecība
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Diāna Sergejeva, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra asistente.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts Humanitārās fakultātes salīdzināmās filoloăijas maăistra programmas
studentiem. Kursa mērėis ir sniegt pamatzināšanas angĜu valodas gramatikā un attīstīt
komunikatīvās lasīšanas un klausīšanās prasmes.

Kursa apraksts - plāns:
72 st. – praktiskās nodarbības
I Gramatiskās tēmas:
1. Lietvārds un tā kategorijas.
2. Artikula lietošana.
3. Īpašības vārds un tā salīdzināmās pakāpes.
4. Vietniekvārds.
5. Darbības vārds: vienkāršie laiki.
6. Darbības vārds: ilgstošie laiki.
7. Darbības vārds: saliktie (pabeigtie) laiki.
8. Laiku secība.
II Sarunvalodu tēmas:
1. Ăimene.
2. Viesmīlības tradīcijas.
3. Dienas kārtība.
4. Māja.
5. CeĜošana.
6. Pilsētas apraksts.
7. Ambīcijas.
8. Darbs un profesijas.
9. Ēdieni.
10. Cilvēku raksturojums.
11. Veselība.
12. Apăērbs.
13. Izklaides dažādās valstīs.
III Lasīšanas tēmas:
Tekstu krājums „ Enjoy Talking English”
1. The Bee.
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2. The American Tourist in England.
3. Why Was She Angry.
4. The Shirt.
5. A Broken Vase.
6. Honesty Is the Best Policy.
7. The Smoking Chimney.
8. A Mistake.
9. A Story Too Terrible to Tell.
10. The Doctor’s Advice.
11. Tit for Tat.
12. Aesop and the Traveller.
13. A Fish Story.
14. The New World.
15. A Dilemma.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.

Literatūra (01-obligātā literatūra):
1. R.Murphy „Essential Grammar in Use - elementary”, Cambridge University Press, 1997.
2. Greenall, S. „Reward” (pre- intermediate), 1994.
3. Šostaka, O. „ Enjoy Talking English”
4. S.Redman, „English vocabulary in Use – elemntary level”, Cambridge University Press,
1997, lpp.16-198.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Buks, K., Rusmane, E. „A Manual of the English Grammar”, 1996.
2. Britain in Brief, Moscow, 1993, lpp. 12-64.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Bakalaura studiju programmas „Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)” C daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
The English language („0” level)

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is designed for the 1st year Master students of the Faculty of Humanities. The aim of the
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course is to provide the basic knowledge in English grammar, to develop the communicative
listening and reading skills.

Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

19.-20.gs. Eiropas literatūras sistēma
4,5
4 KP
80 st.

417

Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Filoloăija
Literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Fjodors Fjodorovs, Dr.habil.filol., Komparatīvistikas institūta profesors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts maăistrantūras 1. studiju gada studējošiem.
Kursa mērėis ir paplašināt studējošo zināšanas par Eiropas literatūras sitēmu 19. – 20. gs., sniegt
vienu sistemātisku skatījumu, īpašu uzmanību pievēršot problēmjautājumiem, kas saistīti ar kultūras
tipu un virzienu koeksistenci, pāreju, definēšanu, transformācijām dažādās nacionālajās kultūrās utt.

Kursa plāns:
Lekciju skaits – 50 kontaktstundas, semināri –30 kontakststundas.
Lekciju tēmas:
19. gadsimsts
41. Romantisms kā kultūra.
Pirmā romantisma robeža. Tā veidošanās iemesli. Galīgais – bezgalīgais kā romantiskās pasaules
ainas būtiskākā opozīcija. Agrīnais romantisms. Universālās peronības ideja (cilvēks –
demiurgs). Romantisma universums, tā konstantes. Vēstures koncepcija. Nacionālais
romantisms. Nācijas ideja. Māja – valsts; ăimene – nācija. Nacionālās pasaules ainas
„pamatvalodas”: mitoloăija, folklora, tieslietas, dabaszinātnes. Nacionālās ideja kā pretstatījums
kosmopolītismam. Nacīonālā romantisma likteĦi. Vēlīnais romantisms. Cilvēka koncepcija.
Vēlīnā romantisma cilvēks. Divpasaulīgums un dubultniecība. LikteĦa ideja. Romantisms
Eiropas nacionālajās kultūrās.
42. 19. gs. pirmās trešdaĜas Eiropas kultūra: vispārīgs apskats.
Eiropas kultūra kā daudzbalsīga, „daudzkultūras” kultūra. Klasicisms (seminārs). Klasiscisma un
romantisma kontakti. Rokoko. Pirmsromantisms: gotiskais romāns un osiānisms.
Pirmsromantisms un romantisms.
43. Demitoloăiskās kultūras veidošanās.
Demitoloăiskās kultūras vēsturiskie un zina’tniskie pamati. Daba un civilizācija. Eiropas
civilizācija kā tehnokrātiskā un racionālistiskā civilizācija. Sakrālās vertikāles krišana.
Utilitārisma ētika. Pozitīvisma filosofija. Zinātnes funkcija. DabaszinātĦu dominante.
Historiogrāfija. Historisma filosofija. Dialektika.
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44. Reālisms (pozitīvisms) kā kultūra.
No normas uz realitāti. Realitāte kā pretrunīgums. Realitāte kā process. Cilvēks kā ārējo
determinantu krustojoma centrs (determinisma ideja). No monologa uz polilogu. No
„konstruktiem”” uz aprakstu. No žanriem uz dežanriskumu. Tēlojums kā aprakstoša struktūra.
Romāns kā dežanriskā struktūra. No subjketīvā vēstījuma uz objektīvo. Mākslas veidi
demitoloăiskajā laikmetā. 19. gs. reālisma transformācijas. Reālisma kā demitoloăiskās kultūras
„klasiska” parādība.
45. Bīdermajers kā kultūra.
Bīdermajers kā termins. Bīdermajers kā pārejas kultūra: no romantisma un reālismu.
Bīdermajera robežas. Bīdermajers kā demitoloăiskā kultūra, bīdermajers kā „stukturēta”kultūra
(pasaule kā labuma un Ĝaunuma telpa). Bīdermajera galvenās subkultūras: neoromantisms,
estētisms, sociāli estētiskais bīdermajers. Bīdermajers kā 20. gs. kultūras struktūra.
46. Naturālisms kā kultūra.
Naturālisms kā reālisms loăisks turpinājums. Naturālims kā mākslas bioloăizācija. I.Tēna triāde:
rase, vide, vēsturiskais moments. Pārmantojamības ideja. E.Zolā eksperimentālais romāns.
„Rugon Makare” kā naturālima klasiskais paraugs. Naturālims kā pozitīvistiskā vēsturiskuma
kulminācija. Pārmantojamība (un bioloăikais faktors kopumā) kā ceĜš pie 20. gs. mitoloăiskās
kultūras.
47. Pārejas un „netīrās” struktūras.
IzĦemot tekstus, kas prezentē gatavu, izveidojušos apziĦu ir teksti, kas prezentē „difūzo”apziĦu,
tas ir, pārejas laikmetu teksti. Šajā gadījumā tie ir teksti, kas prezentē, pirmkārt, romantisko un
pozitīvistisko apziĦu, otrkārt, pozitīvistisko un modernistisko apziĦu. Ir divu veidu teksti. Pie
pirmā veida pieder >>>> teksti, šādos tekstos nozīmīga loma ir autora pozīcijas subjektīvismam.
Otrais veids – daudzas nehumanitārā un estētiskā bīdermajera parādības, kur šīs psaules realitāte
iegūst impulsus, kas izveido neomitoloăisko vertikāli. („parnass”, Kiplings, Džozefs Konrāds
u.c.)
48. Impresionisms.
Impresionisms kā reālisma loăisks turpinājums, kā reālisms neapgūtās mikrosfēras apgūšana. Ja
naturālisms noved līdz galējībai determinisma ideju, tad impresionisms – vēsturiskuma ideju;
impresionismā svarīgs mirklis, realitātes mirklis, kas ir savienots ar iespaida mirkli. Mirklis ir
atklāsmes ekvivalents, tādēĜ realitātes mirklī tiek saskatīta augstākās realitātes (tās pasaules)
klāesamība. Krāsa imresionistiem ir realitātes pārvarēšanas un substancialitātes sasniegšanas
veids.
49. Nonsenss kā demitoloăizācijas pārvarēšana.
Nonsensu pārstāv: 1) nonsesnsa poēzija (Līra modelis); 2) …(Kerola modelis). Nonsenss kā
aiziešana no vēsturiskās realitātes izreālajā spēles realitātē. Spēle kā struktūra un filosofija.
Spēles teorija. Nonsenss kā 19. gs. otrās puses – 20. gs. kultūras tips. 20. gs nonsesns literatūrā
un kino.
50. Simbolisms kā kultūra.
Simbolisms kā realitātes pārvarēšana. Simbolisms kā citesamības veidošana. Simbols kā
struktūra. Simbols kā domāšanas instruments. Mūzika un simbolisms. Ideja un simbolisms. Mīts
un simbolisms. Simbolisms un valoda. Simbolisma manifesti. Simbolisms Eiropas nacionālajās
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kultūrās. Simbolisms – modernisma subkultūra? Simbolisms starp demitoloăiju un
neomitoloăiju. Simbolisms un nonsenss: kādēĜ simbolisms ir īslaicīgs, bet nonsenss – ilgstošs?
51. 19. gs. otrā puse un mistika.
Romantisms un mistika. Mistiskā novele un mistiskais romāns 19. gs. otrajā pusē, to iespējamība
un nepieciešamība pozitīvisiskajā telpā. Mistiskas teorijas 19. gs. otrajā pusē, mistidko teoriju un
mākslinieciskās mistikas uzplaukums. Mistika un kristietība. Kristietības
52. Postimpresionisms.
Impresionisms un postimpresionisms: tuvība un atšėirība. Postinpresionisms kā strukturēšanas
un deformācijas māksla. Postimpresionisms un modernisms. Postimpresionisma varianti.
53. Ar nuvo - moderns – jūgendstils
Ar nuvo un prerafaelīti. Arnuvo un simbolisms. Dekoratīvisms. Arnuvo kā pārejas māksla no
simbolistiski estētiskām paradigmām uz modernismu.
54. Dekadence kā dzīves un domāšanas veids.
Dekadence kā klasiskā dzīvesveida noliegums. Dekadence kā klasiskās estētikas noliegums.
Dekadence kā dzīvesveids un sociālās sacelšanās forma. Dekadence un māksla. Dekadence
mākslā: Bodlērs, Lotreamons u.c.
55. Par 1840. – 1890.g. eiropeiskās apziĦas struktūru.
19.gs. otrās puses Eiropas apziĦas kontrapunkti. Reālisms un bīdermajerskā demitoloăiskās
kultūras kontrapunkti. Bīdermajers kā kontrapunktā kultūra. 19.gs. romantisms kā mitoloăijas un
demitoloăijas kontrapunktu forma; reālismam, kas ir centrēts uz matēriju, bija nepieciešama
pretēja rakstura kultūra, kas cnetrēta uz garu (romantisms). Bīdermajers kā kultūras antitēžu
(reālisma un romantisms) kompromisa forma. 19.gs. otrās puses utopijas. Kontrapunkti filozofijā
un ētikā. Neomitoloăijās veidošanās kā romantisma atbrīvotās nišas ieĦemšana. Eiropas kultūras
tendence – gara un matērijas sintēzes izveide.
20. gadsimts
1. Modernisms kā pankultūra.
Neomitoloăiskās kultūras nepieciešamība. Eiropas apziĦas 3 periodi: mitoloăija – demitoloăija –
neomitoloăija. Neomitoloăija kā historisma un determinisma, kā personības noārdīšanas
pārvarēšana. Cilvēcība kā neomitoloău simbioze. Modernisms kā termins: neskaitāmo
subkultūru, universālo un pārreālo, simbioze. Divas antitētiskas modernisma subkultūras:
neoklasika un avangards, katra no tām dalās uz neskaitāmajām subkultūrām. Modernisma
robežas. Modernisma izpētes problēmas.
2. Modernisms kā subkultūra.
Modernisms kā subkultūra un mitoloăija kā rekonstrukcija un modelēšana. Modernisms un
psihoanalīze, modernisms un K.Junga arhetipu teorija. Realitātes mitoloăiskā telpa. Modernisms
un kultūras simboli. Realitātes pārveidošana par mītu (neomītu). Modernisma romāna-mīta
izveidošanās. PamatmodeĜi: Džoiss, T.Manns, Kafka. Prusta fenomens: apziĦas plūsma un
modernisms. Modernisms kā 20. gs. otrās puses subkultūras: latīĦamerikas variants.
3. „Neoklasiskā” māksla.
Modernisma kā subkultūras bāze ir reālisms, neoklasikas bāze ir pirmsreālisma kultūra, kas
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orientēta un harmonijas klasiskajām formām. Pilnīgākā izpausme – poēzija un vēsturiskā drāma.
Neoklasikas būtiskākās struktūras zīme – sižets. Krievu akmeisms. Neoklasika – avangards –
viena no būtiskākajām opozīcijām 20. gs. pirmās puses literatūrā.
4. Avangarda māksla.
Avangards kā klasisko vērtību krīze. Avangards un Eiropas kultūra: jaunā pasaule, jaunā kultūra,
jaunā māksla, jaunā valoda. Glezniecība būtiska irtekme uz kultūru kopumā un literatūru:
1) Fovisms: kontrasto krāsu enerăija.
2) Kubisms: geometrisms, priekšmets no dažādiem skatupunktiem. Divsfērība.
3) Eksperesionisms un „jaunais priekšmetiskums”. Priekšmetiskā pasaule kā virsreālās
emocijas demonstrācijas veids, kā rezultātā pasaule tiek deformēta. „Jaunais
priekšmetiskums”- ekspresionisma sociāslais akcents.
4) Futūrisms.
5) Abstrakcionisms un supremātisms. Realitātes - kā dabiskās, tā sociālās – izslēgšana no
attēlošanas sfēras. Malēviča baltais kvadrāts kā mākslas modelis.
6) Konstruktīvisms. Tehnokrātisms. Ražošanas atribūtu izmantojums skulptūrā. Tehnoloăisko
procesu formu iekĜaušana tēlotājmāklsā un poēzijā.
7) Dadaisms un sirreālisms.Pretrunu pārvarēšana starp sapni un reaitāti, „bezjēdzības”,
aloăisma, „automātisms” nostiprināšanās. Dadaisms – sirreālisma priekšgājējs.
8) Imažisms un oberiuti. Imažisms – splgtu tēlu asociatīvs sablīvējums.Oberiuti – sirreālisma
krievu variants.
9) 20.gs. otrā puse. Abstraktais ekspresionisms, konceptuālisms, minimālisms, poparts, oparts,
situācionisms, hiperreālisms. Tēlotājmākslas dažādi veidi ne tikai kā realitātes pārvarēšana,
bet arī kā mākslas pārvarēšana. Realitātes aiztāšana ar „hiperfantastiskumu”.
5. Eksistenciālisms.
Eiropas apziĦas parādība 1930. – 1950. gados. Eksistenciālisma filozofija (Sārtrs, Kamī).
Eksistenciālisma vēsture (Kirkegors, Nīče u.c.) Eksistenciālisma literatūra kā modernisma
atzars: jēdzieniskā dominante – „Cilvēka liktenis”- traăēdija, dzīve – vientulība naidīgajā
sociumā.
6. Absurda dramaturăija.
Viena no Eiropas avangarda parādībām 1950. – 1960. gados (Bekets, Jonesko). Būtiskākā tēze:
pasaule – absurds, dzīve – bezjēdzīga. Valodas nonsenss.
7. Jaunais romāns (antiromāns)
Jaunā romāna laiks 1950.-1960.g. „Cilvēka nāves” filozofija kā romāna struktūras pamats:
neapzinātā stihija, domu mozaika.
8. Reālisms 20. gs. kultūrā.
19. gs. beigās reālisms tika nobīdīts kultūras perifērijā, tomēr palika par svarīgu literārās dzīves
fenomenu gandrīz visu 20. gs. (no Golsvertija un Rolāna līdz SolžeĦicinam)
9. Sociālistiskais reālisms.
Normatīvā māksla, kas pēc saviem ideloăiskajiem kanoniem ir tuvāka klasicismam, kas
sociālismu uzskata par augstāko pasaules uzbūves formu.
10. Postmodernisms.
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Postmodernisma veidošanās garais ceĜš. Postmodernisms kā modernisma noliegšana.
Dominējošā paradigma – jebkuras kultūras parādības, jebkuras kultūras sēmas relatīvisms.
Postmodernisms – panrelatīvisms. Binaritātes (augša – leja, elle – paradīze, hosmoss – haoss,
gaisma – tumsa, bet galvenais dzīve – nāve, gara – matērijas, realitāes – virtualitātes, patiesības
– melu, pat sieviškā un vīrišėā u.c.) zudums. Postmodernisma valoda.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Abraham Ulf Der verhörte Held. Verhöre, Urteile und die Rede von Recht und Schuld im Werk Kafkas.
München, 1985
Boyd Brian Vladimir Nabokov: The American Years. Princeton University Press, 1991
Boyd Brian Vladimir Nabokov: The Russian Years. Princeton University Press, 1990.
Campbell J. Mzthic Worlds, Modern Words: On the Art of James Joyce. New World Library, 2004.
David Claude Franz Kafka. Themen und Probleme. Göttingen, 1980.
Fink, Eugen. Nietzsches Philosophie. Stuttgart, 1960, 1979.
Hansen V. Thomas Mann – Romane und Erzählungen, Stuttgart, 1993
Kandinsky W. Essezs über Kunst und Künstler, Genten, 1955
Karthaus U. Literaturwisse Thomas Mann. Stuttgart, 1994
Klemfer V. Moderne Französische Lyrik, Berlin, 1957
Myers B. Die Malerei des Expressionismus, Köln. 1957
Norris M. A Companion to James Joyce’s Ulysses. St.Martins, 1998
Schmeller A. Surrealismus. Wien, 1956
Schmidt-Dengler W. (Hrsg.) Was bleibt von Franz Kafka.Positionsbestimmung. Wien, 1985.
Schutte, Ofelia. Beyond Nihilism: Nietzsche without Masks. Chicago, The University of Chicago Press, 1984.
Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Ленинград, 1973
Бойд Б. Владимир Набоков: Русские годы, Москва, 2001
Культура русской диаспоры: Владимир Набоков – 100. Таллинн, 2000
Наперный В. Культура Два. Москва, 1996
Ревалд Дж. История импрессионизма, Ленинград, 1959
Ревалд Дж. Постимпрессионизм, Ленинград, 1962

Literatūra (02-papildliteratūra):
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Carl E. Schorske Fin-de-siecle, Wienna. Politics and Culture. New York, 1980
Hansen-Löwe Aage A. Der deutsche Symbolismus. System und Enstfaltung der poetischen Motive. Wien, 1989.
Hansen-Löwe Aage A. Der russische Symbolismus. System und Enstfaltung der poetischen Motive. Wien, 1998
Nyman A. A historz of Russian Symbolismus. Cambridge Universitz Press, 1994
Thomas Shaw J. Pushkin’s poetics of the unexpected, Wisconsin, 1994
Walzer O. Deutsche Romantik. B.1 – 2. Leipzig-Berlin, 1918
Белобровцева Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: конструктивные принципы организации
текста. Турту, 1997
Кульюс С. «Эзотерические» коды романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Тарту, 1998.
Лотман Ю. История и типология русской литературы. Санктпетербург, 2002
Лотман Ю. О русской литературе. Санктпетербург, 1997
Лотман Ю. Пушкин. Санктпетербург, 1995
Найман А. История русского символизма. Москва, 1998
Ницше: pro et contra. Санктпетербург, 2001
Смирнов И.Н. Психодиакрополитика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней.
Москва, 1994
Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. Санктпетербург, 2003
Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов раннего символизма, Санктпетербург,
1999
Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм.
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Космический символизм, Санктпетербург, 2001
39. Шоу Т.Дж. Поэтика неожиданного у Пушкина. Москва, 2002

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Salīdzināmā un sastatāmā filoloăija” ?? daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Kursa anotācija angĜu valodā:

Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

Vācijas uztvere Baltijā un Austrumeiropā
4,5
2
40
423

Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Kultūras vēsture

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Fjodors Fjodorovs, Krievu literatūras un kultūras katedra, profesors
Alīna Romanovska, Latviešu literatūras un kultūras katedra, asistente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra programmas “Salīdzināmā literatūrzinātne” studentiem. Sniedz pārskatu par būtiskākajām
tendencēm vācu – krievu, vācu - latviešu kultūru sakariem, pievēršot īpašu uzmanību tam, kādas vācu kultūras ietekmes ir
vērojamas latviešu un krievu kultūrās Kursā tiek analizētas atsevišėas būtiskākās vācu kultūras teksta izpausmes latviešu
un krievu kultūrās.

Kursa plāns:
26 lekcijas, 14 semināri
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

tēma. Austrumi kā vācu ekspansijas vektors. Vācu kustības uz austrumiem iemesli. Vācija un Polija. Vācija un
Baltija. Baltija Livonijas ordeĦa laikā. Vācieši Baltijā poslivonijas laikā. Vācija un Krievija. Uz Krieviju
pārbraukušie vācieši.
tēma. Vācu – baltiešu un vācu - latviešu kontaktu iesākums. Austrumu vektors mūsu ēras otrās tūkstošgades vācu
politikā. 13. gs. vācu ekspansija. Baltu reăiona un ăermāĦu valstu kara, reliăiskie, ekonomikas, kultūras kontakti
14. – 17. gs.
tēma. Vācbaltieši un latviešu pasaule: 18. gs. Vācu kultūras loma latviešu kultūras veidošanas procesā. Vācu un
latviešu kultūru nošėiršanas problemātika 17. – 18. gadsimtā. Vācu mācītāju veidoto rokasgrāmatu un
dziesmugrāmatu loma latviešu kultūrvides veidošanā, to īpatnības. Vācu daiĜliteratūras lokalizējumi latviešu
valodā. Vācu dzejas ietekme uz latviešu dzejas tradīciju.
tēma. Vācieši 18. – 19. gs. Krievijā. Krievija un Vācija. Maskavas vācieši. Sanktpēterburgs vācieši. Reăionu
vācieši. Vācbaltiešu loma Krievijas vēsturē. Krievija un vācu valstis 18 gs. Krievija un Kurzeme. Krievija un
Autsrumprūsija. Krievija un Vācija 19.gs. b. – 20.gs. sāk. Krievija vācu apziĦā. Vācija krievu apziĦā.
tēma. Vācbaltieši, to kultūra un literatūra, ietekme uz latviešu kultūru un literatūru. J.Zīversa “Deutsche Dichter
in Russland”. (1855) Vācbaltiešu nacionālo jūtu uzplaukums 19. – 20.gs. mijā. J.Gintera loma vācu – krievu latviešu kultūras satuvināšanā un kultūras mantojuma uzkrāšanā. Vācbaltiešu literatūras uzplaukums 19.gs.
beigās. Rusifikācijas politikas loma vācu kultūras attīstībā Latvijā. Vācbaltiešu literatūras apkopojumi: “Baltijas
dzeju krājums”, “Baltijas dzejas”. Vācbaltiešu literatūra kā emigrācijas literatūra (1918 – 1939)
tēma. Vācieši un 18. gs. krievu/latviešu kultūra. Vācieši un Krievijas/Latvijas ekonomika. Vāciešu un
krievu/latviešu zinātne. Vācieši un krievu/latviešu māksla.
tēma. 18. gs. vācu literatūra krievu recepcijā. Pirmie tulkojumi un lokalizējumi. Pirmie izdevumi. Šillers 18.gs. –
19. gs. krievu apziĦā. Gēte 19.gs. krievu kultūras pasaulē. Gētes darbu tulkojumi krievu valodā. Krievu Verters,
krievu Fausts. Gētes mitoloăija Krievijā.
tēma. Vācu filosofija krievu kultūras pasaulē. Kants Krievijā. Hēgelis Krievijā. Nīče Krievijā. Vācu filosofu
tulkojumi krievu valodā.
tēma. Vācu romantisms krievu kultūras liktenī. Vācu romantiėi un krievu romantisms. Vācu romantiėi un krievu
„Sudraba laikmets”. Heidelbergas romantisms un slavofili. Žukovskis un Vācija. Tjutčevs un Vācija.heine
Krievijā. Krievu hofmaniāna.
tēma. Vācu mūzika krievu/latviešu kultūrā. Vācu mūziėi Krievijā/Latvijā. Vācu simfonijas mūzika. Vāgners un
krievu/latviešu mūzikas pasaule. Vācu opera Krievijā/Latvijā Vācu simfoniskā mūzika Krievijā/Latvijā Vīnes
klasikas recepcija Krievijā.
tēma. Vācu pasaule krievu literārajā apziĦā 19.gs. 2. pusē. TurgēĦevs un Vācija. Dostojevskis par Vāciju un
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vāciešiem. Vācijas tēls krievu žurnālistikā un rakstnieku epistolārijā.
20. tēma.Vācu literatūras tulkojumi latviešu valodā, latviešu literatūras tulkojumi vācu valodā 1850. – 1940.g.
Nozīmīgākie tulkojumi un to ietekme uz latviešu literatūras un kultūras attīstību. G.HauptmaĦa, H.ZūdermaĦa
darbu tulkojumu loma latviešu literatūrā. J.RaiĦa J.V.Gētes “Fausta” tulkojums, F.Nīčes “Tā runāja Zaratustra”
tulkojums.
21. tēma. 20.gs. vācu literatūra. Krievu kultūra Tomasa Manna apziĦā. Tomass Manns krievu/latviešu recepcijā.
Pēckara perioda literatūra Padomju Savienībā. Bella fenomens. 20.gs. Vācijā un krievu kultūras pasaule.
Praktiskajās nodarbībās tiek analizēti atsevišėi latviešu un krievu literatūras un mākslas darbi, kuros
ir vērojama vācu kultūras teksta ietekme.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Apīnis A.Latviešu grāmatniecība. Rīga, 1977
Ideju vēsture Latvijā. Rīga. 1995
Jāzepa tēls J.RajĦa un T.Manna darbos. Daugava. 1938, 10 – 11.
Latviešu un Rietumeiropas literatūra. Rīga, 1971.
Latvijas kultūras vēsture, Rīga, 2003.
Priede G. Arhitekts Vilhelms Bokslavs un Rīga. Rīga, 1997
Vācu literatūra un Latvija. Rīga, 2005.
Немцы в России: проблемы культурного взаимодействия. Санкт-Петербург, 1998.
Немцы в России: русско-немецкие научные и культурные связи. Санкт-Петербург, 2000.
Немцы в России: русско-немецкий диалог. Санкт-Петербург, 2001.
Немцы и развитие образования в России. Санкт-Петербург, 1998.
Россия и Германия. Выпуск 1 и 2. Москва. 1999. 2001.

Literatūra (02-papildliteratūra):
Ieteicamās literatūras saraksts.
1.
2.
3.
4.
5.

Klein K.K. Literatūrgeschichte des Deutschtums im Ausland, Leipzig, 1939.
Redlich M. Lexikon deutschbaltischer Lieteratur. Köln, 1989.
Die Deitschbaltische Literatur im 20. Jahrhundert und Ihre Rolle im Letttisch-Deutschen Dialog. Journal of Baltic
Studies. 1998. XXIX/4. S.297.-314.
Lāce R. Internacionālā un nacionālā dialektiskā saistība kā viens no latviešu tēlotājas mākslas faktoriem//
Latviešu tēlotāja māksla. Rīga, 1977.
Lancmanis I. Latvijas kultūrainava – vācbaltiskais, baltiskais un latviskais. Literatūra un Māksla. – 1994. – 4.nov.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Letonika
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)23 ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas “Salīdzināmā un sastatāmā filoloăija” ?? daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
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Kursa anotācija angĜu valodā:

Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Amerika Latvijas mentālajā kartē
4,5
2
40
Literatūrzinātne
Salīdzināmā literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
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Sandra Meškova, Latviešu literatūras un kultūras katedra, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts komparatīvistikas specialitātes maăistra programmas studentiem. Tā mērėis ir
izveidot kontekstu salīdzinošam skatījumam uz ZiemeĜamerikas un Latvijas literatūras norisēm,
rosinot studentus veikt patstāvīgus salīdzinošus pētījumus.

Kursa plāns:
Lekciju tēmas:
7. tēma. Metodoloăiskā ievirze: kultūru kontakti nacionālo/etnisko kultūru un globalizācijas
laikmetā.
8. tēma. ZiemeĜamerikāĦu un latviešu kultūrsituācija no 18.gs. līdz 21. gs. sākumam.
9. tēma. AmerikāĦu literatūras pirmsākumi: klerikālais, filozofiskais, ceĜojumu un autobiogrāfiskais
diskurss. Mutvārdu tradīcijas nozīme. Tipoloăiskās paralēles ar latviešu literatūru.
10. tēma. AmerikāĦu romantisms: galvenās paradigmas N.Hotorna, V.Irvinga, H.Toro,
R.V.Emersona, Longfello, Dž.F.Kūpera, E.A.Po, H.Melvila u.c. darbos. Ietekmes un
tipoloăiskās paralēles ar latviešu literatūru.
11. tēma. Reālisma un naturālisma tradīcija amerikāĦu un kanādiešu literatūrā. Ietekmes un
tipoloăiskās paralēles ar latviešu literatūru.
12. tēma. Modernisma tradīcija amerikāĦu un kanādiešu literatūrā. Ietekmes un tipoloăiskās
paralēles ar latviešu literatūru.
13. tēma. 20. gs. amerikāĦu dramaturăija. Ietekmes un tipoloăiskās paralēles ar latviešu literatūru.
14. tēma. Postmodernisms amerikāĦu un kanādiešu literatūrā. Ietekmes un tipoloăiskās paralēles ar
latviešu literatūru.
15. tēma. Reăionālisma fenomens ziemeĜamerikāĦu literatūrā: dienvidnieku tradīcijas ASV un
kanādiešu literatūras specifika. Tipoloăiskās paralēles ar latviešu literatūru.
16. tēma. Amerikas tēls latviešu literatūrā.
Semināru tēmas:
1. AmerikāĦu un latviešu literatūras pirmsākumi salīdzinošā skatījumā.
2. AmerikāĦu romantisma recepcija Latvijā.
3. AmerikāĦu reālisma un naturālisma recepcija Latvijā.
4. AmerikāĦu modernisma dzejas un prozas recepcija Latvijā.
5. 20.gs. amerikāĦu dramaturăijas recepcija Latvijā: J.O’Nīls, T.Viljamss, L.Helmane,
A.Millers, E.Olbijs u.c.
6. AmerikāĦu postmodernisma recepcija Latvijā.
7. AmerikāĦa tēls latviešu literatūrā.
8. Amerikāniskās tēmas un motīvi latviešu literatūras kontekstā.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
Barnes E. States of Sympathy: Seduction and Democracy in the American Novel. NY, 1997.
The Cambridge Companion to American Realism and Naturalism. Cambridge, 1996.
Hendin J. Vulnerable People: a View of American Fiction since 1945. Oxford, 1978.
Materiāli par latviešu literatūru un pasaules kultūru. R., 1994.
The Oxford Companion to Canadian Literature. Toronto, Oxford, 1997.
Porter A.J. American Literature. 1984.
Romanticism: a Critical Reader. Oxford, 1995.
Walker M. The Literature of the USA. 1994.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Bernheimer Ch., ed. Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Baltimore&london,
1995.
Birkerts S. American Energies: Essays on Fiction. NY, 1992.
International Postmodernism: Theory and Literary Practice. 1997.
Jameson Fr. The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern. London, 1998.
Lindsay A. Death in the Funhouse: John Barth and Poststructuralist Aesthetics. 1995.
Modern Criticism and Theory: a Reader. 1995.
Nicholls P. Modernisms: a Literary Guide. 1995.
Weisbuch R. Atlantic Double-Cross: American Literature and British Influences in the Age of
Emerson. 1986.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Inostrannaja literatura.
Karogs.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)24 ir piederīgs šis kurss:

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Mapping America in Latvian literature
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is envisaged for the MA students of comparative studies programme. Its goal is
designing a context for comparative perspective on North American and Latvian literatures,
stimulating students to do their own comparative research in the field.

Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Komparatīvistikas vēsture
4,5
2
40
Literatūrzinātne
Salīdzināmā literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
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Maija Burima, Latviešu literatūras un kultūras katedra, asoc.prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Studiju kurss aplūko salīdzināmās literatūrzinātnes procesus dažādās nacionālajās tradīcijās sinhronā
un diahroniskā aspektā. Skatīti salīdzināmās literatūrzinātnes izveidošanās priekšnosacījumi,
zinātnes objekts. Raksturota nozīmīgāko komparatīvistikas attīstības posmu specifika. Aplūkots
ievērojamāko komparatīvistikas pamatlicēju – A.Veselovska, V.Žirmunska, P.van Tīgema u.c.
devums. Latviešu komparatīvistikas veidošanās, nozīmīgākie pētījumi.
Kursa plāns:
Lekciju skaits – 20 kontaktstundas, semināri –10 kontakststundas.
1. tēma

Salīdzināmo pētījumu vēsturiskais diskurss
un attīstības gaita

Dažādu nacionālo salīdzināmās literatūrzinātmnes skolu attīstības specifika (krievu,
franču, vācu, rumāĦu u.c.)
2.tēma Svarīgākie salīdzināmo pētījumu veidi
2.1. Tipoloăiskās līdzības jeb paralēlismi. Tipoloăija jeb ăenētiskā līdzība. Tēmu, tēlu
autoru un kolektīvo mītu žanru veidošanās. Līdzīgo literāro strāvojumu problemātika.
2.2.Tiešie literārie kontakti starp literatūrām – tulkojumi, ietekmes, aizguvumi.
Svarīgākie ietekmju un aizguvumu tipi. Pēc apjoma (kolektīvās un individuālās
ietekmes. Ietekmes pēc satura, kādas īpaši ietekmīgas literārās
personības iespaids).
Tiešās literārās saiknes veicinošo faktoru apskats.
2.3. Nacionālo literatūru specifiskās iezīmes.
Starptautisko literāro kontaktu saturs
Tematiskie pētījumi.
Motīvu pētījumi
Tēlu un personāžu sistēmas pētījumi.
4. tēma. Latvijas komparatīvistikas vēsture.
Z.MauriĦas ieguldījums latviešu komparatīvistikas attīstībā.
Tulkošanas vēsture. Ievērojamākie tulkotāji.
3. tēma

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
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Eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
Literatūra:

Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un
interpretācijas.- R., 2001.
Ivbulis V. Uz kurieni, literatūras teorija? R., 1995.
Sproăe L., Vāvere V. Latviešu modernisma aizsākumi un krievu
literatūras “sudraba laikmets”.- R., 2002.
Latviešu un krievu literārie sakari.- Daugavpils, 1990.
Дима А. Принципы сравнительнего литературоведения.М.1977.
Литературные связи и проблема взаимодействия. Сборник
научных трудов.- Горький, 1982.
Проблема типологических и контактных связей в русской и
зарубежной литературе.- Красноярск, 1983.
Жирмунский В. Сравнительное литературоведение.- Л. 1979.
Лозинский М.Л. Искусство стихотворного перевода.// Перевод
средство взаимного сближения народов. – M. 1987.
Топер П. М. Перевод в системе сравнительного
литературоведения.- М. 2000.
Лотман Ю. О типологическом изучении литературы.// О
русской литературе. СПб, 1997.
Жирмунский В. Байрон и Пушкин.// Пушкин и западные
литературы.- Л. 1978.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Kliene E. AtmiĦu dzirkstis.// Karogs N.1.,2, 1979. [par E.Klieni]
2. Sirsone S. Darbīgs un dāsns mūžs.// Grāmatu Apskats, 1995, N.18.
1. [par E.Klieni]
2. Burima M. Lizete Skalbe – ziemeĜu dziesminiece Latvijā. // Humanitāro
1. ZinātĦu Vēstnesis, 2002, 1.
3. Frame D. Pleasures and Problems of Translations.// Biguenet J.,
a. Schulze R. (ed.)
4. The Craft of Translation.- Chicago, 1989.
5. Литература и перевод: проблемы теории. Москва, 1993.
6. Эткинд Е.Г. Поэзия и перевод. Москва. Ленинград, 1963.
7. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. Москва, 1985.
8. Пастернак Б. Л .Заметки о переводе. Мастерство перевода. Москва,
9. 1968.
10. Топер П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения.
11. Москва, 2000.
12. Johansons A.. Leoparda āda. Esejas un apraksti.[Odisejs un Dante; Čosers, Šekspīrs, Defo,
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Kampanella; Šellijs; Andersens un Dikenss; vācu romantisms; O.Vailds; K.Hamsuns;
A.Munte; H.Melvils; K.Sendbergs; FG.Bengtsons]. / Rīga, Daugava, 2004.
13. Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā.- Rīga, Zinātne, 2003.
14. Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas. Latvijas
Universitātes Raksti, 681.sēj. – Latvijas Universitāte, 2005.
15. Vācu literatūra un Latvija. R., Zinātne, 2005.MauriĦa Z. Kultūras problēmas. Kopoti raksti
2.sēj. R., Valters un Rapa 1940.
16. MauriĦa Z. Apceres un teorētiski raksti . Kopoti raksti 2.sēj. R., Valters un Rapa 1940.
17. ZiemeĜu zvaigznājs. – R., Zinātne, 2002.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?iid=440238
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_
uids=1112632&dopt=Abstract
http://www.press.uchicago.edu/Complete/Subjects/53_3.html
http://dukeupress.edu/journals/index.shtml
http://www.ucc.ie/academic/history/publications/25
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)25 ir piederīgs šis kurss:
Doktora studiju programmas „Literatūrzinātne” A daĜa

Kursa nosaukums angĜu valodā:
History of comparative studies.

Kursa anotācija angĜu valodā:
The study course is concerned with the processe of comparative literary stumdies in vairos national
traditions both in synchronic and diachronic aspects. The course deals with the preconditions for the
development of comparative literary stumdies with the object of science. The development of
Latvian comparative stumdies, the most significant research works.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Baltijas kultūru komunikācija
4,5
2
40 st.
Vēsture
Kultūras vēsture
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Maija Burima, Latviešu literatūras un kultūras katedra, asoc.prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Studiju kurss pievēršas Baltijas tautu kultūras specifikas raksturojumam vēsturiskā perspektīvā.
Iezīmētas Baltijas mitoloăijas, folkloras, literatūras, reliăijas, tēlotājmākslas, arhitektūras, mūzikas,
filozofijas un citu kultūras procesu attīstības kopīgās un atšėirīgās iezīmes.

Kursa plāns:
Baltijas kultūras kontaktu veidošanās priekšnoteikumi un nozīmīgākie posmi
(Lietuva, Igaunija):
27. Lietuvas vēstures pamatfakti un etnostruktūra. Novadu atšėirības, lietuviešu literārā valoda
un tās dialekti. Valodas leksiskās un prosodiskās īpatnības, tipoloăiski sakari ar citām baltu
tautām. Lietuviešu literārās valodas izveidošanās. Salīdzinājums ar līdzīgām parādībām
latviešu kultūrā.
28. Lietuviešu folklora. Tautas poēzijas sillabiski-melodiskā organizācija. Folkloras vākšana
Lietuvā, vadošie folkloristi. Salīdzinājums ar līdzīgām parādībām latviešu kultūrā.
29. Pirmie lietuviešu teksti slāvu un senbaltkrievu valodās (14.-17.gs.) – hronikas un „Lietuvas
statūti”, latīĦu un poĜu valodas funkcionēšana šajā laika periodā.
30. Pirmie rakstveida teksti lietuviešu valodā. M.Mažvīda „Katėisms” (16.gs. sākums); pirmā
lietuviešu Ābece.Lietuviešu sakrālās literatūras uzplaukums – M.Daukša un J.Bretkūna
sacerējumi.
31. Pirmie laicīga satura mākslas teksti lietuviešu literatūrā (17.-18.gs. mija). 18.gs. centrālais
literārais fakts – K.Donelaiša „Gadalaiki”. Poēmas politiskās un mākslinieciskās pretenzijas.
Dabas gleznas un tematiskā paralēlisma paraugs individuālajā lirikā.
32. Brīvības centienu realizācija A.Strazda dzejā. ViĦa dzejas melodiskums un
pretdzimtbūtnieciskais saturs.
33. A.Baranausks un viĦa poēma „Anīkču sils”. Lietuvas dabas skaistuma apdziedājums
A.Baranauska liroepikā, viĦa sacerējumu alegoriskais raksturs.
Salīdzinājums ar jaunlatvieāiem.
34. M.Valanăs – lietuviešu mākslinieciskās prozas pamatlicējs. „Juze no Palangas” (1869),
didaktiskie teksti bērniem un pieaugušajiem.
35. Nacionālās atmodas laikmets Lietuvā. Preses un poligrāfijas aktivizācija. Romantisma
sākumi literatūrā. Maironis un V.Kudirka, viĦu sacerējumi. Poētikas likumu izveide
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lietuviešu literatūrā. Sāk veidoties lietuviešu literārā valoda, kuru cenšas normēt – balstoties
uz aukštaišu dienvidrietumu izlokšĦu bāzes. Bērnu literatūras izveide. Salīdzinājums ar
līdzīgām parādībām latviešu kultūrā.
36. Žemaite – reāliste, kura raksta žemaišu versijā. Autores attieksme pret muižniekiem un
baznīcu. Reālisma tradīciju pārstāvji lietuviešu literatūrā – J.Biljūns, L.Gīra, A.Vienols,
Lazdinu Pelēda. Romantisma tradīcijas pārstāvji lietuviešu literatūrā – V.Krēve, Vaižgants.
37. J.JansoĦa dzejas šėiriskais raksturs. S.Nēres daiĜrade. „Egle – zalkšu karaliene”. K.Boruta
daiĜrade. „Baltradža dzirnavas”.
38. Modernisma specifika un iezīmes lietuviešu literatūrā. Futūrisma, simbolisma un
neoromantisma strāvas XX gadsimta sākotnē. Salīdzinājums ar Jauno Strāvu un latviešu
dekadentiem.
39. J.Marcinkēviča, E.Simonaitītes, un J.Paukštela sacerējumi. K.BiĦėa un B.Sruogas
dramaturăija. E.Mieželaiša un J.Avīžus daiĜrade.
40. Lietuviešu emigrācijas literatūra. J.Šilbajoris. J.Baltuša daiĜrade. „Noveles par mīlestību”.
Romāni. Latviešu trimdas literatūra.
41. B.Sirioss-Gīra un viĦa psiholoăiskie romāni. A.Bučis („Tavu ienaidnieku ienaidnieks”).
Jauna cilvēki meklējumi J.Degutītes, A.MaldoĦa un E.Matuzeviča lirikā.
42. Humora un satīras žanrs lietuviešu literatūrā. V.Žilinskaite. J.Grušas un K.Sajas daiĜrade.
V.MiĜūns. „Liepu medus”. A.Žurbas romāni jaunatnei. „Simts dienas”, „Integrālis”.
Salīdzinājums ar Andra PuriĦa un Egila Lukjanska daiĜradi.
43. Lietuviešu literatūrvēsture un kritika. Galvenie attīstības etapi un literatūras tematiskā
hronoloăija, dalījums virzienos un žanros.
44. Lietuviešu dzejas tulkotāji un atdzejotāji latviski. HermaĦa Marăera Majevska, P.Brūvera un
K.Skujenieka atdzejojumi.
45. IgauĦu literatūras sākotne.
46. Nacionālā atmoda un tās izpausmes literatūrā (F. Kreicvalds, L. Koidula).
47. Reālistiskās prozas aizsākumi. Prozaiėa E. Vildes radošā darbība.
48. IgauĦu literatūra 19. – 20. gs. mijā. Literārā grupējuma “Noor-Eesti” darbība (G. Suitss, F.
Tuglass).
49. IgauĦu literatūra 20. gs. 20. – 30. gados (M. Undere, J. Sempers, A. Tamsāre, A. Gailītis, O.
Lutss u.c.).
50. Padomju perioda literatūra (Ā. Hints, E. Krustens, P. Kūsbergs, J. Smūls, M. Trāts, J. Kross).
51. Ieskats mūsdienu igauĦu literatūrā (T. Ennepalu, E. Tode, M. Muts u.c.).
52. IgauĦu trimdas literatūra.
53. Lietuvas vēstures pamatfakti un etnostruktūra. Novadu atšėirības, lietuviešu literārā valoda
un tās dialekti. Valodas leksiskās un prosodiskās īpatnības, tipoloăiski sakari ar citām baltu
tautām. Lietuviešu literārās valodas izveidošanās.
54. Lietuviešu folklora. Tautas poēzijas sillabiski-melodiskā organizācija. Folkloras vākšana
Lietuvā, vadošie folkloristi.
55. Pirmie lietuviešu teksti slāvu un senbaltkrievu valodās (14.-17.gs.) – hronikas un „Lietuvas
statūti”, latīĦu un poĜu valodas funkcionēšana šajā laika periodā.
56. Pirmie rakstveida teksti lietuviešu valodā. M.Mažvīda „Katėisms” (16.gs. sākums); pirmā
lietuviešu Ābece.Lietuviešu sakrālās literatūras uzplaukums – M.Daukša un J.Bretkūna
sacerējumi.
57. Pirmie laicīga satura mākslas teksti lietuviešu literatūrā (17.-18.gs. mija). 18.gs. centrālais
literārais fakts – K.Donelaiša „Gadalaiki”. Poēmas politiskās un mākslinieciskās pretenzijas.
Dabas gleznas un tematiskā paralēlisma paraugs individuālajā lirikā.
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58. Brīvības centienu realizācija A.Strazda dzejā. ViĦa dzejas melodiskums un
pretdzimtbūtnieciskais saturs.
59. A.Baranausks un viĦa poēma „Anīkču sils”. Lietuvas dabas skaistuma apdziedājums
A.Baranauska liroepikā, viĦa sacerējumu alegoriskais raksturs.
60. M.Valanăs – lietuviešu mākslinieciskās prozas pamatlicējs. „Juze no Palangas” (1869),
didaktiskie teksti bērniem un pieaugušajiem.
61. Nacionālās atmodas laikmets Lietuvā. Preses un poligrāfijas aktivizācija. Romantisma
sākumi literatūrā. Maironis un V.Kudirka, viĦu sacerējumi. Poētikas likumu izveide
lietuviešu literatūrā. Sāk veidoties lietuviešu literārā valoda, kuru cenšas normēt – balstoties
uz aukštaišu dienvidrietumu izlokšĦu bāzes. Bērnu literatūras izveide.
62. J.Žemaite – reāliste, kura raksta žemaišu versijā. Autores attieksme pret muižniekiem un
baznīcu. Reālisma tradīciju pārstāvji lietuviešu literatūrā – J.Biljūns, L.Gīra, A.Vienols,
Lazdinu Pelēda. Romantisma tradīcijas pārstāvji lietuviešu literatūrā – V.Krēve, Vaižgants.
63. J.JansoĦa dzejas šėiriskais raksturs. S.Nēres daiĜrade. „Egle – zalkšu karaliene”. K.Boruta
daiĜrade. „Baltradža dzirnavas”.
64. Modernisma specifika un iezīmes lietuviešu literatūrā. Futūrisma, simbolisma un
neoromantisma strāvas XX gadsimta sākotnē.
65. J.Marcinkēviča, E.Simonaitītes, un J.Paukštela sacerējumi. K.BiĦėa un B.Sruogas
dramaturăija. E.Miež Ülaiša un J.Avīžus daiĜrade.
66. Lietuviešu emigrācijas literatūra. J.Šilbajoris. J.Baltuša daiĜrade. „Noveles par mīlestību”.
Romāni.
67. B.Sirioss-Gīra un viĦa psiholoăiskie romāni. A.Bučis („Tavu ienaidnieku ienaidnieks”).
Jauna cilvēki meklējumi J.Degutītes, A.MaldoĦa un E.Matuzeviča lirikā.
68. Humora un satīras žanrs lietuviešu literatūrā. V.Žilinskaite. J.Grušas un K.Sajas daiĜrade.
V.MiĜūns. „Liepu medus”. A.Žurbas romāni jaunatnei. „Simts dienas”, „Integrālis”.
69. Lietuviešu literatūrvēsture un kritika. Galvenie attīstības etapi un literatūras tematiskā
hronoloăija, dalījums virzienos un žanros.
70. Lietuviešu dzejas tulkotāji un atdzejotāji latviski. HermaĦa Marăera Majevska, P.Brūvera un
K.Skujenieka atdzejojumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
4. Baltijas valstu vēsture.- R., 1998.
5. Paroleks R. Baltijas literatūras salīdzinošā apcere.- R., 1985.
6. Ėempe A. IgauĦu lirika un galvenās iezīmes igauĦu rakstniecības vēsturē.- R., 1938.
Очерк истории эстонской советской литературы.- Москва, 1971.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Egle R., Upīts A. Pasaules rakstniecības vēsture.- IV.- R., 1934.
Eesti Kirjanduslugu {Epp Annus, Luule Epner, Ants Järv, Sirje Olesk, Ele Süvalep, Mart Velsker.
Kirjastus Koolibri, 2001.
Noor-Eesti 100. Kriitilisi ja võrdlevai tagasivaateid [Uoung Estonia 100. Critical and comparative
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retrospectives. Koostanud ja toimetanud Elo Lindsalu. Tlü Kirjastus. Tallin, 2006.
At the End of the World. Text, motif, culture.Edited by Rein Undusk. The Under and Tuglas
literature Centre. Tallin, 2005.
Literaria IIEesti kirjandusloo allikmaterjale. Vihik 11. Friedebert Tuglas. Eluloolisi märkmeid I.
1906-1944. Virgela, tartu, 1996.
Eesti tuulikud. Tänapäev, 2005.
Тух Борис. Эстонская литература. Горячая десятка эстонских писателей второй половины ХХ
– начала ХХI века Изд. КПД, Таллин 2004.
Лаур Мати, Паюр Аго, Таннберг Тыну. История Эстонии часть 1-2. Таллин, 1995.
Estian Literary Magazine, 2003. (by Estonian Institute. http: // www.einst.ee/literary

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Karogs, Kentaurs, Literatura ir Menos.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)26 ir piederīgs šis kurss:

Kursa nosaukums angĜu valodā:
The cultural communication of Baltic countries.

Kursa anotācija angĜu valodā:
The study course characterized the specific features of culture in Baltic cultures viewed from the
historical perspective. The common and distinctive developmental features in the mythology,
folklore, literature, religion, fine arts, architecture, music, philosophy and other processes of culture
in Baltic countries are emphasized. The most significant phenomena of the culture of Baltic cultures
are characterized.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Eiropas telpiski mentālais polilogs
4,5
2 KP
40 st.
Filoloăija
Literatūrzinātne
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Fjodors Fjodorovs, Dr.habil.filol., Komparatīvistikas institūta profesors,
Alīna Romanovska, Maă.filol., Latviešu literatūras un kultūras katedras asistente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts maăistrantūras 1. studiju gada studējošiem.
Kursa mērėis ir sniegt sistemātisku pārskatu par būtiskākajām Eiropas kultūras kategorijām,
kultūrologēmām. Studenti iegūst zināšanas ne tikai par atsevišėām teorētiskām kategorijām, bet arī
analizē to izpausmes noteiktajās nacionālajās kultūrās dažādos kultūras vēstures attīstības posmos.

Kursa plāns:
Lekciju skaits – 20 kontaktstundas, semināri –20 kontakststundas.
Lekciju tēmas:
1. Mūsdienu kulturoloăijas (antropoloăijas) pamatkategorijas.
Pasaules aina kā universāla kategorija. Pasaules modelis kā universāliju sistēma, kā pasaules
ainas „kodols”. Nacionālās, sociālās, profesionālās pasaules ainas.
2. Laiks – telpa.
Subjektīvais telplaiks. Telpiskā koordinātu ass – vertikāle un horizontāle – nosaka pasaules
uztveres pamatīpatnības, atsevišėā cilvēka un cilvēces kopumā dzīvesvieds un uztveres veids.
Cilvēka sākotnējā pieredze – telpiskā pieredze.
3. Sakrālā vertikāle kā mitoloăiskās pasaules uztveres pamats.
Sakrālā vertikāle un mūsdienu apziĦa.
4. CeĜojums Eiropas pasaulē.
CeĜa toposs. SvētceĜošana. CeĜojumu raksturs no senajiem laikiem līdz mūsdienām. Atgriešanās
ideja: 1) Izraēlas atgriešanās modelis no Ēăiptes jūga, 2) Odiseja atgriešanās uz Itaku, 3)
pazudušā dēla atgriešanās. Pārvietošanās veidi.
5. Māja kā Eiropas pasaules ainas kodols. Mājas veidi no senajiem laikiem līdz mūsdienām.
Māja un tās lokusi.
6. Mājas ekvivalenti – sociāli vērtējošais aspekts.
Pils – sēta – viensēta – nakts patversme. Vasarnīcas toposs.
7. Lauki – sādža – pilsēta.
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Opozīcija lauki – pilsēta kā opozīcijas civilizācija – daba variācija. Dārza toposs. Pilsētas
pamatlokusi.
8. CeĜojošā cilvēka pamattoposi:
Traktieris – viesnīca (hotelis) – motelis. Stacija. Lidzosta. Krogi.
9. Baznīca Eiropas kultūras apziĦā.
Baznīca ir vienlaikus gan svēta vieta, gan pasaules aina, tā atspoguĜo ne tikai visu Kosmosu
kopumā, bet arī „kosmisko dzīvi”. Kristiešu baznīcas vēsture. Klosteris.
10. Kapi.
Kapu arhitektūras transformācija. Pilsētas kapi. Lauku kapi. Epitāfija.Cilvēks kapos.
11. Dabas parādības kā kultūras universālijas.
a) upe – dīėis – ezers – jūra; purvs – grāvis
b) birzs – mežs
c) lauks – tīrums; plāva
d) kalni (konkrēti ăeogrāfiskie un vispaķinātie)
e) sala
12. Galvaspilsēta – province.
Galvsapilsētas semiotika. Provinces semiotika. Perifērijas ipratne. Latvija: Rīga – novadi.
13. Dzimtā valsts – svešnacionālā pasaule.
Kultūras centru (pilsētas) mitoloăija. Jeruzēlema. Roma. Venēcija. Parīze utt. Orientieru maiĦa.
14. Dzimtā valsts – svešnacionālā pasaule.
Kultūras telpu (valstu) mitoloăija. Palestīna (Izraēla) – Vācija – Francija – Itālija – ASV utt.
Emigrācija. Dzimtene – svešatne.
15. Universālā opozīcija: Austrumi – Rietumi, ZiemeĜi – Dienvidi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Kūle M. Filosofija. Rīgā, 1996.
Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, 2002.
Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. Rīga, 1999.
Ėikāns V. Eiropas literārie virzieni Latvijā. Rīga, 2003.
Tabūns B. Jaunākās latviešu literatūras attīstības problēmas. Rīga,1977
Tabūns B. Modernisma virzieni latviešu literatūrā. Rīga, 2003.
Tabūns B. Proza specifika. Rīga, 1988.
Uz kurieni, literatūras teorija, Rīga, 1995
Бахтин М.М. Этика словесного творчества. Москва, 1979.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. Москва, 1972.
Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Ленинград, 1971.
Москва – Петербург: pro et contra: диалог культур в истории национального самосознания.
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Санктпетербург, 2000.
34. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Ленинград, 1974
35. Федоров Ф.П. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига, 1988.
36. Федоров Ф.П. Художественный мир немецкого романтизма: структура и семантика. Москва. 2004.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ernst Cassierer Was ist der Mensch. Versuch einer Philosophie der menschlicher Kultur. Stuttgart, 1960.
Ernst Cassirer. Philosophie der symbolischen Formen. In 3 B. Berlin, 1923, 1925.
Meyerhoff H. Time in Literature. Los Angeles, 1960
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. Москва, 1997
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Москва, 1975.
Элиаде М. Очерки сравнителиного религиоведения. Москва, 1999.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Karogs
Letonika
Zinātnes Vēstnesis
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē
Literatūra un kultūra: process, mijiederbība, problēmas.
Пространство и время в литературе и искусстве.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Salīdzināmā un sastatāmā filoloăija” ?? daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Kursa anotācija angĜu valodā:

Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

ZiemeĜvalstu literatūru recepcija Latvijā
D
2
40 st.
Vēsture
Kultūras vēsture

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
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Maija Burima, Latviešu literatūras un kultūras katedra, asoc.prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Studiju kurss pievēršas latviešu un ZiemeĜvalstu kultūras specifikas raksturojumam vēsturiskā
perspektīvā. Iezīmēta Baltijas un ZiemeĜvalstu mitoloăijas, folkloras, literatūras, reliăijas,
tēlotājmākslas, arhitektūras, mūzikas, filozofijas un citu kultūras procesu attīstības kopīgās un
atšėirīgās iezīmes. Raksturoti nozīmīgākie ZiemeĜvalstu kultūras fenomeni Latvijā.

Kursa plāns:

1. tēma ZiemeĜvalstu un latviešu literāro kontaktu
veidošanās priekšnoteikumi un nozīmīgākie
posmi:
Latviešu un zviedru literārie kontakti un to teorētiski vēsturiskais diskurss.
Latviešu un norvēău literārie kontakti un to teorētiski vēsturiskais diskurss.
Latviešu un dāĦu literārie kontakti un to teorētiski vēsturiskais diskurss.
Latviešu un somu literārie kontakti un to teorētiski vēsturiskais diskurss.
2.tēma ZiemeĜvalstu literatūras ietekme uz latviešu
literāro tipu formēšanās procesiem
Nacionālais romantisms tipoloăisko līdzību un ietekmju un aizguvumu perspektīvā.
Pozitīvisma raksturojums ZiemeĜvalstu un latviešu literatūrā.
Modernais kultūras tips, subtipi un to nacionālās īpatnības ZiemeĜvalstu un latviešu
literatūrā.
3.tēma ZiemeĜvalstu literatūras iespaids uz latviešu
literatūras žanru formēšanās procesiem.
Holbergs, Ibsens, Strindbergs u.c. latviešu dramaturăijas attīstības kontekstā.
Hamsuns, Unsete, Lāgerlēva, Aho u.c. latviešu prozas izveides kontekstā.
Bjernsons u.c. atviešu lirikas izveides kontekstā.
4.tēma Latviešu un ZiemeĜvalstu literatūras saturiskā
tuvība virzienu kontekstā
Pilsētas un provinces tematika.
Cittautu un citu valstu tēls ZiemeĜvalstu un latviešu literatūrā salīdzinošā
skatījumā (Krievijas tēls – slāvi, Parīze – franči, Amerika – amerikāĦi u.c.).
Kopīgais un atšėirīgais cilvēka koncepcijas izveidē.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencēta ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas.- R.,
2001.
2. Jundze A. Somijas literatūra Latvijā. 1885 – 2001.- R. 2002.
3. Kalnačs B. Ibsena zīmē. R., 2000.
4. StepiĦš L. Latviešu un zviedru literārie sakari.- R., 1983.
5. StepiĦš L. Latviešu un dāĦu literārie sakari. – R., 1989.
6. Lejas-KrūmiĦš T. Knuts Hamsuns. Mūža gaitas un darbs.- R., 1930.
7. Kalnačs B. Strindberga pieejamība.//Karogs, 1991,1.
8. Mortukāne A. Knutam Hamsunam šogad – 135. // Karogs.- 1994.- Nr. 12.
9. Treimanis V. Telpa spēlēm ar valodu. //Karogs.- 1993.- Nr. 4.
10. Upītis A. Jaunās grāmatas, Knuta Hamsuna “Pāns”. //Balss.- 1907.- Nr.40.
11. StepiĦš L. Knuts Hamsuns Latvijā.//Karogs.- 1984.- Nr.9.- 147.lpp.
12. MauriĦa Z. ZiemeĜu tēmas un variācijas. Eseju kr. Valters un Rapa, 1939.
13. Akuraters J. Ibsens, Hamsuns un Grīgs Norvēăijā. //Latvija.- 1908.- Nr.266.
14. Jansons–Brauns. Fauni un klauni? //Latviešu literatūras kritika.2.sēj. R.- 1957.
15. ZiemeĜnieks J. K.Hamsuna “Zemes svētība”. Grāmatu apskats. // Skaidrība.- 1924.Nr.3.
16. ZiemeĜu zvaigznājs. R., Zinātne, 2002.
17. Sudrabkalns J. Grāmata par Hamsunu. //Daugava.- 1931.- Nr.10.
18. Sudrabkalns J. Hamsunam paliek 80 gadu. //Jaunākās ZiĦas.- 1939.- Nr. 168.
19. Kliene E. AtmiĦu dzirkstis. //Karogs.- 1979.- Nr. 1.,2.
20. Hamsune M. Varavīksne. Knuta Hamsuna vētrainā dzīve. Grāmatu Draugs, 1962.
21. Algulin I. A History of Swedish Literature. 1989.
22. Ferguson. R. Enigma. The Life of Knut Hamsun. – London.
23. Благовещенская М. П. Кнут Гамсун. Биография по неизданным источникам и
литературная характеристика.- Санкт-Петербург, 1910.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Hamilton J. Turner and the Scientists. L., 1998.
2. Hobsbawn E. Nation and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality.
Cambridge, 1990
3. Laidlay W.J. The Royal Academy , its Uses and Abuses. L., 1989.
4. Rose A. A Pre-Raphaelites Portraites. Oxford, 1981.
5. Spalding F. Magnificent Dreams. Burne-Jones and the Late Victorians. Oxford,
1978.
6. Bojers J. IzceĜotāji.-R. 1993.
7. Almkvists K.J.L. Vai nu tā drīkst?- R., 1996.
8. Востриков А. Книга о русской дуэли. Санкт-Петербург. Издательство Ивана
Лимбаха, 1998.
9. Гамсун Т. Кнут Гамсун мой отец.- Москва, 1999.
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10. Гуревич А. Средневековый героический эпос германских народов.//
Старшая Эдда.- Санкт-Петербург, Наука, 2000.
11. Захарова О. Власть церемониалов и церемониалы власти в Российской империи
XVIII – начала XX века. Москва. АиФ Принт, 2003.
12. Певзнер Н. Английское в английском искусстве. Санкт-Петербург, 2004.
13. Стравинский И.Ф. Статьи. Воспоминания. Москва. Сов. композитор, 1985.
14. Федотов Г.П. Судьба и грехи России. В 2 Т. Санкт-Петербург, 1992.
15. Шестаков В. Английский акцент. Английское искусство и национальный
характер. М., 2000.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)27 ir piederīgs šis kurss:

Kursa nosaukums angĜu valodā:
The cultural processes of the researched epoch

Kursa anotācija angĜu valodā:
The study course characterized the specificē features of culture in Latvia and Nordic countries
viewed from the historical perspective. The common and distinctive developmental features in the
mythology, folklore, literature, religion, fine arts, architecture, music, philosophy and other
processes of culture in Baltic and Nordic countries are emphasized. The most significant phenomena
of the culture of Nordic countries in Latvia are caractarized.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Krievu literatūras recepcija Latvijā
4,5
2KP
40 st.
Filoloăija
Salīdzināmā literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
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Filol. dr., Krievu literatūras un kultūras katedras docente Elīna VasiĜjeva

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Salīdzināmā filoloăija (literatūrzinātne)

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts maăistrantūras programmas 2. studiju gada studējošiem.
Kursa mērėis ir izveidot un paplašināt studējošo zināšanas par krievu literatūras recepciju, krievu un
latviešu literārajiem sakariem, pamatojoties un salīdzināmās literatūrzinātnes mūsdienīgo
metodoloăiju. Studiju kurss paredz aktīvu studējošo dalību semināros, kā arī patstāvīgu praktisku
pētījumu veikšanu.
Kursa plāns:
Lekciju skaits – 30 kontaktstundas, semināri –10 kontakststundas.
Lekciju tēmas:
56. Krievija un Latvijas vēsturiskie sakari; to ietekme uz kultūras dialogu.
57. Krievu-latviešu literāro sakaru izpētes metodoloăijas. Vēsturiski - biogrāfiskā metode.
Tipoloăiskā metode.
58. Jaunlatvieši un viĦu ideoloăijas sakari ar Krievija politiku; kulturālā ietekme.
59. Tulkojums kā krievu un latviešu literatūras dialoga veids. A. Puškina tulkojumi latviešu
valodā.
60. Romantisma tradīcija latviešu literatūrā un krievu romantisms. Plūdonis – ěermontovs.
61. „Jaunās drāmas” ietekme uz latviešu dramaturăijas tapšanu. Čehovs – Blaumanis.
62. Krievu folkloras un literatūras motīvi latviešu literatūrā. RaiĦa traăēdija „Ilja Muromietis”.
63. Krievu simbolisms un 20. gs. sākuma latviešu literatūrā. A. AustriĦš. V. Eglītis.
64. Tipoloăiskās paraleles dzejā un prozā. Akmeisms un dekoratīvais stils latviešu literatūrā. A.
Ahmatova – Aspazija.
65. Socreālisms un latviešu literatura. 20. gs. beigu situācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V. Vāvere, L. Sproăe Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras „sudraba laikmets”. 2002 Rīga.
Berelis Guntis. Latviešu literatūras vēsture : no pirmajiem rakstiem līdz 1999.gadam. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 1999
Viktors Hausmanis, Benedikts Kalnačs. Latviešu drāma : 20. gadsimta pirmā puse. - Rīga : Zinātne, 2004
Tabūns B. Modernisma virzieni latviešu literatūrā. R., 2003
Kokare E. Latviešu galvenie mitoloăiskie tēli folkloras atveidē. R., 1999
Ю. Абызов. Русское печатное слово в Латвии 1917-1944 гг.: Библиографический справочник: В 4 ч.
1990-1991. Stanford.
Ю. Абызов От Лифляндии к Латвии, Ч.1., 1993. Рига.
Ю. Абызов От Лифляндии к Латвии, Ч.2., 1996. Рига.
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9. .
10. И. Бергман Из истории латышско-русских литературных отношений. 1979. Рига.
11. В. Вавере, Г. Мацков Латышско-русские литературные связи, 1965. Рига.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Русская печать в Риге: из истории газеты Сегодня» / Составители Б. Равдин, Л. Флейшман,
Ю. Абызов. - 1997. Stanford.
Б. Инфантьев, А. Лосев Обращенные к Латвии строки. 1999. Рига.
Русская культура в Прибалтике / Составитель Ю.Абызов. Т. IV. – 1999. Рига.
Б. Инфантьев, А. Лосев Латвия в судьбе и творчестве русских писателей. 1994. Рига.
Инфантьев Б. Латгальские истоки Юрия Тынянова. – Рига, 2004.
Б. Инфантьев, А. Лосев Обращенные к Латвии строки. 1999. Рига.
С. Журавлев Русские писатели в Лифляндии и Курляндии, 2-я половина 19-го века, Книга 2.
1995, Рига
Фридрих Л. Русский фолклор в Латвии. – Рига, 2004.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
„Karors”, „Letonika”

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
B daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
The Russian Literature Reception in Latvia
Kursa anotācija angĜu valodā:
The aim of the study course is to improve students’ knowledge about the Russian literature reception
in Latvia: translation, Influence of ideas and models of great writers, affinity to schools and literary
currents, the ideological reasons. In a rate practical work under the comparative analysis of texts is
provided.
Piezīmes:

Nosaukums

Latgale kā komparatīvistikas pētījumu objekts

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

4,5

Kredītpunkti

2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

40

Zinātnes nozare

literatūrzinātne
salīdzināmā literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozare
Kursa autors (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
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Valentīns Lukaševičs, Latviešu literatūras un kultūras katedra, lektors.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)

Nav.
Kursa anotācija:

Kurss paredzēts HF maăistrantūras (salīdzinošā literatūrzinātne) studentiem. Kursa ietvaros tiks
apskatīta latgaliešu kultūra, aplūkotas procesa tendences no sākotnes līdz mūsdienām.
Salīdzinājums ar citām kultūrām pamatā bāzējas uz daiĜliteratūru tematisko un saturisko īpatnību
sastatīšanu.

Kursa apraksts - plāns:

1.tēma. Drukas aizliegums, tā atcelšana.
2.tēma. Proza “Gaismā” un “Drywā”.
3.tēma. Proza “Latgolas Vōrdā”.
4.tēma. Pirmie stāstu krājumi latgaliešu rakstu valodā.
5.tēma. J.Opincāna nepabeigtie romāni.
6.tēma. N.Neikšānīša proza.
7.tēma. M.Andžānes proza.
8.tēma. Dektera proza.
9.tēma. Vl.Lōča – Vaideāna proza.
10.tēma. K.Stroda – Plencinīka proza.
11.tēma. O.Seiksta proza.
Visi šie temati tiek aplūkoti salīdzinājumā ar līdzīgiem fenomeniem latviešu, lietuviešu, igauĦu,
krievu kultūrās, ja ir nepieciešamība – arī ar procesiem Eiropas un pasaules kultūrās.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Nokārtoti pārbaudījumi semestra laikā, nokārtota diferencētā ieskaite kursa beigās.
Literatūra (01-mācību literatūra):

1.Bukšs M. 1965. LatgaĜu literaturas vēsture. Minhene, LatgaĜu izdevniecība.
2.ApeĜs M. 1935. Latgalīšu literaturas vēsture. Rēzekne.
3.KursīteJ., Stafecka A. 2003. Latgale: valoda, literatūra, folklora. Rēzekne, Latgales kultūras centra
izdevniecība.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Salceviča

I. Gadsimts latgaliešu prozas un lugu rakstniecībā : 1904-2004. Rīga, Zinātne.
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Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Drywa, Dzeive, Luna, Karogs, Kultūras Forums.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Kursa nosaukums angĜu valodā:

LATGALE AS THE OBJECT OF COMPARATIVE STUDIES
Kursa anotācija angĜu valodā:

The study course characterized the specific features of culture in Latgalian cultures viewed from the
historical and language perspective. The most important features in the mythology, folklore,
literature, religion, fine arts, architecture, music, philosophy and other processes of culture in
Latgale are emphasized.
Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Salīdzināmās valodniecības vēsture
4,5
2
40
Filoloăija
Salīdzināmā filoloăija
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Anatolijs KuzĦecovs, Slāvu valodniecības katedra, asoc. profesors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav nepieciešamas.

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas “Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)” studentiem.
Komparatīvās lingvistikas rašanās un izveide. Dažādi mērėi dažādos komparatīvistikas attīstības
posmos. Komparatīvistikas pētīšanas pamatpaĦēmieni.

Kursa plāns:
8 lekcijas, 8 semināri
1. Salīdzināmi vēsturiskā metodes izveide.
2. Naturālistiskā skola komparatīvistikā (Augusts Šleihers).
3. Vilhelms Gumbolds un viĦa sekotāji (H. Šteintals, A. PotebĦa, K. Fosslers).
4. Jaungramatisms (Augusts Leskins, G. Osthofs, K. Brugmans, Germans Pauls, B. Delbruks, F. F.
Fortunatovs, A. A. Šahmatovs).
5. Jaungramatisma kritiėi (H. Šuhards – vārdu un lietu skola, Ž. Žiljerons – lingvistiskās ăeogrāfijas
skola, M. Bartoli, Dž. Bonfante, V. Pizani – neolingvistika, N. J. Marrs – “valodas jaunā mācība”).
6. KazaĦas skola – N. V. Kruševskis, I. A. Boduēn de Kurtenē.
7. Strukturālisms – Ferdinands de Sosīrs, Antuāns Mejē. Prahas lingvistiskais pulciĦš.
8. Mūsdienu komparatīvistika.
9. Salīdzināmi ăenētisko pētīšanu tehnika.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens
Literatūra (01-mācību literatūra):
Алпатов В. М. История лингвистических учений. 3-е изд. – Москва. – 2001.
Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. – Москва. – 1966.
Березин Ф. М. История русского языкознания. – Москва. – 1980.
Березин Ф. М. История советского языкознания. – Москва. – 1981.
Звегинцев В. А. История языкознания ΧΙΧ и ΧΧ веков в очерках и извлечениях, чч. 1–2. –
Москва. – 1964-1965.
Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. – Москва –
Ленинград. – 1938.
Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. – Москва. – 1954.
Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. – Москва. – 1973.
Literatūra (02-papildliteratūra):
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Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тт. 1-2. –
Тбилиси. – 1984.
Иванов Вяч. Вс. Современное индоевропейское сравнительно-историческое языкознание //
Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ΧΧΙ. Новое в современной индоевропеистике. –
Москва. – 1988.
Макаев Э. А. Общая теория сравнительного языкознания. – Москва. – 1977.
Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. – Москва. – 1980.
Ягич И. В. История славянской филологии. – Санктпетербург. – 1910.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Вопросы языкознания

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas “Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)” B daĜa.
Kursa nosaukums angĜu valodā:
The History of Comparative Linguistics
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for students of magister’s degree syllabus “Philology” (comparative
philology).
The origin and history of comparative linguistics, its purposes and objects. The main tendencies of
its development.

Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Ievads kontrastīvajā lingvistikā
5
2
40
Salīdzināmā filoloăija.
Sastatāmā valodniecība.

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
GaĜina Pitkeviča, Slāvu valodniecības katedra, docente.
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
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Bakalaura studiju programmas “Filoloăija” A un A1 daĜas kursi.
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maăistra studiju programmas “Salīdzināmā filoloăija” maăistrantiem. Kurss dod svarīgākās ziĦas par
kontrastīvo lingvistiku, tās terminoloăiju, attīstības etapiem un valodas vienību analīzes paĦēmieniem.
Kursa plāns:
30 st. lekcijas, 10 st. semināri.
1. Kontrastīvā lingvistika – sinhronās valodniecības nozare.
Valodu kontrastīvās pētīšanas mērėi un uzdevumi. Valodu kontrastīvās pētīšanas teorētiskie un praktiskie uzdevumi.
2. Kontrastīvās lingvistikas attīstības etapi.

Pamatfaktori, kas nodrošināja kontrastīvās lingvistikas izcelšanos: sastatāmās
valodniecības attīstība, svešvalodu mācīšanas pētīšana, tulkojumu prakses un teorijas
attīstība, divvalodu vārdnīcu sastādīšana, starpvalodu kontakti.
3. Valodu kontrastīvās pētīšanas principi.

Salīdzināmības princips. Terminoloăiskās atbilstības princips. Valodu faktu
pētīšana no abu sastatāmo valodu viedokĜa. Teritoriālās neierobežotības princips.
4. Valodas vienību kongruences un ekvivalences jēdziens.

Kongruence kā valodas vienību formu tāpatība. Valodas vienību pilnā, daĜējā un
lakunārā ekvivalence. DaĜējās ekvivalences veidi (diverăence un konverăence).
Praktiska valodas vienību kongruences un ekvivalences veidu noskaidrošana, sastatot
dažādas valodas.
5. Valodu tipoloăiskās klasifikācijas.

Valodu morfoloăiskā un sintaktiskā klasifikācijas, to izmantošana valodu
sistēmu kontrastīvajā pētīšanā. Valodas tipa noskaidrošana, pamatojoties uz valodas
formu analīzi.
6. Kontrastīvās lingvistikas tipoloăiskās kategorijas.

Kategoriju tipoloăiskās formas un nozīmes. Tipoloăisko kategoriju pazīmes:
starpvalodu raksturs, starplīmeĦu raksturs, atbilstības vārdu šėirās. Dažādu valodu
tipoloăisko kategoriju praktiskā sastatāmā analīze.
7. Lingvistiskās universālijas.

Absolūtās un statistiskās, induktīvās un deduktīvās, līmeĦu (fonētiskās,
morfoloăiskās, frazeoloăiskās, sintaktiskās) universālijas.
8. Kontrastīvās metodes izmantošana svešvalodu mācīšanā.
Transferences un interferences jēdzieni. Transferences paātrinošā un interferences palēninošā iedarbība svešvalodas
apgūšanas procesā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Байрамова Л.К. Введение в контрастивную лингвистику. Казань: Изд. Казанского ун-та, 2004.
2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Москва, 1975. §§ 34 - 41.
3. Вайнрайх У. Одноязычие имногоязычие // Новое в лингвистике. Вып. 6. Москва, 1972.
4. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. Москва, 1983.
5. Рамат П. Универсалии и типология // Вопросы языкознания, 1986, № 2.
6. Семенова М.Ф. Сопоставительная грамматика русского и латышского языков. Рига, 1966.
7. Стернин И.А. Контрастивная лингвистика. Воронеж, 2004.
8. Сятковский С.Н. Основные принципы сопоставительного анализа языков. Статьи первая и вторая //
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Русский язык за рубежом, 1976, № 4, 5.
9. Эндзелин Я.М. Славяно-балтийские этюды // J. Endzelīns. Darbu izlase 4-os sējumos. II sējums. Rīga, 1974.
10. Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. Москва, 1981.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Гладров В. Вопросы функциональной эквивалентности в сопоставительной лингвистике // Русский язык
за рубежом, 1985, № 6
2. Михайловская Н.Г. Вопросы типологии интерферентных явлений в русской речи билингва // Методы
сопоставительного изучения языков. Москва, 1988.
3. Мустейкис К. Сопоставительная грамматика русского и литовского языков. Вильнюс, 1972.
4. Серебренников Б.А. О лингвистических универсалиях // Вопросы языкознания, 1972. № 2.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistru studiju programmas Salīdzināmā filoloăija (Valodniecība) B daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Introduction to Contrastive Linguistics.
Kursa anotācija angĜu valodā:

The course is envisaged for MA students of Master’s study programme “Comparative
linguistics”, its terminology stages of development and principles of analysis of language units.
Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Ievads sociolingvistikā
4,5
2 KP
40 st.
Filoloăija
Salīdzināmā filoloăija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
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NataĜja Jundina, Vācu filoloăijas katedra, Dr. philol., docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Ievads valodniecībā (Bak. st. programma, A daĜa)
Vācu valodas vēsture (Bak. st. programma, A daĜa)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Salīdzināmā filoloăija)“ 1. studiju gada
(2.sem.) studējošajiem.
Kurss dod pārskatu par sociolingvistikas pētījumu virzieniem, sociolingvistikas teorijām, par
pamatjēdzieniem, svarīgākajiem sociolingvistikas terminiem un problēmām, sociālajiem faktoriem,
kas nosaka vācu valodas heteroăenitāti. Kursa mērėi ir:
3. Izskaidrot sakarības un mijiedarbību starp sociālo grupu un valodu.
4. Sniegt priekšstatu par valodas stratifikāciju sociālo faktoru kontekstā.
5. Saprast un pareizi pielietot sociolingvistiskās jomas terminoloăiju.
Kursa plāns:
20 st.- lekcijas
20 st. - semināri
1. Pārskats par vācu valodas vēsturi, laikmetu iedalījumu, valodas uzbūvi, dialektiem,
rakstiskām tradīcijām.
2. Vācu valodas attīstība kā sociālā cilvēku darbība noteiktos vēsturiskos apstākĜos. Ieskats
vācu valodas ortogrāfijā, līdzskaĦu pārvirzē, sintakses un vārdu krājuma attīstībā.
3. Valodu saimes.
4. Rakstiskas liecības, kopīga izstrādāšana, salīdzinājums. Ieskats valodas attīstības tendencēs
sākot no senaugšvācu līdz jaunaugšvācu periodam:
- Senaugšvācu valoda;
- Vidusaugšvācu valoda;
- Jaunaugšvācu valoda;
- Baroks: Andreas Grifius;
- Apgaismība:valodas reforma;
- Nacionālās tendences romantikas un restaurācijas laikmeta kontekstā;
- Standartizētas valodas attīstības tendences 19./20. gs.;
- Valodu salīdzinājums VDR un VFR;
- Jaunākas vācu valodas attīstības tendences.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
1. Sistemātiska lekciju apmeklēšana.
2. Kontroldarbu rakstīšana
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3. Dif. ieskaite

Literatūra (01- obligātā literatūra):
1. Gross, H. (1990): Einführung in die germanistische Linguistik. München: Iudicium Verlag.
2. Lyons, J. (1992): Die Sprache. München: C. H. Beck Verlag.
3. Löffler, H. (1994): Grundlagen der Germanistik. Germanistische Soziolinguistik. Berlin:
Erich Schmidt Verlag.
4. Polenz, P. (1991-99): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. 3
Bde. Berlin: Gruyter-Verlag.
5. Schippan, Th. (1992): Lexikologie der dt. Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer
Verlag.
6. Stedje, A. (1999): Deutsche Sprache gestern und heute. München: Fink.
7. Tschirch, F. (1989): Geschichte der deutschen Sprache. Entwicklungen und Wandlungen.
Berlin: Erich Schmidt-Verlag.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Althaus, H.P., Henne, H. (1980): Lexikon der germanistischen Linguistik. Tübingen: Max
Hueber Verlag.
2. Wohlgemuth, J.: Geschichte der deutschen Sprache. In: www.linguist.de.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
INTERNET resursi: www.linguistik-online.de
www.krugosvet.ru
www.linguist.de
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma “Filoloăija (Salīdzināmā filoloăija)” A daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Language and the history of
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 1rd year students (2th semester) of the Faculty of the
Humanities, Master academic study programme “Philology (Comparative Philology)”.
The course offers an overview of the existing directions in sociolinguistic research, sociolinguistic
theories, basic notions, most important terminology and problems; considers the social factors that
determine the heterogeneity of the German language. The aims of the course are as follows:
1. to develop understanding of the relations and interconnections between social groups and
language.
2. to give an idea of the stratification of language in the context of social factors.
3. to ensure that students correctly understand and use sociolinguistic terminology.
Piezīmes:
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Eiropas valodu polilogs
4,5
3
60
Filoloăija
Literatūrzinātne
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Ilona ěaha, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Kursa gaitā ir paredzēts apskatīt jautājumus par valodu daudzveidību, atvērtību, mijiedarbību,
integrāciju, kā arī atsevišėo valodu dominanti, īpatsvaru liekot uz vācu un skandināvu valodām.

Kursa apraksts – plāns:
11. Monologs, dialogs, polilogs - to nozīmes.
12. Valodu situācijas Eiropas Savienībā (likumdošana, problēmas, to risinājumi).
13. Valsts valodas statuss, funkcionēšana.
14. Bilingvisms.
15. Valodas asimilācija
16. Valodu daudzveidība un to mijiedarbība.
17. Atsevišėo valodu dominante (vācu).
18. ZiemeĜu valodu areāls.
19. Dialektu problemātika. (līvu, sāmu, latgaliešu)
20. Politiski – tiesiskā situācija valodas funkcionēšanas sfērā.
21. Valoda ăeopolitiskajā nozīmē.
22. Valoda sociolingvistiskajā un etnolingvistiskajā kontekstā.
23. Latviešu valoda Eiropas valodu kontekstā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens
Literatūra (01-obligātā literatūra):
„Vārds un tā pētīšanas aspekti” Rakstu krājums, Liepāja 2004.
http://europa.eu.int/eur-lex/en/accession.html
http://www.coecidriga.lv/tulkojumi/148.htm

http://atvertaskola.iac.edu.lv/gramatas/starptautiska_ekspertize/GrinSchwob.doc
http://atvertaskola.iac.edu.lv/gramatas/beikers/desmit_bl_modeli.doc

Literatūra (02-papildliteratūra):
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- Eiropa, Latvija – kultūru dialogs. Rīga: Nordik, 1998.
- Lasmane S. Rietumeiropas ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.
- Linke A., Nussbauer M., Portmann P.R. Studienbuch Linguistik. Niemeyer,
Tübingen, 1991, 422.lpp.
- Edlund Lars – Erik, Hene Birgitta „Lånord i svenskan” Om språkförändringar i tid
och rum, Norstedts Förlag AB, 1996, 182 lpp.
- Utrikes namnbok, Svenska myndigheter, organisationer, titlar, EU - och EG – organ,
EU - titlar och länder på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska,
Stockholm: Elanders Gotab, 2002, 146 lpp
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
http://www.liis.lv/latval/Valoda/Teksts/4nodalja/www/wwwjaunais2.htm
„Diena”, „Neatkarīgā rīta avīze”, „Полилог”.
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas “Filoloăija ” A daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
The polilogue of European languages.

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course offers an insight into the variety of languages, their receptiveness and
interaction, integration, as well as the dominating status of separate languages, focussing
on German and Scandinavian languages.

Piezīmes:
Apskatot valodas dominanti Eiropā, īpatsvars tiek likts uz vācu un skandināvu valodām.
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Baltijas lingvistiskais koteksts
4,5
2
36
Filoloăija
Salīdzināmā filoloăija
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Vilma ŠaudiĦa, Latviešu valodas katedra, asociētā profesore.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)” studentiem. Tajā
aplūkoti daži baltu etnoăenēzes jautājumi: baltu kontakti ar citām etniskajām grupām (somugri, slāvi,
ăermāĦi u.c.); valodu savstarpējie sakari.

Kursa apraksts - plāns:
6. Ievads. Ăeopolitiskā situācija un lingvistiskais konteksts.
7. Baltu un somugru valodas: lingvistiskie sakari un somugru valodu ietekme baltu valodās.
8. Baltu un slāvu valodas: valodu atbilsmes fonētikā, morfoăijā, leksikā.
Baltu un slāvu lingvistiskās radniecības hipotēzes.
9. Baltu un ăermāĦu valodas: valodu atbilsmes un ietekme.
10. Baltu valodu sakari ar citām ide. Saimes valodām.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
2. Dini P.U. Baltu valodas . – R., 2000.
Literatūra (02-papildliteratūra):
6. Breidaks A. Baltijas somu valodu dati baltu vokālisma vēsturei. – LZA Vēstis 4, 1975., 90.–100.
lpp.
7. Breidaks A. Par baltu un seno Balkānu valodu paralēlēm. – LZA Vēstis 3, 1977. – 88.–96. lpp.
8. Domum Balticum. To Professor Christian S. Stang on the occasion of his seventieth birthday 15
March 1970. – Stockholm, 1970 (H. Andersena, H. Birnbauma, A. Klima, J. Safareviča, A.
Senna, V. Toporova raksti).
9. Druviete I. Valodas normalizācijas koncepcija 17.–18. gs. normu avotos. – LZA Vēstis 8, 1991. –
43.–49. lpp.
10. Laučiūt÷ J. Словарь балтизмов в славянских языках. – Ленинград, 1982.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
3. Baltistica. Vilnius, 1965.
4. Baltu filoloăija. R., 1990.
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Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)” B daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Linguistic Context of the Balts.
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is designed of the students in the master study programme “Philology (Comparative
Philology)”. It deals with several issues of enthogenesis of the Balts: contacts of the Balts with other
ethnic Groups (Finno-Ugric, Slavic, Germanic etc.); intercommunication of language.
Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko
kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Latgaliešu valodas situācija
6
2
36
Filoloăija
Valodniecība
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Lidija Leikuma, Latviešu valodas katedra, asociētā profesore;
Inguna Teilāne, Latviešu valodas katedra, asistente.
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Ievads baltu valodniecībā.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (salīdzināmā filoloăija”) studentiem.
Otras latviešu valodas rakstības tradīcijas izveidošanās. Latgaliešu valodas situācija mūsdienās.
Ieskats svarīgās Latgales kultūras dzīves norisēs.

Kursa plāns:
24. st. – lekcijas
12 st. – praktiskās nodarbības
Latgaliešu rakstības periodizācija. Latgaliešu rakstu valodas vēsturiskās izveides nosacījumi.
Pirmie fragmentārie teksti.
“Evangelia toto anno..” (1753) – latgaliešu rakstības normatīvais pamats.
Jezuītu un viĦu sagatavoto grāmatu loma Latgales latviešu garīgajā aprūpē. Citu katoĜu garīgo
ordeĦu darbības nozīme.
Latgaliešu rakstības pieminekĜi.
Krāslavas Garīgā semināra audzēkĦu darbība. Pirmie laicīga satura izdevumi. G.ManteifeĜa
kalendāri.
Drukas aizlieguma laiks latgaliešu rakstībā. Rokraksta literatūras attīstība. Folkloras izdevumi 19.
gs. 2. pusē.
Latgaliešu inteliăences veidošanās un darbība gadsimtu mijā. Pirmie latgaliešu periodiskie
izdevumi, rakstība tajos.
Ortogrāfijas stabilizācijas posms. 1927. – 1929. g. ortogrāfijas komisijas darbs. P. Stroda
“Pareizrakstības vōrdneica” (1933).
Latgaliešu rakstība 30. gados. V. Loča izdevniecības darbība Daugavpilī vācu laikā. Rakstu valoda
un izloksnes.
Latgaliešu rakstība trimdā un dzimtenē pēckara gados.
Latgaliešu diasporas.
Izdevumi latgaliešu rakstu valodā mūsdienās.
Literatūra (01-mācību literatūra):
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1. Stafecka A. Trīs posmi latgaliešu rakstības attīstībā // Latvijas ZinātĦu Akadēmijas Vēstis. – 1991.
– Nr. 1.
2. Rokstu krōjums latgaĜu drukas aizlīguma atceĜšonas 40 godu atcerei. – Daugavpils, 1994.
3. Strods P. Pareizraksteibas vōrdneica. 1933. vai 1990. gada izdevums.
4. Bukšs M. LatgaĜu literaturas vēsture. – Minhene, 1957.
5. CybuĜs J., Leikuma L. Latgalīšu ābece (lementars).1.–2. – Lielvārde, 1992.
6. CybuĜs J., Leikuma L. Vasals! Latgaliešu valodas mācība. – R., 2003.
7. EVANGELIA TOTO ANNO 1753. Pirmā latgaliešu grāmata. – R., 2004.
8. Leikuma L. Pirmā augstskola Latvijā – Krāslavā // Dabas un vēstures kalendārs 1993. gadam. – R.,
1992.
9. Leikuma L. Ko mums stāsta 135 gadus vecā J. Kurmina vārdnīca? // Dabas un vēstures kalendārs
1993. gadam. – R., 1992.
10. Leikuma L. Latgalīšu volūda. Sanktpēterburga, 2003.
11. Nomales identitātei. Sast. I. Paklone. – R., 2005.
12. Tāvu zemes kalendars 1996. godam. – Rēzekne, 1995. (1929. g. pareizrakstības noteikumi un P.
Stroda, F. Zepa raksti par tiem).
13. Tāvu zemes kalendars 1997. godam. – Rēzekne, 1996.
14. Tāvu zemes kalendars 1998. godam. – Rēzekne, 1997.
11. Latgale: valoda, literatūra, folklora. – Rēzekne, 2003.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Leikuma L. Pirmā augstskola Latvijā – Krāslavā // Dabas un vēstures kalendārs 1993. gadam.
– R., 1992.
2. Leikuma L. Ko mums stāsta 135 gadus vecā J. Kurmina vārdnīca? // Dabas un vēstures
kalendārs 1993. gadam. – R., 1992.
3. Tāvu zemes kalendars 1996. godam. – Rēzekne, 1995. (1929. g. pareizrakstības noteikumi un
P. Stroda, F. Zepa raksti par tiem).
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)1 ir piederīgs šis kurss:
Akadēmiskās maăistra studiju programmas „Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)” B daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Latgalian Language Situation.
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for the students in the master study programme “Philology (Comparative
Philology)”. The development of the second Latvian language orthography tradition. The situation of
the Latgalian language today. An insight into the main processes of Latgale culture life.
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Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti

Valoda pierobežas un pārrobežas kontekstā
4,5
2
464

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

40
Filoloăija
Salīdzināmā filoloăija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
V.ŠaudiĦa, Latviešu valodas katedra, asociētā profesore
S.PolkovĦikova, Latviešu valodas katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Kurss aplūko pierobežas un pārrobežas fenomenu sociolingvistiskā un etnolingvistiskā
aspektā; sniedz teorētiskas zināšanas par valodas situāciju pierobežā un pārrobežā;
sociolingvistisko un etnolingvistisko faktoru mijiedarbi; sistematizē un padziĜina izpratni par
valodu mijiedarbes problēmām pierobežas un pārrobežas kontekstā.

Kursa plāns:
I. Pierobežas un pārrobežas lingvistiskās vides raksturojums sociolingvistiskā un etnolingvistiskā
aspektā.
1. Etnolingvistiskie aspekti pierobežā un pārrobežā.
2. Sociolingvistiskie aspekti pierobežā un pārrobežā.
3. Lingvokulturoloăiskie aspekti pierobežā un pārrobežā.
4. Tuvkontakti un tālkontakti: tiešā un netiešā kontaktvalodas ietekme.
5. Lingvistiskie un ekstralingvistiskie motīvi aizgūšanā.
II. Etnisko vienību kontakti un valodu mijiedarbe.
1. Etnosu kultūrvēsturiskie kontakti un valodu mijiedarbe.
2. Etniskie stereotipi valodā.
3. Etniskās iezīmes valodā; leksikas un frazeoloăijas nacionālā specifika.
4. Citvalodu motīvi latviešu onomastikā.
5. Valodu lingvistiskās paralēles.
III. Lingvistiskās identitātes jēdziens.
1. Valodas kā etniskās iezīmes saglabāšanās problēma.
2. Valodu konsolidācijas un asimilācijas procesi.
3. Bilingvisms un multilingvisms.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Beikers K. Bilingvisma individuālais un sociālais raksturs // Kolins Beikers. Bilingvisma un
bilingvālās izglītības pamati. – R., 2002.
2. Druviete I. Latvijas valodas politika Eiropas Savienības kontekstā. – R., 1998.
3. Gudavičius A. Etnolingvistika. – Šiauliai, 2000.
4. Jansone I. Galvas un plecu segas: lingvistiskais aspekts latviešu valodā. – R., 2003.
5. Valodu kontakti un mijiedarbība. Akadēmiėa JāĦa Endzelīna 132. dzimšanas dienas
atceres zinātniskās konferences tēzes. 2005. gada 22.-23. februāris. LU Latviešu valodas
institūts, R., 2005.
6. Бахтин М., Головко Е. Социолингвистика и социология языка. – Санкт-Петербург, 2004.
7. Гамкрелидзе Т., Иванов В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. – Тбилиси, 1984.
8. Маслова В. Лингвокультурология. – Москва, 2001.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Agejevs V. Semiotika. – R., 2005.
2. Bušmane B. Valodu kontaktu izpausme piena produktu nosaukumos augšzemnieku izloksnēs //
VALODA - 2002. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Humanitārās fakultātes XII zinātniskie
lasījumi. – Daugavpils, 2002.
3. Bušs O. Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes pakāpieni. – R., 2003.
4. Garšva K. Lietuvių kalbos paribio šnektos (fonologija). – Vilnius 2005.
5. Jansone I. Slāvu valodu ietekme uz galvas un plecu segu nosaukumu aizgūšanas procesu latviešu
valodā // VALODA – 1999. Humanitārās fakultātes IX zinātniskie lasījumi. – Daugavpils, 1999.
6. Language and culture interrelation: Russian in cultural-communicative space of today's Europe. –
R., 2005.
7. Kagaine E. Lokālie somugrismi latviešu valodas ZiemeĜvidzemes izloksnēs. – R., 2004.

8. Merkien÷ I., Paukštyt÷-Šaknien÷ R., Šaknys Ž. Pietryčių Latvijos lietuvai: tapatumo
išraiška, etnin÷s ir kultūrin÷s orientacijos: monografija. – Vilnius, 2005.
9. Poškien÷ A. Language and culture: language studies as academic culture. – Kaunas, 2004.
10. PutniĦa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. R., 2001.
11. Roze A. Krāsu nosaukumi: lingvistiskais aspekts latviešu valodā. Promocijas darba
kopsavilkums. – R., 2005.
12. Герд А. Введение в этнолингвистику: курс лекций и хрестоматия. – Санкт-Петербург,
2005.
13. Леонтьев А. Человек и культура. – Москва, 1961.
14. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.
15. Письменные языки мира: социолингвистическая энциклопедия. – M., 2000.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Latviešu valodas kultūras jautājumi
Latvijas ZinātĦu Akadēmijas Vēstis. Sociālās un humanitārās zinātnes
LINGUISTICA LETTICA
Valoda dažādu kultūru kontekstā
Vārds un tā pētīšanas aspekti
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Вопросы языкознания
Филологические науки
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)” B daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Language within Transborder and Cross-border Context.

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is concerned with the transborder and crossborder phenomenon in sociolinguistic and
ethnolinguistic aspect; it imparts thevietical knowledge about the language situation in the frontier
area and across the border; about the interaction between sociolinguistic and ethnolinguistic factors;
it systematizes and deepens the understanding about the problems of language interaction within a
transborder and cross-border context.

Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti

AngĜu valoda mūsdienu valodas situācijā
4,5
2
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Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

40
Filoloăija
Valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Ilze Kačāne, Komparatīvistikas institūts, Mag. filol.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav

Kursa anotācija:
Eiropā un arī Latvijā mūsdienās ir Ĝoti aktuāls angĜu valodas „invāzijas” procesa jautājums. Kursa
mērėis ir informatīvā klāsta un piemēru par angĜu valodas ietekmi uz latviešu un citām Eiropas
valodām apzināšana un analīze, kas Ĝaus dziĜāk izprast jautājumus par aizguvumiem no citām
valodām, lingvistisko „tīrību” un valodas kontaktiem.

Kursa plāns:
1. Valodas kultūra: stabilais un mainīgais. Valodas sistēmas stabilitāte kā valodas pastāvēšanas
priekšnoteikums. Valodas sistēmas stabilitāte valodas pārmaiĦu procesā.
2. Latviešu valoda mūsdienu valodu konkurences situācijā. Latviešu valoda kā Latvijas un Eiropas
Savienības identitātes daĜa.
3. AngĜu valodas „invāzija” mūsdienu valodas situācijā. Eiropas amerikanizācijas un angliskošanas
process globalizācijas un lingvistiskā imperiālsima kontekstā. Ligvistiskā pašpietiekamība. AngĜu
valoda kā Eiropas lingua franca.
4. AngĜu valoda Latvijas kultūras sistēmā. Brīvā tirgus princips valodu attiecībās. Valsts valodas
politikas pamatnostādnes 2005.-214. gadam. LZA Terminoloăijas komisijas loma angĜu valodas
terminu latviskošanas procesā.
5. AngĜu valodas leksikas ienākšana mūsdienu latviešu valodā. Anglicismi.
6. Sintakses transformācijas angĜu valodas ietekmes rezultātā.
7. Literārā stila transformācijas angĜu valodas ietekmes rezultātā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Crystal, D. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
2. Phillipson, R. Linguistic Imperialism (Oxford Applied Linguistics). USA: Oxford University
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Press, 1992.
3. Jenkins, J. World Englishes: A Resource Book for Students. Routledge, 2003.
4. Gunnel, M., Philip Shaw World Englishes : An Introduction. A Hodder Arnold Publication,
2003.
5. The Other Tongue: English Across Cultures (English in the Global Context) (ed. By Braj
B. Kachru). University of Illinois Press, 1992.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. A dictionary of European anglicisms : a usage dictionary of anglicisms in sixteen European
languages / ed. by Manfred Görlach. Oxford: Oxford University Press, 2001.
2. English today: the international review of the English language. Cambridge: Cambridge
Unversity Press, 2000-2005.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. SkujiĦa V. Valodas kultūra: stabilais un mainīgais // Latvijas Vēstnesis, 2006.g. 10. marts.
2. Druviete I. Mūsu valoda – Latvijas vai ES identitātes daĜa? // Lauku Avīze, 2004. g. 11.
oktobris.
3. English as a lingua franca for Europe.
http://en.wikipedia.org/wiki/English_as_a_lingua_franca_for_Europe
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D)28 ir piederīgs šis kurss:

Kursa nosaukums angĜu valodā:
The English language in contemporary language situation
Kursa anotācija angĜu valodā:
Nowadays the question of the English language invasion is very topical overall in Europe and in
Latvia. The aim of the course is to supply some data and background material as well as some recent
examples of the influence of the English language on the Latvian and other European languages,
which will make it possible to approach and analyse the question of foreign borrowings, linguistic
“purity” and language contact.
Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

Valodu un tautas vēsture (balti)
6
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Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

2
36
Filoloăija
Salīdzināmā filoloăija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Vilma ŠaudiĦa, Latviešu valodas katedra, asociētā profesore.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)” studentiem.
Studiju kurss iepazīstina ar baltu (galvenokārt, latviešu un lietuviešu) valodu un tautas vēstures
savstarpējām attieksmēm salīdzināmā aspektā, valodu vēsturiskās attīstības cēloĦiem, normētās
valodas rašanās apstākĜiem.

Kursa apraksts - plāns:
1. Ievads. Baltu valodas un tautas vēsture.
2. Pirmie baltu teksti. Baltu valodu dialekti. Pirmie baltu autori.
3. Baltu valodas 16.–18. gs. Valodu kontakti un valodu mijiedarbe. Literāro valodu (latviešu,
latgaliešu, lietuviešu) cilme un aizsākumi.
4. Latviešu, latgaliešu un lietuviešu nacionālā atmoda un baltu valodas 19. gs. (literāro valodu
veidošanās un normēšana; rusifikācija, grāmatnesēji; jaunlatvieši).
5. Mūsdienu literārās valodas (jaunstrāvnieki, valodniecība, rakstnieku devums, padomju gadi).
6. Baltu valodas pēc neatkarības atgūšanas (sociālie, politiskie apstākĜi; valodu attīstība).
7. Valoda trimdā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Dini P.U. Baltu valodas . – R., 2000.
2. Rūėe-DraviĦa V. The Standartization Process in Latvian: 16 th Century to the Present. –
Stockholm, 1977.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1.
BaltiĦa M. Teksti kā latviešu literārās valodas avoti // Valodas aktualitātes – 1985. – R.,
1986. – 24.–37. lpp.
Breidaks A. Par latviešu valodnieku pētījumiem baltu valodu salīdzināmajā gramatikā,
2.
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

latviešu valodas vēsturē, etnolingvistikā un onomastikā. – Lvkj. – R., 1979.
Leikuma L. Latgalīšu raksteiba: nazkod i niule. // Nomales identitātei. – R., 2005.
Metuzāle-Kangare B. Trimda un valoda. – Konferences. Trimda. Kultūra. Nacionālā
identitāte. Referātu krājums, 2004. g. 30. septembris–2. oktobris – R., 2004. – 184.–193.
lpp.
Sabaliauskas A. Mes baltai. – Vilnius, 2002.
Stafecka A. Drukātā vārda liegumam par spīti // Nomales identitātei. – R., 2005.
Stafecka A. Latgaliešu rakstu valodas izveidošanās un attīstība // Valodas aktualitātes –
1988. – R., 1989.
Vanags P. 16. gadsimta latviešu tekstu avoti // Baltu filoloăija, 4. sēj. 1994., 27.–42. lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Baltistica. Vilnius, 1965.
2. Baltu filoloăija. R., 1990.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas „Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)” B daĜa.

Kursa nosaukums angĜu valodā:
Language and History of Nation (the Balts).
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for the students in the master study programme “Philology (Comparative
Philology)”. The study focuses an the interrelations between the Baltic languages (mainly Latvian
and Lithuanian) and history of the nation in a comparative aspect; it also deals with the causes of the
historical development of languages and conditions for the development of a norm – restricted
language.
Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

Valodu un tautas vēsture (ăermāĦu)
4,5
471

Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

2 KP
40 st.
Filoloăija
Salīdzināmā filoloăija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Inta Vingre, Vācu filoloăijas katedra, maă. filol., asistente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas „Filoloăija (Salīdzināmā filoloăija)“ 1. studiju gada
(2.sem.) studējošajiem.
Kurss sniedz pārskatu par vācu valodas vēsturi no senaugšvācu perioda līdz jaunaugšvācu periodam
vācu tautas vēstures attīstības kontekstā.

Kursa plāns:
20 st. – lekcijas
20 st. - semināri
1. Pārskats par vācu valodas vēsturi, laikmetu iedalījumu, valodas uzbūvi, dialektiem,
rakstiskām tradīcijām.
2. Vācu valodas attīstība kā sociālā cilvēku darbība noteiktos vēsturiskos apstākĜos. Ieskats
vācu valodas ortogrāfijā, līdzskaĦu pārvirzē, sintakses un leksikas attīstības tendencēs.
3. Valodu saimes.
4. Rakstiskās liecības, to izstrādāšana un salīdzinājums. Vācu valodas attīstības tendences no
senaugšvācu līdz jaunaugšvācu periodam vācu tautas vēstures attīstības kontekstā:
- Senaugšvācu valoda;
- Vidusaugšvācu valoda;
- Jaunaugšvācu valoda;
- Baroks: Andreas Grifius;
- Apgaismība: valodas reforma;
- Nacionālās tendences romantikas un restaurācijas laikmeta kontekstā;
- Standartizētās vācu valodas attīstības tendences 19./20. gs.;
- Propagandas valoda un antifašistiskā valodas kritika;
- Valodu salīdzinājums VDR un VFR;
- Mūsdienu vācu valodas attīstības tendences.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
4. Sistemātiska lekciju apmeklēšana.
5. Kontroldarbu rakstīšana
6. Dif. ieskaite
Literatūra (01- obligātā literatūra):
8. Gross, H. (1990): Einführung in die germanistische Linguistik. München: Iudicium Verlag.
9. Lyons, J. (1992): Die Sprache. München: C. H. Beck Verlag.
10. Polenz, P. (1991-99): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. 3
Bde. Berlin: Gruyer-Verlag.
11. Schippan, Th. (1992): Lexikologie der dt. Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer
Verlag.
12. Stedje, A. (1999): Deutsche Sprache gestern und heute. München: Fink.
13. Tschirch, F. (1989): Geschichte der deutschen Sprache. Entwicklungen und Wandlungen.
Berlin: Erich Schmidt-Verlag.
Literatūra (02-papildliteratūra):
3. Althaus, H.P., Henne, H. (1980): Lexikon der germanistischen Linguistik. Tübingen: Max
Hueber Verlag.
4. Wohlgemuth, J.: Geschichte der deutschen Sprache. In: www.linguist.de.
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
INTERNET resursi: www.linguistik-online.de
www.krugosvet.ru
www.liguist.de
Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programma “Filoloăija (Salīdzināmā filoloăija)” A daĜa
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Language and the history of the folk (German)
Kursa anotācija angĜu valodā:
The present course is designed for the 1st year students (2nd semester) of the Faculty of the
Humanities, Master academic study programme “Philology (Comparative Philology)”.
It gives an overview about the history of the German language from the ancient times to the modern
period in the context of the history of the German folk.
Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Valodu un tautas vēsture (slāvu)
4,5
2
40
Filoloăija
Salīdzināmā filoloăija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Anatolijs KuzĦecovs, Slāvu valodniecības katedra, asoc. profesors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maăistra studiju programmas “Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)” studentiem.
Slāvu etnoăenezes problēmas. Krievu tautas un valodas vēsture. Baltkrievu tautas un valodas
vēsture. PoĜu tautas un valodas vēsture. Literārās valodu vēstures problēmas. Slavia Orthodoxa,
Slavia Romana.

Kursa plāns:
8 lekcijas, 8 semināri
1. Slāvu valodas un tautas. Valoda – izloksne – literārā valoda.
2. Slāvu tautu etnoăeneze. Jautājums par slāvu dzimteni.
3. Pirmslāvu pārvietošanās Eiropā. IzlokšĦu diferencēšanās.
4. Senkrievu ciltis, valsts, izloksnes un literārā valoda.
5. PoĜu ciltis, valsts, izloksnes un literārā valoda.
6. Veckrievu un Austrumkrievu valstis, izloksnes un valodas.
7. Dienvidslāvu ciltis, valstis, izloksnes un literārās valodas.
8. Slavia Orthodoxa un Slavia Romana: vispārīgās problēmas un raksturojums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
Дуличенко А. Д. Введение в славянскую филологию. Тарту, 1981.
Запольская Н. Н. «Общий» славянский литературный язык: типология лингвистической
рефлексии. – Москва. – 2003.
Кедайтене Е. И. Введение в славянскую филологию. Москва, 1988.
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Нидерле Л. Славянские древности. Пер. с чешского. Москва, 2000.Славянские языки (Очерки
грамматики западнославянских и южнославянских языков). Москва, 1977.
Пиккио Рикардо. Slavia Orthodoxa. Литература и язык. – Москва. – 2003.
Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования.
Изд. 2-ое, дополн. Москва, 2002.
Хабургаев Г. А. Становление русского языка. – Москва. – 1980.
Чедиа В. В. Введение в славянскую филологию. Тбилиси, 1990.
Чекмонас В. Введение в славянскую филологию. Вильнюс, 1988.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Беларусазнаўства. Навучальны дапаможнік. Пад рэд. праф. П. Брыгадзіна. – Мінск. – 1997.
Lehr-Spławiński, Tadeusz. Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój. – Warszawa. – 1978.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Вопросы языкознания; Славяноведение.

Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maăistra studiju programmas “Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)” B daĜa.
Kursa nosaukums angĜu valodā:
Language and history of nation (Slavonic nations)
Kursa anotācija angĜu valodā:
The course is intended for students of magister’s degree syllabus “Philology”.
The origin and history of Slavonic nations, countries and languages. The connections between nation
and language, culture and religion. Two large Slavonic regions – Slavia Orthodoxa and Slavia
Romana.

Piezīmes:
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Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

19.-20 gs. literatūrzinātnisko skolu vēsture
4,5
2
40
Literatūrzinātne
Salīdzināmā literatūrzinātne

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Arkādijs ĥeminuščijs, Dr. philol., Krievu literatūras un kultūras katedras asociētais profesors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
19-20 gs. literatūras vēsture filoloăijas bakalaura studiju programmas apjomā

Kursa anotācija:
Kursa tika iesniegta literatūrzinātnes attīstības vēsture kā zinātnes 19 gs. beigās un 20 gadsimtā. Galvenu vietu aizĦem
zinātnes sasniegumu aplūkojums Krievijā, bet salīdzinājumā ar analītiskām metodoloăijām eiropiešu un amerikāĦu
literatūrzinātnē.

Kursa plāns:
20 st. lekcijas , 20 st. semināri
1.tēma. Literatūrzinātne 19-20 gs. mijā. Pozitīvisma literatūrzinātnes krīze Rietumeiropā. V. Dilteja „gara vēstures”
skolas veidošanās un attīstība 20 gs. sākumā literatūrzinātnē.
2.tēma. „Jaunās kritikas” skola Anglijā un ASV. 1910-1920. gadu „jauna kriticisma” rašanās. T. Eliota teorētiskie
darbi un „jaunas kritikas” skolas veidošanās. R. Veleka un O. Vorena grāmata „Literatūras teorija”.
3.tēma. Literatūrzinātnes „formāla skola”. „Formālās skolas” rašanās un pašdefinicija. Skolas teorijas pamatpostulāti.
Priekšstats par „formas saturiskumu”. J. Boduena de Kurtene un F. de Sosīra idēju attīstība. V. Šklovska, V. Žirmunska,
B. Eihenbuma teorētiskie priekšstati. V. Props, J. Tinjanovs un „formālas skolas” idejas.
4.tēma. „Formālā skola” un tās oponenti. M. Bahtina teorētisko uzskatu sistēma. Bahtina un „formālas skolas”
polemika. Vārda „dialoăiskas” iedabas idēja. „Polifonijas” ideja.
5.tēma. K.-G. Junga „analītiskas psiholoăijas” skola. K.-G. Junga „patstāvīgie veidojumi” literatūrā un kultūrā.
„Arhetipu” teorija. Priekšstats par „kolektīvo bezapziĦu”.
6.tēma. Mitoloăiska (mitopoētiska) skola. Kopīgas un atšėirīgas mitoloăiskās un klasiskās mitoloăiskas skolas
metodikā. 1950 gadu N. Fraja darbi un to nozīme. Teksta analīzes metodikas mitoloăiskas skolas agrīnajos sacerējumos.
1950-1980. gadi – mitopoētiskas skolas sacerējumos.
7.tēma. Strukturalisms. Strukturalisms rietumu literatūrzinātnē. „Formālās skolas” ideju atdzimšana, to jaunie aspekti.
K. Levi-Strosa un R. Barta pētījumi. Tartu un Maskavas strukturāli semiotiska skola. J. Lotmana, B. Uspenska, M.
Gasparova darbi.
8.tēma. D. Lihačjova filoloăiskie sacerējumi. D. Lihačjova īpaša vieta literatūrzinātnē. Saikne ar „formālās skolas” un
akadēmiskās literatūrzinātnes tradīcijām.
9.tēma. Mūsdienu literatūrzinātnes teorijas, tās piedāvātā analīzes metodika. Jaunu efektīvu metožu meklējumi.
Mūsdienu literatūrzinātnes policenrisms. Eklektikas un teksta subjektīvās interpretācijas problēma.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtots kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens)

Literatūra (01-mācību literatūra):
63. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Москва, 1995.
64. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Москва, 1994.
65. Гаспаров М. Л. Избранные статьи. Москва, 1995.
66. Жолковский А. К., Щеглов Ю. И. Работы по поэтике выразительности. Москва, 1995.
67. Жирмунский В. Н. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Ленинград, 1977.
68. Зарубежное литературоведение 70-х годов. Москва, 1984.
69. Зарубежная эстетика и теория литературы. Трактаты, статьи, эссе. Москва, 1987.
70. Косиков Г. И. Идеология. Коннотация. Текст. Москва, 2001
71. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. Москва, 1994.
72. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Москва, 1972.
73. Ю. М. Лотман и тартусско-московская семиотическая школа. Москва., 1996.
74. Пропп В. Я. Морфология сказки. Москва., 1998.
75. Подорога В. А. Стратегии и формы чувственности в русской литературе XIX-XX веков. Москва,2006
76. Структурализм: «за» и «против». Москва, 1985.
77. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Обряд: Исследования в области мифопоэтического:
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Kādām studiju programmām un to daĜām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Akadēmiskā maăistra studiju programma „Filoloăija (salīdzināmā filoloăija)”

Kursa nosaukums angĜu valodā:
History of the 20th century schools of literary science

Kursa anotācija angĜu valodā:
The course regards the history of the development of schools of literary science in the 20th centuries. It focuses on the
comparison of Russian schools of literary science with the analytical methodologies of European and American literary
theories.
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